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ВЪВЕДЕНИЕ
Проектът за Общ устройствен план на община Костинброд (ОУПО е разработен в изпълнение на
Решение на Общински съвет Костинброд и проведена процедура по възлагане на ОУПО.
Проектът е изработен въз основа на:
–

Планово задание за изработване на общ устройствен план на община Костинброд;

–

Техническа спецификация относно съдържанието и обхвата на дейностите, които
следва да бъдат извършени от Изпълнителя;

–

Становища на компетентните органи: Регионална инспекция по околната среда и
водите (РИОСВ) – София и Националния институт за недвижимо културно
наследство при Министерство на културата, дадени преди или в хода на
изработаване на ОУПО, както и становищата и препоръките на компетентните
органи, дадени в хода на изпълнението на поръчката.

Прогнозен период:
В съответствие с разпоредбата на чл.17, ал. 3 от Наредба № 8/2001 г. на МРРБ за обема и
съдържанието на устройствените планове (по-нататък – Наредба № 8), прогнозният период на
действие на плана е до 2035 г.
Община Костинброд съдействаше и предоставяше на проектантския колектив своевременно
цялата необходима информация от общинско, регионално и национално ниво. Това е добър
пример за изключителна заинтересованост и сътрудничество на общинска власт.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНАТА
1.1. Цели и задачи на плана
Основната цел на ОУП е да създаде пространствена планова основа за устойчивост на
развитието и за цялостното устройство на територията на общината като основно нейно
богатство и на отделните населени места в нея, за подобряване на транспортната им свързаност,
на техническата и социална инфраструктура, за повишаване качеството на образованието и на
услугите и съхраняване на природното равновесие и културната идентичност при оптимално
ползване, опазване и възстановяване на природните, културно-историческите и демографски
ресурси и в духа на предвижданията на приложимите други стратегически документи за
развитие.
Целите на социално-икономическото и устройствено развитие, които се очаква да подкрепи
изработването на ОУПО, са:
 Стимулиране на социално-икономическото развитие на Общината чрез създаване на
планова основа с инструментариума на устройственото планиране; Формиране на
комплекс от устройствени мерки, целящи създаване на условия за преодоляване на
диспропорции между отделни части и пространствени системи на общинската
територия.
 Регулиране процесите на по-нататъшната урбанизация на територията на общината в
дисциплинирани граници, при опазване на ценните природни ресурси, земеделските
земи и земите от горския фонд.
 Оразмеряване на системите на техническата и социалната инфраструктура в
съответствие със съвременните критерии и стандарти, при търсене на максимален ефект
при инвестирането и запазване на характерни качества и уникалност на териториите;,
като се съблюдават и изискванията за устойчивост и демографската прогноза.
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 Осигуряване на устройствени предпоставки за изучаване, опазване, консервация и
социализация на обектите на културно-историческото наследство и природните
забележителности, при пълноценно включване в жизнен оборот с оглед устойчиво
взаимно стимулиране на развитието на всички системи;
 Подпомагане реализацията на външни инвестиционни инициативи, значими за социалноикономическото развитие на общината, която е важна част от Столичната агломерация.
1.2. Основни изисквания към проектното решение
Общият устройствен план на общината е изработен при съблюдаване на следните общи
изисквания:


Да послужи като основа за цялостното устройство на общинската територия, като
определи общата структура на територията, преобладаващото предназначение на
съставните и структурните части и общия режим на устройството им, съгласно
разпоредбите на ЗУТ. Неговите предвиждания са задължителни при изготвянето на
подробните устройствени планове, с които се конкретизира устройството и
застрояването на териториите на ниво поземлен имот;



Да осигури добър баланс между частните и обществени интереси и равнопостави
различните видаве собственост;



Да доразвие положителните идеи и тенденции, заложени в предходни устройствени
проекти и планове и други проучвания за територията на общината;



Да отчете външните връзки на общината като стимулатор за развитие. Решаване на
инфраструктурни и теренни проблеми в съответствие с целесъобразността им не
само на общинско, но и на междуобщинско и регионално ниво. Съобразяване
предвижванията на разработки на територията на съседни общини или предвиждане
(иницииране) на такива, отнасящи се за общи устройствени проблеми, като борба с
рисковите фактори в енергийния комплекс, развитие на транспортната и др.
техническа инфраструктура и пр.;



Да бъде разработен в обем и съдържание съгласно нормативните изисквания.

2. ИНФОРМАЦИОННА ОСНОВА НА ПЛАНА
2.1. Изходни данни за изработване на проект за ОУПО Костинброд
Основната информация при изработването на ОУПО е ползвана от следните основни документа,
които са одобрени от Общинския съвет на Костинброд:
-

Планово Задание за изработване на ОУП на общ. Костинброд;

-

Общ устройствен план на град Костинброд и замлището му;

-

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

2.2. Актуализация и доразвитие на проучвателната основа на ОУПО
Проектът се основава на горната и на актуализирана и допълнителна информация, предоставена
от Възложителя или публикувана от компетентните институции и ведомства, в т.ч.:
–

Опорен план в pdf към Плановото Задание.
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–

Кадастрална карта за землището на град Костинброд, одобр. със заповед№ РД-1842/13.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК (КККР за останалата територия
на общината НЯМА).

–

Карта на възстановената собственост (КВС) на останалите населени места

–

Частични кадастрални планове за някои населени места – Чибаовци, Петърч,
Драговищица и др.

–

Сканирани стари кадастрални планове за някои населени места.

–

Сканирани стари регулационни планове на населените места.

–

Трасе на газов интерконектор България-Сърбия (предоставен парцеларен план в
процедура).

–

Проучване и Проект за довеждащо водоснабдяване на с. Дръмша, с. Дреново и сЧибаовци.

–

Данни за пречиствателни станции от ВиК системата.

–

Данни за системата за третиране на отпадни води, санитално-охранителни зони.

–

Данни за влезли в сила ПУП в процедура по отразяване в кадастралната карта по
отношение на промени в земеделските земи;

–

Данни за някои от терените със специфични производста, предпоставящи
необходимостта от охранни зони;

–

Актуални стратегически документи (Регионален план за развитие на Югозападен
район 2014 - 2020 г., Областна стратегия за развитие на Софийска Област 2014 - 2020
г., Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.).

–

Общински стратегии, планове, програми, проекти, решения на Общинския съвет и
др., имащи отношение към регионалното развитие и устройството на територията.

Получени бяха съответните данни и информация от:
–

Министерство на околната среда и водите;

–

НИНКН (списък на недвижимите културни ценности на територията на общината);

–

Национален археологически институт с музей (НАИМ) при БАН;

–

Областна администрация Софийска област (предоставена информация за военните
паматници на територията на общината);

–

„Булгартрансгаз” ЕАД;

–

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД София;

–

„Геозащита” ЕООД Перник ;

–

ДП „Национална компания железопътна инфраструктура (НКЖИ)”;

–

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район гр. Плевен,

–

Областна дирекция земеделие (ОДЗ);

–

Териториално статистическо бюро – Софийска област ;

–

Дирекция Бюро по труда;

–

Агенция Пътна Инфраструктура;
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–

Виваком;

–

Общинска администрация – гр.Костинброд;

–

Министерство на отбраната

– и др.
За събирането на допълнителна информация, проектантите предоставиха на община Костинброд
анкетни форми, адресирани до общински, областни, регионални и национални служби и
институции.
Използвани са данни от официални сайтове на министерства и ведомства, в т.ч. МОСВ,
Министерство на енергетиката, БДУВ Плевен; Open streets maps и др.
На място беше събирана допълнителна информация от отдел Терториално устройство ио други
служби на общината и при среща с кметовете и наместниците на населените места.
Особено полезна беше непрекъснатата информация, която служебните лица подаваха и
непрекъснато допълваха в работен порядък.
Предоставената изходна информация бе нееднородна, по независещи от Възложителя причини.
Подготовката на обединена кадастрална основа се извърши от Изпълнителя на база подадени
данни от различни източници, в различен формат (cad, zem, dwg, jpg, pdf и др.) и в различни
координатни системи, поради което атрибутните таблици за имотите към ОУПО са с нееднаква
степен на подробност в рамките на територията; за значителни части от урбанизираната
територия данни за граници и номера на ПИ не са налични във вид за ползване в ГИС и е
очевидна необходимостта от изработване на актуална кадастрална карта. Наличната информация
за НТП, собственост и пр. е много разпръсната, непълна и недостатъчно актуална, особено за
населените места извън общинския център.
Характерни грешки както в КВС, така и в КККР са изпуснато отразяване на имоти с НТП „за
река“ и «за дере» за такива обекти, съществуващи физически и на топографската карта, което
води до разлики при отразяването на общите площи на реките и откритите водни течения (напр.
в землището на с. Дръмша).
Опорният план, предоставен от Възложителя в растерен формат, бе актуализиран с новите
данни, предоставени от посочените институции, както и на база собствени огледи и проучвания
на място на екипа.
Трудното съвместяване на сканирани устройствени планове с различен териториален обхват и
времеви период на действие от своя страна направи изключително трудно изработването на
„дежурна карта“ на действащите устройствени планове. Очевидна е необходимостта от
изработване на кадастрална карта за пълния обхват на територията на общината и актуализация
на всички ПУП в цифров векторен вид. Това налага извода, че за управлението на територията
по адекватен начин след влизане в сила на новия ОУП общината би следвало да бъде
подпомогната да актуализира всички подробни устройствени планове поне в обхвата на
съществуващите населени места и селищни образувания.
3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА
3.1. Местоположение и граници
Община Костинброд е разположена в северозападната част на област София, Югозападен район.
Общината граничи със Столична община и от област София с общините: Божурище, Сливница,
Драгоман, Годеч и Своге. В обхвата на общината са включени 14 населени места - град
Костинброд, административен център на общината и 13 села. На територията на общината са
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образувани 7 кметства - Петърч, Драговищица, Голяновци, Градец, Чибаовци, Опицвет, Безден,
като в тях са избрани пряко от населението кметове. В останалите населени места след избор от
Общинския съвет са назначени кметски наместници.
Община Костинброд е шеста (от общо 22 общини) по големина (според брой на населението) в
рамките на областта, след общини Самоков, Ботевград, Елин Пелин, Своге, Ихтиман.
Териториалното разположение на община Костинброд е особено благоприятна предпоставка за
развитието й. Непосредствената близост с гр. София оказва и в бъдеще ще оказва значително,
положително и стимулиращо влияние за развитието на общината, с което тя се обособява като
територия на инвестиционен и пазарен интерес. Транспортно-географското положение на
общината е благоприятно, поради преминаване през територията й на европейският транспортен
коридор (ТК) № 10 (Калотина-София) и връзка с ТК № 8 (Гюешево-София-Пловдив-БургасВарна, представени от пътна и жп инфраструктура, както и на ТК № 4 (Видин-София-Кулата и
София-Свиленград). Транспортната инфраструктура е предпоставка за взаимовръзките на
общината със Столичната община, съседните и другите общини в страната.
Общата площ на общ. Костинброд (254.4 хил.дка) е под средната за общините в страната
(418.9 хил.дка), в Югозападния район (390.5 хил.дка) и в Софийска област (321.0 хил.дка).
Територията на община Костинброд съставлява 3.60% от тази на област София1. 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).
3.2. Население и селища
Населението през 2016 г. наброява 16974 д.2 (7.25% от това на област София), от които 11546 д.
(68.0%) живеят в град Костинброд. Градът е традиционен обединяващ център с изградена
инфраструктура, осигуряваща обслужване на населението. Град Костинброд според броя на
населението си сед включва към групата на малките градове (с население от 10 хил. до
30 хил.ж.). Селата в общината са предимно малки с население от 250 до 1000 жители
(Голяновци, Опицвет, Градец, Безден) и много малки (под 250 жители) (Чибаовци, Богьовци,
Бучин проход, Дръмша, Царичина, Дреново, Понор), сред които с най-много население, близко
до това на малките села (217 д., 2016 г.), е с. Чибаовци. Към големите села се включва с. Петърч
(2035 д.), а към средните – с. Драговищица (1112 д.).
Коефициентът на възрастова зависимост, който показва броят на лицата от населението в
„зависимите” възрасти (населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението
в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години) за община Костинброд е 52.4% - поблагоприятен от този за област София (57.0%) и за страната (53.4%). Коефициентът на
икономическа активност на населението на общината (57.2%) е по-висок от стойностите на
показателя за областта (53.9%), а наетите лица съставляват 9.36% от общият брой на наетите в
област София. Обработваемата земя на човек от населението средно за община Костинброд е
6.3 дка, при средно за област София – 8.0 дка и за страната 7.0 дка (2016 г.).
Населените места в общината са от следните категории: 5-та - Петърч и Драговищица; 6-та Голяновци и Опицвет; 7-ма - Безден, Богьовци, Бучин проход, Градец, Дръмша, Чибаовци) 8-ма
- Дреново, Понор, Царичина. Според категоризацията на общините3, община Костинброд е от 3та категория, центърът на общината гр. Костинброд също е от 3-та категория.

1

Област София е на второ място по територия в страната след област Бургас
Данни на НСИ, 2016 г.
3
Единен класфикатор на Административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ),
състояние към 2017 г.
2
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3.3. Ситуиране на община Костинброд в урбанистичната мрежа на страната, регионални
връзки, селищна структура
Таблица 1 Община Костинброд – Основни характеристики
Показател

Община
Костинброд

Област
София

% на община
Костинброд
от областта

Територия (дка)

254412

7062327

3.60%

Брой населени места

14

283

4.95%

Население (бр.), 2016 г.

16974

234185

7.25%

Гъстота на населението (души/кв.км)

66.7

33.2

Коефициент на урбанизация, 2016 г.

68.0%

61.1%

Коефициент на възрастова зависимост

52.4%

57.0%

Отн. дял на населението в подтрудостопособна възраст
(%)

11.8%

13.5%

Отн. дял на населението в трудостопособна възраст (%)

65.6%

63.7%

Отн. дял на населението в надтрудостопособна възраст
(%)

22.6%

22.8%

Обработваема земя на човек (дка/човек)

6.3

8.0

Наети лица, 2014 г. (бр.)

5585

59694

Равнище на безработица, 2017 г. (%)

4.73%

8.15%

Коефициент на икономическа активност – 2016 г

57.2%

53.9%

Нетни приходи от продажби (хил.лв.)

732949

10168958

Нетни приходи от продажби на човек от населението
(хил.лв.)
Източник: НСИ

43.85

42.89

9.36%

Според Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. град
Костинброд попада в 4-то ниво - малки градове с микрорегионално значение за територията
на група общини. В ЮЗР такива са 18 бр. градове, от които 11 бр. в област София
(Костинброд, Своге, Самоков, Ихтиман, Костенец, Елин Пелин, Пирдоп, Златица, Етрополе,
Ботевград, Сливница). Йерархизирането на центровете е осъществено чрез оценка на
тяхното значение и роля по редица критерии и показатели за динамика на населението и
степента на развитие на техните обслужващи, административни, икономически, транспортни
функции и др.
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Регионалните условия на общината се определят и зависят от няколко групи фактори, а
именно:

4



пространствени фактори – общината представлява част от зоната на активно
влияние на София, в която гр. Костинброд е един от важните градски центрове с
позитивно развитие, въпреки разликите в размера; общината поема част от
функциите и урбанизационните процеси гравитиращи към Столицата;
съществуващите добри транспортни инфраструктурни връзки допринасят за това;



икономически фактори - потенциалите на общината създават възможност за
развитието на МСП и селско стопанство. От общата площ на общината
земеделските територии заемат повече от половината от общата площ на
общината - 160743 дка4 (63.2%), а горските територии - 62638 дка (24.6%).



важно значение за развитието на общината има културно-историческото
наследство и природните условия и ресурси, (недостатъчно използвана)
предпоставка за развитието на туризма и отдиха.



социални фактори - голяма част от обектите на социалната инфраструктура са
локализирани в центъра на общината, но част от тях са разположени и в
отделните населени места с цел предоставяните услуги да бъдат по-близо до
населението.

Данни на НСИ
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технически фактори - регионалните връзки се определят и от схемата на
инженерната инфраструктура и преди всичко в областта на водоснабдяването,
електроснабдяването и транспорта; новият проект за газов интерконектор
България -Сърбия създава допълнителни предпоставки за развитие;



демографски потенциал - общината попада в категорията на малките общини,
параметрите на демографското й развитие са сходни с тези на повечето общини в
страната.

Разпределението на населението по общини в област София е представено на фигура 1.
Фиг. 1
Област София
Население по общини
2016 г.
(% от общото население на областта)

1178
8999
20008

1556
16974

1465
8373

31514

35871

4885
6686

7274

4531

7658
2381

22129

11656
2135

17147 5370 11479

4916

Костинброд
Антон
Божурище
Ботевград
Годеч
Горна Малина
Долна баня
Драгоман
Елин Пелин
Етрополе
Златица
Ихтиман
Копривщица
Костенец
Мирково
Пирдоп
Правец
Самоков
Своге
Сливница
Чавдар
Челопеч

Източник: НСИ
4. ПРИРОДЕН КОМПЛЕКС
4.1. Релеф
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. 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, както и части от Софийска котловина.
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 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
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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
Най-високата точка на релефа в границите на община Костинброд е 1155 м. (северно от с.
Чибаовци). Средната надморска височина на общината е 725 м.

Източник: ОПР на община Костинброд за периода 2014-2020 г.
През територията й протичат реките Блато, Сливнишка и Белица. От Мала планина извират
притоци на р. Искър, като най-голям е Крива река, която образува къси, дълбоки проломи със
скални откоси.
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4.2. Климатични и метереологични условия
Община Костинброд е разположена в умерено-континенталната климатична област.
Климатът 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 й
състав, намаляване на интензивността на разсеяната радиация, както и в намаляване на
запрашеността на въздуха.
Важен фактор и елемент на климата се 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/m2/годишно. Температурният режим в приземните слоеве се определя не само от
радиационния, а и от топлинния баланс.
Температурата на въздуха, както и на почвите се явява следствие на радиационния и
топлинния баланс на територията. Влияние оказват редица фактори като надморска височина,
форми на релефа, характер на постилащата повърхност, разположение спрямо водните басейни,
режим на атмосферна циркулация. Континенталността на климата личи и от голямото годишно
колебание на температурата и от температурната амплитуда. Средната температура на въздуха
на общината за месец юли варира между 22-23°С, а през януари средната температура на
въздуха е -1 до -2°С. Средната годишна температура в гр. Костинброд е 9.9°С.
Детайлни климатични данни за температурата на въздуха са представени за най-близката
климатична станция - Божурище в следващата таблица:
Таблица 2 Температура на въздуха5
Показател
Ср.мес.
Ср.мес.макс.
Ср.мес.мин.

I
-2.6
1.5
-6.5

II
0.0
4.5
-4.4

Месеци
III
IV
V
VI VII
3.9 9.9 14.0 18.1 20.4
9.5 15.9 20.8 24.4 27.2
-1.2 3.6 8.1 11.3 12.9

Ср.
VIII IX
X
XI XII год.
20.2 16.2 10.6 5.4 0.4 9.5
27.5 23.5 17.2 10.0 3.9 15.5
12.3 9.0 4.7 1.1 -3.7 4.8

Източник: ОУП на община Костинброд Планово задание
Средната и крайна дата на пролетните слани са съответно 14.IV и 22.V, а есенните
такива са 10.IХ и 12.Х.
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 границите на
5

Климатичните данни са от станция Божурище
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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.
Районът е с високо сумарно изпарение, средногодишните изпарения са 498 мм.
Ветровата циркулация се определя от циклоналната и антициклоналната дейност и от релефа.
Както северозападните, така и североизточните ветрове след прехвърляне на главното било на
Стара планина се трансформират. Фьоновите ветрове са най-чести и най-типични за
котловинната част на общината през есента и пролетта. Особеност на климата в котловинната
част е инверсионната облачност през студеното полугодие, както и появата на падащи ветрове
откъм Стара планина. Планинско долинните ветрове, които имат денонощен период са с местно
значение и се проявяват в речните долини и планинските подножия.
Таблица 3 Честота на вятъра по посоки*
Период
Януари
Юли
Год.

N
2.5
4.4
3.3

NE
10.7
10.6
10.8

Е
19.6
13.5
21.0

SE
3.6
5.3
4.9

S
SW
2.4
7.6
3.2
7.1
3.5
9.0

W
NW Тихо
29.6 23.9 37.2
26.9 27.0 37.0
25.7 21.7 33.7

*Съгласно Наредба № 8 на МРРБ от 14.06.2001 г., ДВ бр.57/2001 г., посл. изм.
ДВ бр. 22/2014 г.

4.2. Водни ресурси
Факторите за формиране и териториално разпределение на водите са многообразни. Важно
значение оказва климатът на територията, геоложкият строеж, релефът, растителната покривка.
Климатът въздейства върху характера и режима на валежите. Видовете валежи оказват влияние
върху режима на речния отток. В община Костинброд реките имат предимно смесено снежнодъждовно подхранване. Геоложкият строеж на общината се характеризира със скални
комплекси, които в териториален аспект действат комбинирано при формирането на водните
ресурси. С важно значение е влиянието, което оказва Стара планина и нейните предпланини.
Съществен фактор при разпределението на водите оказва растителността, тъй като в горските
райони на общината снегозадържането се увеличава.
За областта на умерено-континенталното климатично влияние е характерно доминирането на
пролетния отток. Това е във връзка с овлажняването на почвата, което е много по-голямо през
пролетта. Поради тази причина летните валежи се усвояват почти изцяло от почвата и не дават
повърхностен отток, а през пролетта условията за неговото образуване са много поблагоприятни.
Водният баланс на територията на общината се формира от повърхностните и подземните води.
Повърхностният отток е онази част от пълния годишен отток, която най-бързо попада в реките.
През територията на общината протичат реките Блато, Сливнишка и Беличка, които са едни от
големите притоци на р. Искър. Изворна област на двете реки е Сливнишката свита на
предпланините на Стара планина. От Мала планина извират малки притоци на р. Искър, като
най-голям от тях е Крива река. Реките на територията на общината попадат в Дунавска отточна
област и оттам в Черно море. Реките са с ясно изразено пролетно пълноводие през месеците
април и май, със зимен и летен минимум. Другите притоци на р. Блато са незначителни - Крива
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река, която идва от Бучино - Дервентски проход и минава през с. Житен и Кътинска река, която
идва от южните слонове на Мала планина, Сливнишка река и др.
В КВС и КККР има пропуски по отношение адекватно отразяване с ПИ за всички водни обекти в
общината и това би следвало да се коригира, особено с оглед на глобалните промени в климата.
В хидрографско отношение попада във водосбора на р.Блато. Гъстотата на речната мрежа е 1,52,0 км/км2. Модулът на годишния отток е в границите от 7,5 до 10,0 л/сек/км2, като най-висок е
той през пролетта - 5,0 - 7,5 л/сек/км2, а най-нисък през лятото и есента - 3,0-4,0 л/сек/км2.
Пълноводието е с продължителност 3-4 месеца, като настъпва през януари и завършва през
април. Маловодието също продължава 3-4 месеца, като началото му е през юли, а краят през
октомври.

Източник: ОПР на община Костинброд за периода 2014-2020 г.
В границите на общината на места се наблюдава силно развит карст. Валежните води се губят в
множество понори и дават началото на различни карстови извори. В западната част на Мала
планина има силно развити геоморфоложки карстови форми и карстова хидрография. Едни от
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по-големите извори са: Безден - дебит 80 л/с; Опицвет - 280 л/с; Бистрица - 60 л/с; Пустиняшка
бара - 25 л/с. Количеството на водите в карстовите извори се влияе силно от валежите.
4.3. Инженерно-геоложки, хидрогеоложки условия за строителство, минерални ресурси,
добивни дейности
4.3.1. Геолого-литоложки строеж и хидрогеоложки условия
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 варовициплътни 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. 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 регионалностратиграфските 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
20

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, северсеверозападно 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). 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. 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.
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4.3.2. Тектонска характеристика на района
Проучваният район попада в Западното Средногорие, наложило се върху Средецкия структурен
амфитеатър, който представлява дълбоко потънала ниша в земната кора, формирана върху два
регматични клина: Софийския Е-клин и Кюстендилския М-клин.
В Западното Средногорие влизат две големи структури-Свогенската антиклинала и Софийският
комплексен ров като границата между тях е разломна.
Софийският комплексен ров е ограден от северна посока от Негушевския разломен сноп, а от
южна – от Пернишкия. Прохълмяването е започнало вероятно в началото на горната креда, като
още в началото ровът е бил разкъсан от редица надлъжни разломи, дали път на андезитна лава
през сенона, а по-късно и на гранодиорит-монцонит-сиенитна магма. За ролята на надлъжното
разкъсване говорят различните фациеси на турона и сенона, развити в надлъжни ивици. Особено
положение в рова има редицата от автогенни карбонатни клипи в Бурела, Драгоманско и
Сливнишко. Тектонската позиция на тази ивица говори за един силно удължен във времето
процес на надлъжно разломяване. Има достатъчно доказателства за една значителна тектонска
обработка на рова през ларамийската фаза. Последна изява на таза обработка е внедряването на
синкинематични до посткинематичните плутонити от ивицата Плана-Витоша-Люлин.
Една следваща фаза на разкъсване в комплексния ров се установява през горния палеоген.
Засегната е южната част с формирането на Пернишкия частен ров. Това разкъсване се свързва
със савската фаза. Едно трето разкъсване се осъществява вероятно през миоцена или в началото
на тази епоха, когато се образува Чукуровско-Бистришкия частен ров. С началните векове на
плиоцена пък трябва да се свърже и последното силно разломно разкъсване в комплексния ров,
когато се образува Софийската котловина. Съдейки по голямата дебелина на плиоценските
утайки в северната част на рова, трябва да се допусне по-значителна активност на Негушевския
разломен сноп през плиоцена.
По горнокредния структурен план в комплексния ров са се образували редица гънкови
структури, всичките надлъжни на рова. Гънковите структури по южната периферия на рова са
ясно северновергентни, докато онези по северната периферия разкриват първична южна
вергентност. Горното указва за едно линиаментно развитие на рова, за което говори и
линиаментния характер на плутонитите от южната интрузивна зона в рова.
На запад Софийският комплексен ров се стеснява и изплитнява.
Източната граница на рова носи разломен характер. Отношенията тук са значително усложнени
от разположението на Етрополската линия и Кюстендилския разлом. Източното продължение на
Кюстендилския разлом в обхвата на рова е твърде ясно в Ярловско-Железнишкия напречен ров.
Тук, по дълбоки разкъсвания, се свеждат плутоничните тела на Плана и на Витоша. Налице са
редица гънкови структури, ориентирани по посоката на рова, което дава убедителни
доказателства, че Кюстендилският разлом продължава под плиоценските утайки от областта на
Панчарево в североизточна посока. Във връзка с този разлом са и големите мощности на
неогенските утайки в западния блок в сравнение с тези от източния.
4.3.3. 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.
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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/км2, като стойността му варира от 2 до
5,9 л/сек/км2. Средният модул на прогнозно-експлоатационните ресурси е 2,8 л/сек/км2, като се
изменя в границите от 1 до 6 л/сек/км2. Естествените ресурси за Опицвет-Безденския район са
0,74 м3/сек, експлоатационните - 0,5 м3/сек
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/км2, определен по средния
многогодишен дебит на съществуващите извори. Естествените ресурси се оценяват на 0,4 м3/сек.
Прогнозно-експлоатационните ресурси на комплекса, определени чрез
минималния
3
средногодишен разход на изворите, е около 0,3 м /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 м2/ден). Естественият разход на оттока в района е
с модул в границите 2-3 л/сек/км2.
4.3.4. Хидротермални ресурси
Проявления на минерални води „Костинброд-Маслово-Шияковци“
„Софийска котловина” (№ 102)

към находище

Термална вода от находището е разкрита с редица сондажи, прокарвани през 70-80-те години на
ХХ-ти век.за търсене на въглища. Реализирани са четири големи задачи, свързани с
проучванията на въглищния басейн в северозападната част на Софийската котловина. Реално
въглищните проучвания започват с картировъчните работи през 50-те години на ХХ-ти век като
е изготвена подробна геоложка карта в М 1:40 000, обхващаща почти цялата площ на басейна.
По същото време се провеждат 4 броя търсещи сондажи около селата Голяновци, Балша и
Доброславци, които установяват значителна въгленосност в този район. Проучванията са
подновени в периода 1977-1984 г, Съставена е карта с местоположението на всички проувателни
сондажи от проведените въглищни проучвания.
Допълнително се изграждат сондажи в Химзавод, ДЗС, ПС „Нива”, Опитната птицевъдна
станция, ДФ „Нива”, „Предприятие за преработка на месо”, ПС “Шияковци”, ПС „Маслово” и
др.
Хидрогеоложка характеристика на проявление „Костинброд-Маслово-Шияковци“
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Проявление „Костинброд-Маслово-Шияковци“ представлява проявление на субтермална
карстова вода, акумулирана в горно-юрските окарстени карбонатни отложения. Температурата
на водата е от 21ºС до 31 °С. От данни по картни матреиали за геолого-структурната обстановка
в района се вижда, че подложката е силно денивелирана. Химическият състав на водите е твърде
близък до този на водите от карстовите извори в Опицвет с известно повишаване на натриевото
съдържание и респективно на рН, което се отдава на влиянието на дълбочинната компонента,
свързана със силикатна среда. Водите в района се използват на помпажен режим за питейно
водоснабдяване на кв. Шияковци, Фирма „Джиев” и завод „Нива”. Общото водно количество по
издадени разрешителни е 45.0 l/s. Характерно за находището, е че подземните води в него са
привързани главно към подложката на неогена. В района на изследване донеогенската подложка
контактува с пясъци, гравийни пясъци и чакъли (на места с пъстри глини или песъчливи глини)
литостратиграфски отделени като Гнилянска свита.
На отделни места са открити и води в Гнилянската свита в надвъглищния й пласт (над
Балшенския член).
Подложката на неогена в района е изградена почти изцяло от юрски варовици. Само в найюгоизточната на разглежданата територия (в обсега на С-233 и С-390) и изолирано около С-99 тя
се представя от долнотриаски пясъчници.
По отношение степента на водообилност и характера на подземните води в подложката,
участъкът може да се раздели на две части: Източна, в която скалите от подложката
(представени от варовици и долнотриаски пясъчници) в най-горната си част са изветрели и
силно напукани. Мощността на тази изветрителна зона е различна в отделните сондажи като
намалява в посока от север на юг. Осреднено мощността на тази зона е от порядъка на 10.0 m.
На отделни места, например в сондажи С-355 и С-387, тя напълно липсва тъй като е денудирана
преди отлагането на неогенските материали.
В сравнение с варовиците извтрителната зона в пясъчниците на долния триас е по-слабо развита
и по-маломощна. В дълбочина, под извтрителната зона, регионалната напуканост бързо затихва.
Водоносни са само скалите в зоната на изветрянето, а в дълбочина те се явяват неводоносни.
Това се потвърждава от резултатаите от хидрогеоложките изпитания и наблюдение на редица
сондажи NN 355, 356, 387, 390 и др. Във връзка с по-детайлното характеризиране на
донеогенската скална подложка от хидрогеоложка гледна точка хидрогеоложките изпитания за
всеки от споменатите сондажи са разгледани по-подробно.
След завършването му и промиване с вода, от сондаж С-355 е излязла вода на самоизлив с дебит
1.16 l/s и температура 26.5 оС. Сондажът е навлязъл на 23.7 m в подложката, пресичайки здрави
и плътни варовици. При обсаждането му до подложката самоизливът е преустановен. След
повдигане на долния край на обсадната колона и разкриването на част от въглищния пласт в
интервала 277.0-281.0 m, водата отново започнала да самоизлива, което доказва, че тя е
привързана към интервала от въглищния пласт 270.0-277.0 m. Тъй като въглищата са плътни и
неводоносни, се предполага, че разкритата вода в същност е привързана към младо тектонско
нарушение, което е водопроводящо не само в подложката, а и в долната част на неогена.
Аналогичен е случаят със сондаж 124, в който водата на самоизлив се е проявила на
повърхността с дебит 2.1 l/s и температура 38oC по време на сондирането във въглищния пласт.
За разлика от него пресечените в сондаж 356 (инт. 292.4-310.5 m) силно напукани варовици са
водоносни. За запазването на получения самоизлив с първоначален дебит 1.74 l/s и температура
30.5 оС, в сондажа е била спусната до подложката обсадна колона с диаметър 108 mm.
Вода на самоизлив от сондаж 390 с дебит 1.6 l/s и температура 36.5 оC е излязла на повърхността
след промиването с вода на сондажа при достигната дълбочина 337.0 m, т.е след пресичане на
12.8 m долнотриаски напукани и изветрели пясъчници. След спускането на обсадната колона до
подложката, сондажът е бил удълбочен в същите пясъчници с 60.0 m (до 376.6 m) като е
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сондирано с вода. Вследствие на удълбочаването сондажът губи самоизлива след 352 – я метър.
Същият въстановява цамоизлива след завършване на сондажа и циментиране на интервала след
350-я метър.
От изложеното става ясно, че установените в донеогенската скална подложка подземни води са
жилни, привързани към тектонските нарушения и разседите в нея, водопроводимостта на които
се е запазила на места и в подвъглищния хоризонт в тялото на Гнилянската свита и във
въглищния пласт. Понстоящем въглищния хоризонт е известен като Балшенски член на
Гнилянската свита.
Това са всъщност термоминерални или смесени води с дълбока циркулация и слаб обмен. Те са
акумулирани и в изветрителната зона на подложката, като по такъв начин формират общ
напорен водоносен хоризонт. Връзката между подземните води в различните точки на
хоризонта, често е твърде усложнена и силно затруднена най-вече поради намаляване
водопроводимостта на изветрителната зона или отсъствието й на места. Разкритите подземни
води в повечето случаи имат положителен напор, достигащ до 26.0 m над земната повърхност.
Котата на нивото на тези напорни води, разкрити в отделни сондажи варира в широки граници –
от 541, 92 m в сондаж 100 до 575.64 m в сондаж 355. Получените относителни дебити се движат
от 0.008 до 0.1 (l/s)/m. Относителните дебити получени в изветрителната кора на пясъчниците е
почти еднакъв с тези във варовиците. Друга характерна особенност е бързото сработване на
еластичните запаси на водоносния хоризонт от донеогенската подложка. Така например дебитът
на самоизлив на С-356 от 1.74 l/s, след няколко месеца намалява на 0.25 l/s, а на С-390 от 1.6 l/s е
намалял на 0.5 l/s, като заедно с това се е понижила и температурата на водата. В северната част
на проучвания район липсва Балшенският член в тялото на Гнилянската свита. Тук в горната
част на подложката също е развита изветрителна кора. Мощността й нараства към периферията
на басейна и достига до 40.0-50.0 m. Скалите в нея са окарстени в различна степен.
Окарстяването е неравномерно като постепенно затихва в щжна посока. На юг от с. Маслово и
Шияковци то не е проявено. В изветрителната зона е формиран сравнително водообилен
напорен водоносен хоризонт. Същият е неразделна част от водоносният хоризонт формирал се в
юрските и средно триаски варовици, разкриващи се на широко над повърхността на север от
селата Опицвет и Драговищица. Водата на хоризонта се дренира под формата на два карстови
извора, единият на 1.0 km северозападно от с. Опицвет, със среден дебит 300.0 l/s, а другият
каптиран при с. Драговищица със среден дебит 90.0 l/s.
Водообилността на проучвателните сондажи, разкрили подземни води в подложката, е
значително по-малка – дебитът на самоизлив варира от 0.2 до 20.0 l/s.
Котите на водните нива, които в повечето случаи превишават земната повърхност (до 18.7 )
варират от 540.0 m до 555.9 m.
Направените в района, по време на въглищните проучвания хидрогеоложки изследвания са
обобщени в табл. 4.
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Таблица 4

Сондаж N

Дълбочина
на
изпитания интервал
Литоложка
х-ка
От, m
До, m

81
82
88
92

216.2
353.2
336.4
266.8

225.0
364.0
360.5
279.0

100

380.0

390.0

124

390.0

420.0

355

270.0

277.0

356
387
390
76
79
89
93

292.4
318.3
324.2
114.8
113.4
159.6
103.6

94
97
101
109

Водно ниво
Дебит, Q, Относителен
l/s
дебит q, (l/s)/m

Т, oC

Начин
изпитване

23.3
12.2
12.2
11.17

0.19
0.18
0.45
0.16

0.008
0.014
0.037
0.014

22.0
23.5

Жалонка
На самоизлив
Ерлифтно
На самоизлив

541.92

12

0.75

0.060

22.5

На самоизлив

+26.0

557.34

26

2.11

0.073

33.0

На самоизлив

+14.0

Дълбочина, m

Кота,
m

Понижение, m

2.8
+12.5
4.85
+15.17

575.48
542.72
562.90
548.32

+12.0

575.64

13.4

1.16

0.087

26.5

На самоизлив

301.5
376.6
337.0
123.6
142.6
165.2
115.4

Варовици–J3
Варовици–J3
Варовици–J3
Варовици–J3
Лигнитни
въглища
Лигнитни
въглища
Лигнитни
въглища
Варовици–J3
Варовици–J3
Пясъчници-Т1
Варовици–J3
Варовици–J3
Варовици–J3
Варовици–J3

+20.9
574.73
Неводоносни
+16.0
561.07
+2.5
556.78
6.9
558.77
+18.7
555.90
+16.0
553.46

20.7

1.74

0.084

30.5

16.0
2.2
15.06
18.7
16.0

1.60
0.44
2.38
2.00
100.0

0.100
0.200
0.158
0.107
6.690

36.5
15.0
17.0
21.0
21.0

На самоизлив
Жалонково
На самоизлив
На самоизлив
Ерлифтно
На самоизлив
Ерлифтно

294.2

310.0

Варовици–J3

+1.8

539.98

1.8

0.22

0.120

22.0

Ерлифтно

84.6
119.0
248.0

88.2
123.6
261.2

Варовици–J3
Варовици–J3
Варовици–J3

+11.8
+10.1
+1.5

550.96
552.57
550.00

11.5
9.9
10.3

0.26
0.235
0.240

0.023
0.024
0.523

16.5
16.5
-

Ерлифтно
Ерлифтно
Жалонково

на
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Техническа характеристика на водовземните съоръжения
Сондажите са изграждани през различно време и за различни цели. Голяма част от тях
представляват полузатръбени проучвателни сондажи, изграждани във връзка с въглищните
проучвания в района (Находище Балша–Запад), са оставени да работят на самоизлив след като
са завършени хидрогеоложките изпитания в тях. Друга част от сондажите са изграждани през
80-те и 90-те години във връзка с водоснабдяване на промишлени и земеделски предприятия и за
питейно-битово водоснабдяване.
В архивната литература (мониторинга на Софийската котловина) сондажите са описвани по
архивни имена и собствени номера спрямо картните листа. С оглед на постигане на по-ясна
представителност и идентичност при идентифициране на сондажите е въведена нова
идентификация, която обхваща всички сондажи, разгледани в доклада и тя е дадена в табл.5.
Таблица 5
Цел на
Изграж
Изпълнител
дането
техн.
водоВодоканалпроект
снабдяване

Нов N

Архивен N

Година

KO 01 J

ТК-2 (МП-10)

1978

KO 02 J

ТК-1 (МП-11)

1978

техн.
водоснабдяване

Водоканалпроект

KO 03 J

C-48

1992

техн.
водоснабдяване

Софгеопроучване

KO 04 J

1 ХГ

1981

техн.
водоснабдяване

Софгеопроучване

KO 05 J

С-81

1977

Софгеопроучване
ЕООД
Софгеопроучване
геологоЕООД
проучвателни
работи
за Софгеопроучване
търсене
на ЕООД
Водпроект
въглища

KO 08 J

С-50

1978

KO 09 J

С-100

1979

KO 10 J

TK-1

1983

KO 11 J

С-92

1979

Софгеопроучване
ЕООД

KO 12 J

С-951

1985

Софгеопроучване
ЕООД

KO 13 J

питейно-битово
водоснабдяване

KO 14 J

питейно-битово
водоснабдяване

Архивен доклад
ИД

Наименование

ВКП Г- Чокоев, Пл. Мониторинг
78/168
на подземните води в
Българи. Многоетажна
система с пресни и
ВКП Гтермални
води
в
78/168
посторогенната
Софийска депресия
Костадинов.
Б,
Обяснителна записка за
Фирмен
предаване на сондажен
архив
кладенец Кн-1 на ДФ
"Нива".1992
Тошев, Ат. Обяснителна
записка за предаване на
експлоатационен сондаж
N 1 в у-к "Костинброд"
прокаран през 1981 г.

Доклад за резултатите
от предварителните и
детайлни
геоложки
проучвания
на
II -1337
участъците
"БалшаНац.
запад",
"Балша-щг",
Геофонд
"Житен" и "Мрамор" софийски
въглищен
басейн извършени през
1977-1984 г.
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Нов N

Архивен N

Година

KO 15 J
KO 06 J

KO 07 J

С-50

С-49

1971

Цел на
Изграж
дането
неизвестен
техн.
водоснабдяване
техн.
водоснабдяване

1970

Архивен доклад
Изпълнител

ИД

Наименование

V-444
Нац.
Геофонд

Чокоев, Пл. Мониторинг
на подземните води в
Българи. Многоетажна
сисстема с пресни и
термални
води
в
посторогенната
Софийска депресия

неизвестен
Водпроект

Водпроект

Оценка на състоянието на водовземните съоръжения
От всички изброени сондажни съоръжения понастоящем работят само сондажите на ПС
„Шияковци” (КО 13 J; KO 14 J) и сондаж KO 15 J. Сондаж KO 15 J работи на самоизлив с дебит
0.5 l/s. Температурата на водата е 30оC.
Ресурсна оценка на водопроявленията, които са в техничски годно състояние
Сондажите към бившата помпена станция нива K0 06 J и K0 07 J са в технически негодно
състояние. Помпенеите станции са разграбени.
За сондажите в ПС „Шияковци” и ПС „Нива” има изготвени ресурсни оценки, заведени в БДДР.
Сондажите са причислени към ползвателите на водно тяло BG1G00000TJ046. Високата
температура на водата (30.0 оC) определя принадлежноста й към минералните води
изключителна държавна собственост (ИДС), попадащи в обхвата на Район „Софийска
котловина” и описани под № 102 в списъка на находищата на минералните води в Закона за
водите. Номерата на разрешителните за водовземане и определените ресурси са посочени в
табл. 6. Сумарното водочерпене е 45.0 l/s.

16.58

20.28

5.36

2.56

134.0

19 часа
18 часа

200.00

38.00
20.000

Разрешено време
на работа на
помпата с върхов
дебит през
денонощието
Максимално
допустимо
понижение на
водното ниво
Максимална
дълбочина на
водното ниво във
водовзентото
съоръжение
Дълбочина
на
смукателя на
помпата или на
спускане на

30.00
15.000

Разрешен
денонощен обем на
водовземане
Разрешен
средноденонощен
дебит
Разрешен върхов
дебит
2592
1296

Цел на водовземане
питейнобитови
нужди

BG1G000
00TJ046

питейнобитови
нужди

Водно тяло (код)

Име на
водовземното
съоръжение

Крайна дата

Начална дата

07.04.2008
г.
07.04.2008
г.
07.04.2014
г.
ТК ПС
"Маслово
"Костинбр
од
BG1G000
00TJ046
09.05.2008
г.
09.05.2008
г.
09.05.2033
г.
ТК
Шияковц
и - ВиК
София

Дата

11510202
11510212

№ на
разрешителното

Таблица 6

Находището е разкрито чрез значителен брой сондажи в района на кв. Шияковци (Антонов и
Данчев, 1980; Тошев, 1981; Костадинов, 1992; Петров и кол. 1996), разкриващи термална
карстова вода, акумулирана в горноюрски окарстени карбонатни скали. Счита се (Антонов и
Данчев, 1980), че находището е формирано в погребаната под неогенските седименти част на
Опицвет - Драговищенския карстов басейн. Водата излиза на самоизлив при температура от 25.0
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до 31.0С, което е основание същата да се класифицира като минерална. По химически състав
водата е HCO3-Ca-Mg, с обща минерализация 0.52 g/l, флуор 0.3 mg/l и метасилициева киселина
24.0 mg/l. Химическият състав е твърде близък до този на водите от карстовите извори при с.
Опицвет, с известно повишаване на натриевото съдържание и рН. Експлоатационните ресурси
на находището са значителни и превишават 100.0 – 150.0 l/s. В момента се експлоатират не
повече от 55.0 – 60.0 l/s – единствено за питейно-битово водоснабдяване на гр. Костинброд.
Находището има голям потенциал и водата може да се ползва за много цели, в т.ч. и за добив на
геотермална енергия. При мощна помпажна експлоатация на находището има вероятност
дебитът на карстовите извори, разположени по разломната линия Опицвет - Безден –
Драговищица, да намалее значително.
ТК-ПС „Маслово” (Тръбен кладенец-сондаж – помпена станция „Маслово“)
В края на 1989 г. и началото на 1990 г. е изграден тръбен кладенец за допълнително
водоснабдяване на гр.Костинброд в района на ПС „Маслово”.
Данните за проявлението са взети от архивен източник „Доклад за хидрогеоложките условия в
района и оценка на експлоатационните ресурси от подземните води за обект: Питейно-битово
водоснабдяване на гр.Костинброд, обл.Софийска от тръбен кладенец в района на ПС „Маслово”,
Б.Ананиев, 2005 г. / Информационна карта на ТК, Б.Ананиев, 2006 г.
Тръбният кладенец – сондаж се намира в района на помпена станция „Маслово”, на левия бряг
на р.Блато, кв.Маслово, гр.Костинброд.
Технически данни за сондажa
Изграждането на сондажа е извършено в периода 1989 г.- 1990 г. Дълбочината на сондажа е
134.0 m. Филтрите са разположени срещу окарстените варовици. Кладенецът разкрива подземни
води от горноюрски варовици на Сливнишката свита на дълбочина 166.0-134.0m. Проведен е
водочерпателен тест с потопяема помпа с дебит 38l/s. Водното ниво в кладенеца е установено на
3.70 m над терена. От данните на проведените водочерпене и възстановяване е приета стойност
за проводимостта на пласта Т=400.6 m2/d.
Химически състав на водата
По данни от информационната карта подземните води са изследвани за химичен,
бактериологичен и радиологичен анализ през 2005 г. По тип водата е HCO3-Ca-Mg, слабо
алкална с рН7.45 с минерализация 0.468 g/l.
ТК1 - ПС „Шияковци”
През 1989 г.- 1990 г. са изградени два броя тръбни кладенци за питейно-битовото
водоснабдяване на гр.Костинброд (кв. Шияковци) в района на ПС „Шияковци”. Кладенците са с
дълбочина 200.0 m и се намират на 180.0 m един от друг. Експлоатира се ТК-1. ТК-2 е
консервиран.
ТК-1 е разположен в ПС „Шияковци”, местност „Под село”, на левия бряг на р.Блато,
кв.Шияковци, гр.Костинброд. Водоносният хоризонт е привързан към варовици с горноюрска
възраст. Водното ниво в тръбния кладенец е установено на 2.8 m над терена. По данни от
информационната карта подземните води са изследвани за химичен, бактериологичен и
радиологичен анализ през 2007 г. По тип водата е HCO3- Mg -Ca, слабо алкална с рН 7.22 с
минерализация 0.437 g/l.
ТК1 - ПС „Хаджия”
През 1992-1993 г. в района на ПС „Хаджия” са изградени два броя тръбни кладенеца за питейнобитово водоснабдяване на с.Петърч. Кладенците се намират на 40.0 m един от друг.
Експлаотационнен е ТК 1. ТК 2 е консервиран.
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Сондаж ТК1 е с дълбочина 123.6 m Водоносният хоризонт е привързан към варовици с юрска
възраст. Самоизливът на калденеца е 2.0 l/s. Водното ниво на тръбния кладенец е установено на
1.3 m над терена. По тип водата е HCO3-Ca, слабо алкална с рН 7.3 с минерализация 0.416 g/l.
Проявление „Костинброд – Пролеша“ към находище „Софийска котловина” (№ 102)
Находището е представено от един водоизточник - Сондаж ТК-3 – Костинброд.
Площадката на "Завод за безалкохолни напитки и натурални сокове - гр. Костинброд" (ЗБННСКостинброд) се намира в западната част на Софийското поле между с. Пролеша и гара
Костинброд.
За производствено водоснабдяване и санитарно-битови нужди на територията на площадката са
изградени 4 броя тръбни кладенци - ТК-1, ТК-2, ТК-3 и ТК-1д.
В зависимост от необходимите водни количества кладенците са изпълнени в различни периоди
от време и от различни изпълнители. Някои основни параметри на кладенците, годината на
изграждане и фирмата - изпълнител са посочени в таблица.
№

Тръбен
кл. №

Година на
изпълнение

1

ТК-1

1995

2

ТК-2

1995

3

тк-з

2000

4

ТК-1 д

2002

Фирма изпълнител

Координати

N
"Е. Каликасис - К. Зикас"
42°47.823'
ООД - Солун
"Е. Каликасис - К. Зикас"
42°47.906'
ООД - Солун
"ГеоводинженеринГ-ООД 42°47.865'
София
"ГеоводинженеринГ-ООД 42°47.808'
София

Е

Кота
Дълботерен, m чина, m

23°10.352'

561.6

218.0

23°10.523'

559.2

204.0

23°10.316'

560.75

200.0

23°10.360'

561.6

200.0

На 165.0 m североизточно от ТК-2, извън контурите на площадката съществува тръбен кладенец,
който условно е обозначен като ТК-Н. Същият е изпълнен на кота терен 552.0 m с
предполагаема дълбочина 250.0 m. Първоначално сондажът е разкрил подземна вода на
самоизлив и е поддържал този режим до включването в експлоатация на кладенците на "ЗБННСКостинброд". След това самоизливът е прекратен и понастоящем водното ниво е на дълбочина
5.0 m от терена. Географските координати на тръбния кладенец са: N = 42°47.939' и Е =
23°10.618'.
През м. септември 2002 г., поради авария в обсадната колона на ТК-1 е взето решение същият да
бъде ликвидиран и в близост до него да бъде изграден тръбен кладенец ТК-1д. През 2005 г. поради разширение на производствената база е ликвидиран ТК-1д. През 2009 г. поради наличие
на суфозия и смесване на водите от горния и долния водоносен хоризонт е взето решение и
подготвен проект за ликвидация на ТК-2. Понастоящем се експлоатира само ТК-3.
Тръбен
Метални
Водоприемна част
Кондукторна
кладенец
неперфорирани
(филтри)
Утайник от - до (m)
колона от - до (m)
№
тръби от - до (m)
от - до (m)
0.0-72.0; 84.0-90.0 и от 72.0-84.0; 90.0- 102.0
ТК-2
0.0-40.0
198.0-204.0
102.0- 108.0
и от 108.0-198.0
ТК-3

0.0-15.0

0.0-151.0

151.0-200.0

няма

ТК-1д

0.0-15.0

0.0-126.0

126.0-196.0

196.0-200.0

Тръбните кладенци, в зависимост от конструкцията си и разположението на филтрите, черпят
вода от различни дълбочинни нива.
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Кладенци ТК-2 и ТК-1д черпят води както от горния, така и от долния водоносни хоризонти, т.е
в процеса на експлоатация водите от двата водоносни хоризонти се смесват. Това е и една от
основните причини същите да бъдат изключени от експлоатация и в последствие - ликвидирани.
Тръбен кладенец ТК-3 е изпълнен така, че черпи вода само от долния пукнатинен водоносен
хоризонт. Водоприемната част на този кладенец е разположена на дълбочина под 151.5 m.
Химическият състав на водата, изразен по формулата на Курлов, както и някои други
характерни показатели за сравнение, са дадени по-долу.

Въз основа на посочения по-горе анализ, могат да се направят следните по- важни изводи:
- Минералната вода от Сондаж ТК-3 е прясна - с минерализация 0.606 g/1, термална (21.0
°С на водоизточника), хидрокарбонатно-натриева по състав, с умерено алкална реакция
(рН=7.5). Съдържанието на флуорид във водата е 2.0 mg/1, което я класифицира като леко
флуорна. Метасилициевата киселина е с концентрации под балнеозначимите - 22.12 mg/l;
- По стойностите на показателите флуориди, амоний и манган минералната вода не
отговаря на изискванията на Наредба №9 на МЗ, МРРБ и МОСВ (ДВ, бр.30/2001) и не може да
се ползва за питейно-битово водоснабдяване;
- Водата следва да се ползва единствено за рекреация и хигиенни нужди.
В част «Водоснабдяване» тези въпроси са изяснени допълнително.
4.4. Полезни изкопаеми
Община Костинброд е бедна на полезни изкопаеми. За територията на общината е характерен
добив и първична преработка на варовик, който се осъществява от кариера „Градец” (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.
На територията на общ.Костинброд с Партида Д-00695 е предоставена концесия за находище
„Лисия” на ЕТ ”Тодор Дичев” за добив на строителни материали, пясък. Срокът на концесията е
30 години от 30.07.2015г. до 2045г.
4.5. Почви
Почвите на територията на община Костинброд са представени от следните основни видове:
смолници, канелени горски, рендзини (хумусно-карбонатни), кафяви горски, алувиалноливадни. Поради високата надморска височина в северните части на общината се срещат
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. Съдържанието на физическа
глина варира до 75%, поради което почвите лесно набъбват и стават лепкави, а при засушаване
се свиват и напукват. Това ги прави трудни за обработка. Хумусното им съдържание е 2.5-3.5%.
Подходящи са за разнообразни земеделски култури - зърнени култури, лозя, овощия,
технически и фуражни култури и др. Алувиално-ливадните и излужени чернозем-смолници са
значително по-плодородни. Алувиално-ливадните почви са разпространени по заливните тераси
на реките и са подходящи предимно за зеленчукопроизводство. Чернозем-смолниците са
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благоприятни 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.
Районът на Костинброд се характеризират с хумусно-акумулативен хоризонт, който достига
мощност до 1000 см. Този хоризонт се разделя на две части (по морфологични признаци като
механичен състав, структура, плътност и цвят). Започва уплътняване след първите 30 м, а
повърхността надолу се изменя от леко глинеста към тежко глинеста, а структурата съответно
от троховидно-зърнеста към буцесто- призматична. Реакцията на почвения разтвор е неутрална.
Смолисто черният цвят на тези почви се придава от вторични глинести минерали и образувани
органо-минерални съединения. Наблюдава се висока устойчивост към различни видове
въздействия, висок абсорбционен капацитет и неутрална реакция, които гарантират висока
буферна способност срещу замърсяване. Няма данни за ветрова и водна ерозия на почвата,
както и за движение на скали и седименти по наклонени релефни форми (1 регистрирано
свлачище).
Голяма част от територията на община Костинброд е заета от земеделски площи на мястото на
гори в дъбовия и дъбово-габъровия растителен пояс. Сравнително малко са запазените диви
дъбови гори. Наблюдава се разнообразие на редки видове растения.
4.6. Флора и фауна
Флората в района е разнообразна и включва както широко разпространени растения (билки,
гъби, диворастящи плодове), така и редки видове, включени в редица природозащитни
документи. От широколистният тип растителност в общината се наблюдават следните
представители: летен дъб, обикновен горун, обикновен габър и др. Срещат се и други
представители на дървесни съобщества като цер, благун, полски ясен и т.н. Тревната
растителност се среща във всички растителни пояси на планинските територии на общината,
както и върху алувиално-ливадните местности. Върху варовитите формации се срещат отделни
видове скална растителност с калцифилен характер.
На територията на общината се наблюдават над 40 вида редки и застрашени от изчезване
растения. Открити са находища на 3 вида български ендемити (разпространени само в
България), 23 вида балкански ендемити (разпространени само на Балканския полуостров). 16
вида са включени в Червената книга на България, 14 са защитени по Закона за биологичното
разнообразие, 2 са включени в световния Червен списък на застрашените растения, а 3 са
представени в европейските природозащитни документи. Най-голям интерес предизвикват
теснолистният божур, ниският бадем, горската съсънка, дивите орхидеи, перуники и гладиоли.
Фауната в Община Костинброд е разнообразна и се отличава най-вече с присъствието на
големия брой птици. Само в района на с. Безден са установени 192 вида птици, около
рибарниците при с. Петърч - 190 вида. Голям брой от тях са включени в Червената книга на
България, 5 са световно застрашени видове, а много други се опазват от българското и
международното законодателство. Сред представителите на птичия свят са: голямата бяла
чапла, белият щъркел, белооката потапница, блатната сова, малкият корморан, ливадният
дърдавец, скалният орел, белоопашатият мишелов и др.
Земноводните и влечугите в района са около 19 вида. Повечето от тях са защитени от
българското законодателство - горска дългокрака жаба, късокрак гущер, медянка. Видовете
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земноводни, защитени на световно ниво са голям гребенест тритон, дървесна жаба и обикновена
блатна костенурка.
От бозайниците се срещат застрашените в световен мащаб видове лалугер и видра (в
рибарниците и водоемите около с. Петърч и с. Безден). На териториите на общината обитават
над 10 вида прилепи (голям и малък подковонос, трицветен нощник, кафяво прилепче, сив
дългоух прилеп и др.), които са 1/3 от всички видове прилепи в България. Разнообразието във
видовете може да бъде обяснено с различните местообитания - карстови терени и пещери,
влажни зони, широколистни горски масиви. Недостатъчно проучени са насекомите и
безгръбначните. Продължават проучванията на пещерната фауна.
4.7. Защитени територии
Сравнително малка част от територията на общината попада в границите на защитени зони /ЗЗ/.
Част от територията на общината попада в три ЗЗ:


Защитена зона BG0002001 „Раяновци“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед
РД – 569/05.09.2008г. на Министъра на околното среда и водите, ДВ бр. 84/2008г.



Защитена зона BG0000322 „Драгоман“ за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, приета от МС с Решение N122/02.03.2007г., ДВ бр.21/2007г.



Защитена зона BG0001040 „Западна Стара планинаи Предбалкан“ за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение
N661/16.10.2007г.,ДВ бр.85/2007г., изменение с Решение 811/16.11.2010г. на МС, ДВ бр
96/07.12.2010г.

На територията на общината са разположени три защитени зони по Натура 2000:
Защитена зона „Драгоман” ВG0000322 - обявена с решение № 122 от 02.03.2007 г. на
Министерски съвет обнародвано, ДВ, бр. 21 от 09.03.2007 г., на основание чл. 10, ал. 4 от Закона
за биологичното разнообразие, която представлява Защитена зона Хабитати. Намира се в
землищата на с. Безден, с. Богьовци, с. Бучин проход, с. Градец, с. Дреново, с. Дръмша, с.
Опицвет, с. Петърч, с. Понор, с. Царичина, общо 82053 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 91Н0, 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 е застрашена от западането
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, ВG0000322 Драгоман).
Защитена зона „Раяновци” ВG0002001 - обявена със заповед № РД - 569 от 05.09.2008 г., 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 02.03.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), която
представлява Защитена зона Птици. Намира се в землищата на с. Безден, с. Богьовци, с. Бучин
проход, с. Градец, с. Дреново, с.Опицвет, с. Понор, общо 35586 дка, 14% от територията на
общината. Влажните ливади Раяновци включват ценни местообитания на редки и застрашени
видове птици (преовлажнени ливади, пасища и блато). Установени са 196 вида птици, от които с
европейско природозащитно значение (BirdLife International, 2004) са 84 вида, като в категория
SPEC1 (световно застрашени) попадат 6 вида, а в котегориите „застрашени в Европа” съответно
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в SPEC2 - 21 и в SPECЗ - 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 загуба на
местообитанието на ливадния дърдавец и други видове птици от значение за Европейския съюз.
Паленето на стърнищата е причина за големи пожари, в горите и тръстиковите масиви. Други
дейности са провеждането на военни учения, разширяването на каменните кариери, както и
незаконното изхвърляне на отпадъци. Директно въздействие върху птиците оказват лова,
бракониерството и безпокойството. Районът е уязвим по отношение на дейности, свързани с
урбанизацията и индустриализацията. Заплаха за мястото са и изграждането на ветроенергийни
паркове. Налице е такова намерение в района на хълма Чепън, който е местообитание на
гнездящии ловуващи грабливи птици. (НАТУРА 2000, Стандартен формуляр, ВG0002001
Раяновци).
Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Западна
Стара планина и Предбалкан” ВG0001040 - приета с Решение № 661/16.10.2007 г. на
Министерски съвет - Защитена зона Хабитати. Намира се в землищата на с. Бучин проход и с.
Дреново, 3.8% от територията на общината. Много малка част от територията на община
Костинброд попада в тази защитена зона, но като цяло, тя е една от малкото зони в България,
където голям брой горски местообитания достигат оценка „В” 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 убивани от
бракониери. Тук е единственото място между тези два центъра на разпространение, където
мечката може да формира мета-популация с голямо био-коридорно 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, ВG0001040
Западна Стара планина и Предбалкан).
4.8. Ландшафт
Съгласно регионалното ландшафтно райониране на страната /проф. М. Георгиев: „Структура и
динамика на ландшафтите в България, София, 1977г./ територията попада в обхвата на
Южнобългарска планинско-котловинна област с подобласт Витошко-Ихтиманска и райони:
Бурелско-Драгомански и Софийски.
Съгласно типологичното ландшафтно райониране на страната /проф. Петров –Базисна
геологична класификация на ландшафтите в България 1989г/, територията обхваща 2 класа, 3
типа, 3 подтипа и 6 групи:
Клас - котловинни ландшафти;


Тип - ландшафти на умереноконтиненталните ливадно-степни и лесо-ливадно-степни
котловинни дъна;

Подтип – ландшафти на ливадно-степните предимно равни дъна на междупланинските
котловини;
–

Група – ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланинските котловини върху
неспоени кватернерни наслаги с висока степен на земеделско усвояване;

–

Група - ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланинските котловини с
палеогенни и неогенни песъчливо-глинести наслаги и с висока степен на земеделско
усвояване
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Клас – планински ландшафти;


Тип – ландшафти на умереновлажните планински гори;

Подтип – ландшафти на средно планинските широколистни гори и вторични ливади;
–

Група – ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху варовикови скали;



Тип – ландшафти на умереновлажния планинския отрит /гол/ карст;

Подтип – ландшафти на умереновлажния планински открит карст;
–

Група – ландшафти на умереновлажния планински открит карст в седиментни
карбонатни скали.

–

Група – ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху масивни и
метаморфни скали

–

Група – ландшафти на среднопланинските широколистни гори върху варовикови скали

Използваната типологична система, чрез която са определени отделни йерархични рангове и
единици, е пряко свързана с категориите в горската таксация на терена и по този начин е
свързана единно с типологията на ландшафтите.
Съвременната ландшафтна структура на община Костинброд е представена от следните типове
ландшафти:
Горски ландшафти – заемат денудационно – ерозионните склонове и някои денудационни
заравнености. Обхванати са трите подтипа – иглолистен, широколистен високостъблен и
широколистен нискостъблен.


Горски иглолистен – има вторичен произход и е представен от черборови и бялборови
култури. Пръснат е мозаично.



Горски широколистен високостъблен – това са най представителните горски ландшафти,
с възраст над 90г. с участие на бук, горун, цер, благун.



Горски широколистен нискостъблен – преобладават чисти и смесени нискостъблени и
издънкови гори от келяв габър, мъждрян, цер, зимен дъб, акация и др., като тенденцията
е към подобряване на видовия състав и постепенното им превръщане в семенни.

Ливадни ландшафти – изградени са от ливадно тревна растителност. Забелязва се тенденция
към намаляване, за сметка на активни сукцесионни процеси през изминалите десет години, в
резултат на силно намалялата паша и коситба на територията на община Костинброд. Част от
тях са се самозалесили, а други са компроментирани от самонастанили се храсти и инвазивни
тревни видове.
Скални ландшафти – те дават в значителна степен спецификата на община Костинброд.
Преобладават карбонатни седиментни скални формации, които обуславят характерни карстови
форми в съвременния рилиф нао общината. Те са дифиринцирани на негативни и позитивни.
Негативните са представени от понори, въртопи, валози, ували, слепи долини и др. От
позитивните – кари, карни повърхнини, карстови стени, скални стъпала, скални корнизи и др.
Покритият или подземен карст е представен от пещери, пропасти, ями и др. Значително е
участието на скални формации от юрско - долнокредни карбонатни седиминти, включващи
сиви дебелопластови неясно ядчести варовици. В тях са образувани подземните карстови форми
на пещерите.
Аграрен ландшафт - типът е застъпен значително на територията на общината. Обхваща
следните подтипа:
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Ливадно – пасищен – най-широко застъпен, но не се използва интензивно и са започнали
процеси на захрастяване.



Обработваеми площи – сравнително силно застъпен

Техногенен ландшафт – срещат се представители на трите му подтипа


Техногенен комуникационен – включени са териториите на всички категории пътища,
просеки и паркинги



Техногенни градоустройствени – всички територии, свързани с някакво строителство на
територията на община Костинброд – жил. Сгради, сгради за обслужване,
информационни и посетителски центрове, почивни бази и хотели, производствени
сгради, кошари, кътове за отдих и т.н.



Техногенни индустриални – територии, свързани с производствена дейност – бивши
табани, хвостохранилища, кариери.

Аквален ландшафт – включва всички водни площи, групирани в подтипове „речни“ и
„мочурливи“ ландшафти
Ландшафти с природозащитна стойност се разглеждат всички ландшафти, които попадат в
защитени територии, защитени зони и защитени местности по Закона за защитените територии
или от екологичната мрежа Натура 2000. Всички защитени територии, зони и местности
представляват част от Националната екологична мрежа на България (Закон за биологичното...
ДВ, бр. 58). Над 15 са установените в района хабитати с голямо природозащитно значение (сред
храстовите и тревистите, речните, скалистите, горските съобщества и др.). Повечето от тях са
включени в Директивата за местообитанията на Европейския съюз (92/43/ЕЕС) и се нуждаят от
специални мерки за опазване. Предложено е част от територията на общината (предимно
скалисти масиви и влажни зони) да бъде включена в НАТУРА 2000 – екологичната мрежа от
защитени зони на страните – членки на Европейския съюз.
За района на община Костинброд са рекласифицирани три групи територии с природозащитна
стойност:
 Първата група включва всички горски ландшафти, които обхващат 3 вида гори: широколистни,
иглолистни и смесени гори
 Втората група включва в състава си преходна дървесно-храстова растителност.
 Към третата група се отнасят естествени тревни площи и площи с рядка растителност
И трите вида територии се разглеждат като условно естествени ландшафти. В допълнение е
картографирана фрагментацията на трите групи ландшафти:
 по височинни пояси: до 600 m, 600–1000 m, 1000–1600 m и над 1600 m;
 попадащи в защитена зона по Натура 2000 (BG0002001, BG0000322, BG0001040)
Естетическите качества на ландшафта се определят в най-голяма степен от непрекъснато
сменящите се картини и динамичния характер на релефа. Всички форми на терена като стръмни
склонове, остри била, хълмове, долове и малки котловинки, със съответната им растителност,
спомагат да се очертае силуета и утвърждават характерните доминанти на ландшафта в община
Костинброд. От пресечеността на терена произлизат богатите пейзажни пространства,
динамичността и интензивността на светлинните и сенкови ефекти. Естетическите достойнства
на ландшафта са силно повлияни от сезонната смяна, характерна с богат колорит. С еднаква сила
въздействат свежозелената окраска на горите, пъстротата на цъфтящите поляни и топлата гама
от жълто, оранжево, червено и кафяво на горските масиви през есенните месеци.
Типологията на ландшафта дава възможност за илюстриране на хоризонталната ландшафтна
структура на територията на община Костинброд. Тя помага да се обособи функционалното
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зониране, композиционното решение, решението на пътно алейната мрежа, на проектните
мероприятия при горските ландшафти, както и решенията на някои от детайлите.
5. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
5.1. Демография
5.1.1. Брой и динамика на населението
Данните от текущата демографска статистика показват, че в община Костинброд към 2016 г.
живеят 16974 д. , което е 7.25% от това на област София. Докато всички общини в областта и
преобладаващата част от общините в страната се характеризират с отрицателен прираст,
характерно за община Костинброд е, че прирастът на населението, макар и отрицателен, е
близък до „нулев”, т. е. населението се запазва в границите около 17 хил.д. По отношение на
броя на населението гр. Костинброд заема 4-то място от общо 18 градове в област София.
Съгласно информация от общинска администрация Костинброд, постоянно в общината живеят
над 20 хил.души, като предлетния сезон техният брой нараства.
Разпределението на населението по населени места по данни на НСИ, показва, че 68.0%
(11546 души) от него живее в общинския център - гр. Костинброд. За сравнение коефициентът
на урбанизация на страната е 73.3%, но за област София е само 61.1%.
Броят на населението за периода 2001-2016 г. намалява както общо за община Костинброд, така
и за гр. Костинброд и селата по данни на НСИ. Делът на градското население се запазва през
изследвания период (2001-2016 г.). За периода. темповете в броя на населението на община
Костинброд са относително равномерни, което е обусловено от близостта на столицата и
възможностите за заетост на населението в общинския център (фиг. 2, табл. 7).
Фиг 2
Население 1992-2016 г. (брой)
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Източник: НСИ
По данни на ГД „ГРАО” населението на община Костинброд по постоянен адрес към
31.12.2016 г. е 15933 души, а по настоящ адрес - 17131 души, а към 15.09.2017 г. - 15840 души по
постоянен адрес и 16994 души - по настоящ адрес (табл. 8). Различията между данните на ГРАО
и НСИ се дължат на методическия подход при регистрирането на населението и на временно
отсъстващите лица (за срок повече от 1 година, които не се наблюдават от НСИ).
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Таблица 7
Население 2001-2016 г.
Населени
места
Общ. Костинброд
Гр. Костинброд
Села
с.Безден
с.Богьовци
с.Бучин проход
с.Голяновци
с.Градец
с.Драговищица
с.Дреново
с.Дръмша
с.Опицвет
с.Петърч
с.Понор
с.Царичина
с.Чибаовци
Обл. София
В градовете
В селата

2001 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

17786 17615 17531 17465 17448
12120 11995 11969 11924 11896
5666
5620
5562
5541
5552
215
249
234
226
237
146
149
143
140
136
119
130
131
131
137
546
494
542
561
557
292
266
260
261
261
1138
1103
1097
1084
1073
56
67
63
59
71
173
141
135
126
134
401
383
373
378
376
2221
2285
2226
2225
2229
30
28
25
21
21
51
83
86
88
79
278
242
247
241
241
270459 256511 254220 253010 250464
159219 152575 152160 151605 150610
111240 103936 102060 101405 99854

брой
17846 17475 17336 17195 17172 16974
12193 12012 11904 11788 11661 11546
5653
5463
5432
5407
5511
5428
247
227
239
260
274
275
146
127
123
125
130
128
113
104
102
101
124
122
595
595
592
597
629
626
297
294
303
301
315
313
1191
1161
1153
1128
1128
1112
27
28
31
30
30
30
116
113
117
122
120
117
412
389
380
375
391
389
2225
2160
2128
2103
2076
2035
17
14
13
13
11
10
48
48
50
51
52
54
219
203
201
201
231
217
247489 243236 240877 238061 237080 234185
150434 148786 147561 145906 144446 142980
97055 94450 93316 92155 92634 91205

Прираст - 2001-2016 г.
общ средногодишен
брой
брой
%
-812
-74
-0.4
-574
-52
-0.4
-238
-22
-0.4
60
5
2.2
-18
-2
-1.2
3
0
0.2
80
7
1.3
21
2
0.7
-26
-2
-0.2
-26
-2
-5.3
-56
-5
-4.0
-12
-1
-0.3
-186
-17
-0.8
-20
-2
-9.9
3
0
0.4
-61
-6
-2.4
-36274
-3298
-1.3
-16239
-1476
-1.0
-20035
-1821
-1.9

Източник: НСИ
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Таблица 8

Общ.
Костинброд
Гр. Костинброд
Села
с.Безден
с.Богьовци
с.Бучин проход
с.Голяновци
с.Градец
с.Драговищица
с.Дреново
с.Дръмша
с.Опицвет
с.Петърч
с.Понор
с.Царичина
с.Чибаовци
Обл. София

Постоянен
адрес

Постоянен
адрес

Постоянен
адрес

Настоящ
адрес

Постоянен
адрес

(брой)
15.09.2017 г.
Постоянен
адрес

Постоянен
адрес

Настоящ
адрес

31.12.2016 г.

Настоящ
адрес

31.12.2015 г.

Настоящ
адрес

31.12.2014 г.

Настоящ
адрес

31.12.2013 г.

Настоящ
адрес

31.12.2007 г.

Настоящ
адрес

Населени места

31.12.2001 г.
Постоянен
адрес

Население 2001-2017 г.

16709 17211 16178 17074 16033 17094 16035 17097 15967 17185 15933 17131 15840 16994
11734 11924 11516 11799 11526 11840 11522 11777 11460 11722 11437 11693 11372 11608
4975
5287
4662
5275
4507
5254
4513
5320
4507
5463
4496
5438
4468
5386
181
196
173
222
170
225
170
255
165
271
171
286
168
288
102
117
87
118
89
114
89
123
81
126
83
127
86
125
100
118
99
131
97
131
109
125
110
146
107
144
103
135
420
469
392
470
435
519
445
535
448
575
452
589
451
585
233
284
216
260
227
265
224
275
230
291
233
289
234
297
991
1024
954
1018
931
1026
928
1021
911
1037
901
1034
896
1029
13
28
11
44
9
57
9
57
10
57
13
57
14
54
144
180
94
136
67
140
65
147
63
145
64
146
61
147
350
391
328
369
288
348
289
353
308
378
312
375
313
374
2135
2119
2053
2167
1973
2128
1964
2128
1959
2110
1938
2076
1918
2040
13
21
10
16
7
11
6
10
6
10
6
9
4
7
33
52
30
78
30
68
31
66
34
64
33
65
36
63
260
288
215
246
184
222
184
225
182
253
183
241
184
242
271633 270961 258244 257181 248990 247382 247403 245847 245426 245722 244014 244340 242405 243125

Източник: ГД "ГРАО"
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5.1.2. Движение на населението. Демографски процеси
За демографската жизненост на населените места съществено значение има естественото
движение на населението. То е резултат от развитието на раждаемостта и смъртността на
населението.
Раждаемост. Характеристиката на естественото движение на населението на община
Костинброд за периода 2001-2016 г. показва, че раждаемостта не би могла да компенсира
повишената смъртност на населението и да осигури добри възможности за естествено
възпроизводство на населението. За анализирания период броят на родените лица в общината се
движи в диапазона 110-130 д. годишно, като той е по-висок през 2014-2015 г. Коефициентът на
раждаемост в отделните години се движи в рамките от 6 до 8‰. За 2016 г. той е 6.5‰, което е
под средните стойности на показателя за областта (8.7‰), ЮЗР (9.5‰) и за страната (9.1‰).
Раждаемостта в общината се формира главно от родените деца в град Костинброд. В селата с повисока раждаемост са Петърч, Драговищица, Голяновци. В много малките населени места,
където фертилните контингенти са ограничени или почти липсват, тя е нулева или с единични
раждания.
Фиг. 3
20.0

Естествен прираст на населението 2001-2016 г.

на 1000 д. от населението- ‰

15.0

10.0

5.0

Раждаемост
Смъртност

0.0
2001 г.

2007 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Естествен прираст

-5.0

-10.0

-15.0

Източник: НСИ
Броят на жените във фертилна възраст (15-49 навършени години), или размерът на родилните
контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на
раждаемостта. Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2015 г. в общината е 3722, като
спрямо 2001 г. той намалява с 5% (200 д.). Съществено значение за намалението на
раждаемостта оказват и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти.
Около 90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години, които през
2015 г. са 1787 и също бележат намаление спрямо 2001 г. Броят на жените в тази възрастова
група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст и
миграционните процеси. През 2015 г. средният брой живородени деца от една жена за страната е
1.54, за област София – 1.746, т.е под границите на заместване на поколенията (2.2 - 2.3).

6

Данните на НСИ са на ниво страна и области
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Таблица 10
Естествен прираст на населението

Общ.Костинброд 112 295
Гр. Костинброд
82 154
Села
30 141
Обл. София
2135 4246

-183 120 282
-72
81 178
-111
39 104
-2111 2268 4415

Общ.Костинброд
Гр. Костинброд
Села
Обл. София

-10.3
-5.9
-19.6
-7.8

6.3
6.8
5.3
7.9

16.6
12.7
24.9
15.7

6.8
6.8
6.9
8.8

16.0
14.8
18.5
17.2

Брой
-162 111 278
-167 132 258
-126 126 296
-97
78 169
-91
89 155
-66
90 190
-65
33 109
-76
43 103
-60
36 106
-2147 1996 3974 -1978 2080 4253 -2173 1946 4245
На 1000 души от населението - ‰
-9.2 6.4 16.0
-9.6 7.6 14.9
-7.3 7.3 17.2
-8.0 6.5 14.1
-7.6 7.5 13.1
-5.6 7.7 16.2
-11.6 6.1 20.0 -13.9 7.9 19.0 -11.1 6.6 19.4
-8.4 8.2 16.4
-8.2 8.7 17.8
-9.1 8.2 17.9

Естествен
прираст

Умрели

Родени

2016 г.
Естествен
прираст

Умрели

Родени

2015 г.
Естествен
прираст

Умрели

Родени

2014 г.
Естествен
прираст

Умрели

Родени

2013 г.
Естествен
прираст

Умрели

Родени

2007 г.
Естествен
прираст

Умрели

Родени

2001 г.

-170 111 280
-100
80 178
-70
31 102
-2299 2045 4270

-169
-98
-71
-2225

-9.9
-8.5
-12.8
-9.7

-9.9
-8.4
-12.9
-9.4

6.5
6.9
5.7
8.7

16.4
15.3
18.6
18.1

Източник: НСИ
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Аналогично на раждаемостта, която е в състояние на относително стациониране (с тенденция на
слабо намаление през последните години), смъртността също е с черти на стагнация с
неголеми различия през отделните години на периода. Анализът на статистическите данни
показва, че за целия анализиран период в община Костинброд броят на умрелите лица възлиза
на 260-300 души годишно. Този брой е по-висок от броя на ражданията. Основната причина за
по-високия брой на случаите на умирания се дължи на влошената възрастова структура на
населението (застаряваща), което в комбинация със средната продължителност на живот води до
по-висока смъртност.
Коефициентът на смъртност (брой умрели лица на 1000 д. от населението) е в диапазона 1516‰, като през 2016 г. неговата стойност за община Костинброд е 16.4‰ (средно за област
София 18.1‰, за ЮЗР 13.5‰, за страната 15.1‰). За периода относително по-ниска смъртност е
регистрирана през 2014 г. Средногодишният коефициент на смъртността за общинския център гр. Костинброд е по-нисък от средния за общината. Продължават изразените различия в
смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в
селата (18.6‰, 2016 г.) отколкото в град Костинброд (15.3‰), което е характерно и за областта,
ЮЗР и страната, където селското население също така е с по-висока смъртност в сравнение с
градското.
Естественият прираст, като резултат от стойностите на раждаемостта и смъртността, е
отрицателен. Това личи от данните в таблица 10. Средногодишните стойности на коефициента
варират от -7‰ до -10‰, като през 2016 г. неговата стойност е -9.9‰. Най-малък отрицателен
естествен прираст е регистриран през 2014 г. (-7.3‰). За сравнение стойностите на естествения
прираст (на 1000 д. от населението - в ‰) през 2016 г. за област София са -9.4‰, за ЮЗР -4.0‰,
за страната -6.0‰.
Посочените данни показват, че възможностите за естественото възпроизводство на населението
в община Костинброд са ограничени.
Механичното движение на населението, отразява случаите на заселване и на изселване както
от отделните населени места, така и от общината, и е другият фактор (заедно с естественото
движение), оказващ влияние върху броя на населението.
Община Костинброд е засегната от миграционни движения, както вътре в общината, така и
извън границите й. Отчетени са и миграционните движения, включващи както заселване на лица
от други общини, така и изселване на население извън общината. Тези процеси са естествени и
до голяма степен зависят от състоянието на местната икономика, условията на живот и от
поведенчески и други мотивации за заселване и изселване.
Заселвания. Статистическите данни показват, че в община Костинброд в периода 2001-2016 г.
заселванията варират през отделните години, като през 2016 г. броят на заселените лица в
общината е 292 души. Заселванията, като демографски процес са характерни за всички населени
места в общината, като по-привлекателен се очертава общинският център. Подробни данни за
състоянието на заселванията по населени места за 2001-2016 г. се съдържат в таблица 11.
Изселванията от общината и от отделните населени места са другият показател за механичното
движение на населението. Общината, както и областта и страната също е засегната от
миграционните потоци.
За периода 2001-2016 г. общият брой на изселените лица се движи
в широк диапазон. Както личи от таблица 11 и фиг. 4 динамиката в броя на изселванията през
отделните години е неравномерно изразена. През 2016 г. броят на изселените е 321 д. По
населени места изселванията са характерни за всички селища.
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таблица 11.Механичен прираст на населението

Общ.Костинброд 725 590
Гр. Костинброд
516 329
Села
209 261
с.Безден
11
9
с.Богьовци
6
6
с.Бучин проход
0
12
с.Голяновци
15
26
с.Градец
17
17
с.Драговищица
34
31
с.Дреново
0
2
с.Дръмша
10
12
с.Опицвет
22
19
с.Петърч
75
87
с.Понор
8
9
с.Царичина
1
10
с.Чибаовци
10
21
Обл. София
8871 8868
Източник: НСИ

135 430 294 136 272 246
187 238 160 78 135 152
-52 192 134 58 137
94
2
32
7 25
19
5
0
4
6 -2
5
3
-12
3
0
3
9
4
-11
17
19 -2
6
12
0
9
7
2
19
4
3
13
22 -9
18
16
-2
7
1
6
4
0
-2
8
3
5
11
1
3
27
11 16
10
10
-12
59
48 11
17
35
-1
1
3 -2
1
2
-9
7
5
2
8
1
-11
5
2
3
10
1
3 4948 4687 261 3371 3770

26 276 291
-17 131 181
43 145 110
14
33
6
2
9
4
5
3
1
-6
16
9
15
12
9
2
8
28
4
0
1
10
8
2
0
12
8
-18
30
38
-1
0
0
7
5
0
9
9
4
-399 3708 4351

-15 465 318 147 292 321
-50 192 219 -27 195 212
35 273
99 174
97 109
27
25
3
22
8
4
5
12
3
9
6
5
2
28
4
24
3
3
7
45
12
33
17
17
3
24
8
16
7
2
-20
24
12
12
18
19
-1
2
1
1
1
0
6
3
3
0
4
1
4
25
8
17
8
9
-8
36
40
-4
13
37
0
0
1
-1
0
1
5
6
1
5
3
1
5
43
3
40
9
10
-643 6116 4798 1318 3848 4518

Механичен
прираст

Заселени

Механичен
прираст

Изселени

Заселени

Изселени

(брой)
2016 г.

2015 г.
Механичен
прираст

Изселени

Заселени

2014 г.
Механичен
прираст

Изселени

Заселени

2013 г.
Механичен
прираст

Изселени

Заселени

2007 г.
Механичен
прираст

Изселени

Заселени

2001 г.

-29
-17
-12
4
1
0
0
5
-1
1
3
-1
-24
-1
2
-1
-670
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Фиг. 4
Механичен прираст на населението 2001-2016 г.
800

Заселени

700

Изселени

600

Механичен прираст

500
400
300
200
100
0
-100
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2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Източник: НСИ
Механичният прираст на населението за общината е положителен когато заселванията са повече
от изселванията (2001 г., 2007 г., 2013 г., 2015 г.) и отрицателен, макар и слабо изразен, когато
случаите на изселване превишават случаите на заселване (2014 г., 2016 г.). За гр. Костинброд
механичното движение на населението е с най-високи стойности. За селата е характерна
ремиграцията.
5.1.3. Структури на населението
Една част от структурите на населението на община Костинброд (полова, възрастова) са
представени чрез анализ на данни от текущата демографска статистика на НСИ, а друга част
(образователна и етническа) са представени чрез данни от преброяването на населението през
2011 година, защото се наблюдават само при преброяванията.
5.1.3.1 Структура на населението по пол
Половата структура на населението на община Костинброд е с пропорции, които са характерни
и за страната и областта. Към 2015 г., от общия брой на населението (17172 души), мъжете са
8387 души, а жените – 8785 души (табл. 12). На 100 мъже се падат 105 жени. Това се обуславя
от по-високата средна продължителност на живота при жените и съответно по-големият им дял
в по-високите възрастови групи. Този процес е характерен и за населението на страната и област
София. В сравнение с 2001 г. се наблюдава процес на запазване на относителният дял на жените.
Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се
увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на общината.
По населени места се наблюдават някои различия в половата структура на населението. За
анализирания период не се очертават съществени промени в половата структура на градското и
на селското население.
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Таблица 12
Структура на населението по пол 2001-2015 г.
2001 г.

Общ.
Костинброд
Гр. Костинброд
Села
с.Безден
с.Богьовци
с.Бучин проход
с.Голяновци
с.Градец
с.Драговищица
с.Дреново
с.Дръмша
с.Опицвет
с.Петърч
с.Понор
с.Царичина
с.Чибаовци
Обл. София

мъже

жени

8682
5932
2750
111
74
49
257
156
561
25
84
190
1064
15
26
138
13299
6

9104
6188
2916
104
72
70
289
136
577
31
89
211
1157
15
25
140
13746
3

2007 г.
бр.жени
/ 100
мъже
104.9
104.3
106.0
93.7
97.3
142.9
112.5
87.2
102.9
124.0
106.0
111.1
108.7
100.0
96.2
101.4
103.4

мъже

жени

8619
5851
2768
129
78
52
241
151
540
34
70
179
1110
16
48
120
12538
8

8996
6144
2852
120
71
78
253
115
563
33
71
204
1175
12
35
122
13112
3

2013 г.
бр.жени
/ 100
мъже
104.4
105.0
103.0
93.0
91.0
150.0
105.0
76.2
104.3
97.1
101.4
114.0
105.9
75.0
72.9
101.7
104.6

мъже

жени

8478
5804
2674
125
64
44
269
151
573
18
56
198
1050
9
24
93
11852
5

8858
6100
2758
114
59
58
323
152
580
13
61
182
1078
4
26
108
12235
2

2014 г.
бр.жени
/ 100
мъже
104.5
105.1
103.1
91.2
92.2
131.8
120.1
100.7
101.2
72.2
108.9
91.9
102.7
44.4
108.3
116.1
103.2

мъже

жени

8400
5752
2648
132
66
44
270
152
561
17
57
193
1030
9
23
94
11703
8

8795
6036
2759
128
59
57
327
149
567
13
65
182
1073
4
28
107
12102
3

2015 г.
бр.жени
/ 100
мъже
104.7
104.9
104.2
97.0
89.4
129.5
121.1
98.0
101.1
76.5
114.0
94.3
104.2
44.4
121.7
113.8
103.4

мъже

жени

8387
5688
2699
140
70
59
284
163
554
18
58
202
1012
7
23
109
11671
0

8785
5973
2812
134
60
65
345
152
574
12
62
189
1064
4
29
122
12037
0

бр.жени
/ 100
мъже
104.7
105.0
104.2
95.7
85.7
110.2
121.5
93.3
103.6
66.7
106.9
93.6
105.1
57.1
126.1
111.9
103.1

Източник: НСИ
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5.1.3.2 Възрастова структура на населението
За целите на Общия устройствен план на община Костинброд е анализирана възрастовата
структура на населението, като обект на оценки и анализи са:
 Основните възрастови групи;
 Специфичните възрастови групи.
Основните възрастови групи имат отношение както към състоянието, така и към понататъшното развитие на броя на активното население, в т.ч. и на трудовия потенциал на
общината. Основните възрастови групи според изискванията обхващат населението в следните
възрастови контингенти: 0-14 години; 15-64 години; на 65 и повече години.
От общия брой на населението към 2016 г. - 16974 д., разпределението по основни възрастови
групи е, както следва:
 2000 д. са във възрастовата група до 14 години, което съставлява 11.8% от общия
брой на населението на община Костинброд;
 11141 д. са във възрастовата група 15-64 години (65.6%);
 3833 д. са на 65 и повече години в над трудоспособна възраст (22.6%).
Тенденциите в състоянието на възрастовата структура на населението за анализирания период
2001-2007-2016 г. показват, че основната възрастова структура на населението на общината
търпи промени в абсолютния брой на лицата в трите групи възрасти в посока на застаряване,
което е характерно и за населението на областта, ЮЗР и страната. Динамиката във възрастовата
структура на населението на община Костинброд за периода се констатира от представените
статистически данни в таблица 13 и фиг. 5.
Фиг. 5

Села

Гр. Костинброд

Общ. Костинброд

Структура на населението по основни възрастови групи (%)
2016 г.

11.8

2013 г.

12.3

66.6

21.1

2007 г.

12.2

67.9

19.9

2001 г.

13.6

2016 г.

12.4

2013 г.

12.8

2007 г.

12.5

2001 г.

22.6

65.6

19.5

66.9

20.8

66.8

19.5

67.7

17.6

69.9

17.1

68.9

14.0

2016 г.

10.4

2013 г.

11.1

64.2

24.7

2007 г.

11.6

63.7

24.7

2001 г.

12.8

62.6

24.6

0

26.4

63.2

20
0-14 г.

40
15-64 г.

60

65+

80

100

Източник: НСИ
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Таблица 13
Структура на населението по основни възрастови групи 2001-2016 г.
Населени места

Общ.
Костинброд
Гр. Костинброд
Села
с.Безден
с.Богьовци
с.Бучин проход
с.Голяновци
с.Градец
с.Драговищица
с.Дреново
с.Дръмша
с.Опицвет
с.Петърч
с.Понор
с.Царичина
с.Чибаовци
Обл. София
Общ.Костинброд
Гр. Костинброд
Села
с.Безден
с.Богьовци
с.Бучин проход

2001 г.
15-64
0-14 г.
г.

65+

0-14
г.

2007 г.
15-64
г.

65+

0-14
г.

2013 г.
15-64
65+
г.
Брой

0-14
г.

2014 г.
15-64
г.

65+

0-14
г.

2015 г.
15-64
г.

65+

0-14
г.

2016 г.
15-64
г.

65+

2424 11889 3473 2152 11964 3499 2126 11550 3660 2079 11384 3732 2044 11327 3801 2000 11141 3833
1700
8344 2076 1502
8384 2109 1525
8063 2316 1487
7931 2370 1460
7810 2391 1433
7714 2399
724
3545 1397
650
3580 1390
601
3487 1344
592
3453 1362
584
3517 1410
567
3427 1434
16
128
71
17
147
85
21
140
78
22
149
89
21
155
98
21
150
104
7
60
79
9
65
75
5
69
49
6
64
55
6
68
56
7
62
59
8
58
53
12
68
50
11
61
30
11
59
31
10
79
35
11
71
40
74
373
99
53
342
99
96
388
108
92
395
110
89
428
112
85
427
114
31
162
99
22
171
73
34
186
83
32
188
81
32
192
91
34
188
91
165
748
225
136
738
229
127
758
268
130
735
263
122
735
271
120
724
268
0
12
44
3
24
40
0
9
22
0
9
21
0
10
20
0
10
20
9
76
88
6
57
78
2
51
64
3
52
67
3
48
69
3
46
68
45
244
112
30
251
102
41
255
84
42
253
80
50
258
83
45
251
93
349
1463
409
350
1529
406
251
1432
445
241
1416
446
235
1389
452
222
1352
461
0
14
16
0
11
17
0
5
8
0
5
8
0
5
6
0
3
7
0
30
21
3
46
34
2
29
19
2
26
23
2
26
24
2
29
23
20
177
81
9
131
102
11
104
86
11
102
88
14
124
93
17
114
86
40678 177782 51999 33854 171257 51400 32647 156323 51907 32206 153410 52445 31790 151926 53364 31544 149142 53499
Относителен дял - %
13.6
66.9 19.5 12.2
67.9 19.9 12.3
66.6 21.1 12.1
66.2 21.7 11.9
66.0 22.1 11.8
65.6 22.6
14.0
68.9 17.1 12.5
69.9 17.6 12.8
67.7 19.5 12.6
67.3 20.1 12.5
67.0 20.5 12.4
66.8 20.8
12.8
62.6 24.6 11.6
63.7 24.7 11.1
64.2 24.7 10.9
63.9 25.2 10.6
63.8 25.6 10.4
63.2 26.4
7.4
59.6 33.0
6.8
59.1 34.1
8.8
58.6 32.6
8.5
57.3 34.2
7.7
56.6 35.7
7.6
54.6 37.8
4.8
41.1 54.1
6.0
43.7 50.3
4.1
56.1 39.8
4.8
51.2 44.0
4.6
52.3 43.1
5.5
48.4 46.1
6.7
48.8 44.5
9.2
52.3 38.5 10.8
59.8 29.4 10.9
58.4 30.7
8.1
63.7 28.2
9.0
58.2 32.8
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Таблица 13
Структура на населението по основни възрастови групи 2001-2016 г.
Населени места
с.Голяновци
с.Градец
с.Драговищица
с.Дреново
с.Дръмша
с.Опицвет
с.Петърч
с.Понор
с.Царичина
с.Чибаовци
Обл. София

0-14 г.
13.6
10.6
14.5
0.0
5.2
11.2
15.7
0.0
0.0
7.2
15.0

2001 г.
15-64
г.
68.3
55.5
65.7
21.4
43.9
60.9
65.9
46.7
58.8
63.7
65.8

65+
18.1
33.9
19.8
78.6
50.9
27.9
18.4
53.3
41.2
29.1
19.2

2007 г.
0-14 15-64
г.
г.
10.7
69.3
8.3
64.3
12.3
66.9
4.5
35.8
4.3
40.4
7.8
65.6
15.3
66.9
0.0
39.3
3.6
55.4
3.7
54.2
13.2
66.8

65+
20.0
27.4
20.8
59.7
55.3
26.6
17.8
60.7
41.0
42.1
20.0

2013 г.
0-14 15-64
г.
г.
16.2
65.6
11.2
61.4
11.0
65.8
0.0
29.0
1.7
43.6
10.8
67.1
11.8
67.3
0.0
38.5
4.0
58.0
5.5
51.7
13.6
64.9

65+
18.2
27.4
23.2
71.0
54.7
22.1
20.9
61.5
38.0
42.8
21.5

2014 г.
0-14 15-64
г.
г.
15.4
66.2
10.6
62.5
11.5
65.2
0.0
30.0
2.5
42.6
11.2
67.5
11.5
67.3
0.0
38.5
3.9
51.0
5.5
50.7
13.5
64.5

65+
18.4
26.9
23.3
70.0
54.9
21.3
21.2
61.5
45.1
43.8
22.0

2015 г.
0-14 15-64
г.
г.
14.1
68.1
10.2
61.0
10.8
65.2
0.0
33.3
2.5
40.0
12.8
66.0
11.3
66.9
0.0
45.5
3.8
50.0
6.1
53.7
13.4
64.1

65+
17.8
28.8
24.0
66.7
57.5
21.2
21.8
54.5
46.2
40.2
22.5

2016 г.
0-14 15-64
г.
г.
13.6
68.2
10.9
60.1
10.8
65.1
0.0
33.3
2.6
39.3
11.6
64.5
10.9
66.4
0.0
30.0
3.7
53.7
7.8
52.6
13.5
63.7

65+
18.2
29.0
24.1
66.7
58.1
23.9
22.7
70.0
42.6
39.6
22.8

Източник: НСИ
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Измененията в относителните дялове на трите възрастови групи са с определени граници. В това
отношение се очертава следните изменения:


Намаляване на делът на населението до 14 г. и 14-64 г., което е за сметка на
нарастване на относителния дял на населението на 65 и повече години общо за
общината;



Процес на застаряване на населението е регистриран както за град Костинброд, така
също и за населението на селата, където застаряването на населението е по-силно
изразено.

Разпределението на населението на общината, на градското и селското население по отношение
на под, във и над трудоспособната възраст на фона на състоянието на възрастовия състав на
населението на областта и страната през 2016 г. е представено в таблица 14. Възрастовата
структура на населението е по-благоприятна за гр. Костинброд - към 2016 г. делът на
населението в под трудоспособна възраст е 13.4%, този на населението в трудоспособна - 62.2%
и на населението в над трудоспособна възраст - 24.4% (фиг. 6). В селата населението в над
трудоспособна възраст е с по-висок относителен дял - 30.2%, лицата в трудоспособна възраст са
58.7%, а делът на подтрудоспособното население е 11.1%.
Таблица 14. Население под, във и над трудоспособна възраст - 2016 г.
Възрастови групи
Всичко
Община Костинброд
Под трудоспособна
възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна
възраст
Обл. София
Под трудоспособна
възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна
възраст
Р България
Под трудоспособна
възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна
възраст
Община Костинброд
Под трудоспособна
възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна
възраст
Обл. София
Под трудоспособна

Общо
Мъже

В градовете
В селата
Жени Всичко Мъже Жени Всичко Мъже Жени
Брой
8677
11546
5642
5904
5428
2655
2773

16974

8297

2149
10373

1126
5494

1023
4879

1544
7187

824
3770

720
3417

605
3186

302
1724

303
1462

4452
234185

1677
115281

2775
118904

2815
142980

1048
69868

1767
73112

1637
91205

629
45413

1008
45792

33732
138228

17400
74290

16332
63938

22589
87962

11679
46177

10910
41785

11143
50266

5721
28113

5422
22153

62225
23591
38634
32429
12012
20417
29796 11579 18217
7101859 3449978 3651881 5204385 2506628 2697757 1897474 943350 954124
1062705 546706 515999 791542 406935 384607 271163 139771 131392
4304436 2262326 2042110 3256593 1682191 1574402 1047843 580135 467708
1734718
100.0

640946 1093772 1156250 417502 738748
Относителен дял - %
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

578468 223444 355024
100.0

100.0

100.0

12.7
61.1

13.6
66.2

11.8
56.2

13.4
62.2

14.6
66.8

12.2
57.9

11.1
58.7

11.4
64.9

10.9
52.7

26.2
100.0
14.4

20.2
100.0
15.1

32.0
100.0
13.7

24.4
100.0
15.8

18.6
100.0
16.7

29.9
100.0
14.9

30.2
100.0
12.2

23.7
100.0
12.6

36.4
100.0
11.8
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Възрастови групи
Всичко
възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна
възраст
Р България
Под трудоспособна
възраст
В трудоспособна възраст
Над трудоспособна
възраст
Източник: НСИ

Общо
Мъже

Жени

В градовете
Всичко Мъже Жени

В селата
Всичко Мъже Жени

59.0

64.4

53.8

61.5

66.1

57.2

55.1

61.9

48.4

26.6
100.0

20.5
100.0

32.5
100.0

22.7
100.0

17.2
100.0

27.9
100.0

32.7
100.0

25.5
100.0

39.8
100.0

15.0
60.6

15.8
65.6

14.1
55.9

15.2
62.6

16.2
67.1

14.3
58.3

14.3
55.2

14.8
61.5

13.8
49.0

24.4

18.6

30.0

22.2

16.7

27.4

30.5

23.7

37.2

Фиг. 6
Население под, във, над трудоспособна
възраст 2016 г. (%)
100
80

26.2

24.2

30.2
Над трудоспособна
възраст

60
40

61.1

62.2

12.7

13.4

58.7

20
0

11.1

В трудоспособна
възраст
Под трудоспособна
възраст

Оценките на посочените тенденции в развитието на възрастовата структура на населението на
община Костинброд (по основни възрастови групи) дава възможност да бъдат направени някои
констатации:


тенденцията на намаляване на контингента от население в трудоспособна възраст
води до ограничаване на активното население на общината;



застаряване на контингентите с възпроизводствени възможности.

Коефициентът на възрастова зависимост, който изразява съотношението между броя на
лицата от населението в „зависимите” възрасти (населението под 15 и над 65 и повече години)
на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години) за община
Костинброд за 2016 г. е 52.4%, в т.ч. за град Костинброд той е 49.7%. За сравнение средният
коефициент на възрастова зависимост за страната към 2016 г. е 56.4%, а за област София 57.0%, т.е. по-неблагоприятен от този за община Костинброд.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на
демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в
трудоспособна възраст (15-19 г.) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 г.). За
общината това съотношение е 63.5 (100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, се заместват
от 64 влизащи в трудоспособна възраст), в т.ч. за центъра гр. Костинброд - 65.7. Сред селата със
сравнително по-висок коефициент на демографско заместване (в интервала 57-67) са Петърч,
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Драговищица, Голяновци. За сравнение за страната коефициентът на демографско заместване е
62.8, а за област София - 63.2.
Специфичните възрастови групи са демографски фактор, отчитан основно при оразмеряване
на потребностите от инфраструктура на образованието (включително на предучилищното
обучение) и на някои дейности от здравеопазването. За периода 2001-2016 г. се наблюдава
тенденция на намаляване на броя на населението в специфичните възрастови групи. Това е
резултат от намаляването на фертилността и от миграцията на семейства с деца от посочените
възрастови групи (виж таблица 15 и фиг.7.)
Таблица 15 Структура на населението по специфични възрастови групи 2001-2016 г. (брой)
Населени места

Общо
население
Общ.Костинброд
17786
Гр. Костинброд
12120
Села
5666
с.Безден
215
с.Богьовци
146
с.Бучин проход
119
с.Голяновци
546
с.Градец
292
с.Драговищица
1138
с.Дреново
56
с.Дръмша
173
с.Опицвет
401
с.Петърч
2221
с.Понор
30
с.Царичина
51
с.Чибаовци
278
Обл. София
270459

2001 г.
2016 г.
Възрастови групи
Общо
Възрастови групи
0-2
3-6
7-14 15-18 население 0-2 3-6
7-14 15-18
407
570 1447
879
16974 362 471 1167
598
285
388 1027
678
11546 260 331
842
424
122
182
420
201
5428 102 140
325
174
2
3
11
6
275
4
5
12
5
1
1
5
0
128
2
0
5
1
1
3
4
0
122
2
2
7
3
14
17
43
18
626
15
25
45
25
2
5
24
6
313
4
10
20
4
27
44
94
51
1112
25
21
74
36
0
0
0
0
30
0
0
0
1
1
1
7
2
117
1
2
0
0
5
9
31
15
389
6
15
24
10
68
91
190
95
2035
41
55
126
86
0
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
0
0
54
0
2
0
1
1
8
11
7
217
2
3
12
2
6635 9100 24943 14059
234185 5996 8263 17285 8876

Източник: НСИ
Фиг. № 7

Специфични възрастови групи - 2016 г.
(% от общото население)

общ. Костинброд

2.1

2.8

6.9

0-2 г.

3.5

3-6 г.
гр. Костинброд

2.3

2.9

7.3

3.7

7-14 г.
Села

1.9

0

2.6

6.0

5

15-18 г.

3.2

10

15

20

25

51

Таблица 16. Население към 31.12.2016 г. по населени места и възраст
Общ

Възраст

брой
0-4
5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
Обл. София
234185 10021 10948 10575 10614 10284 12339 14398 16104 17484 17749 16557 16807 16806 17106 13547 10122
общ.Костинброд 16974
579
686
735
752
804
914 1109 1280 1355 1412 1170 1160 1185 1263 1002
721
с.Безден
275
5
8
8
6
10
11
13
12
17
25
22
8
26
35
20
25
с.Богьовци
128
2
0
5
2
4
5
1
5
7
13
11
8
6
21
17
7
с.Бучин проход
122
3
4
4
4
3
5
4
7
9
11
10
8
10
15
10
3
с.Голяновци
626
25
31
29
31
31
36
50
45
56
55
34
43
46
38
30
25
с.Градец
313
10
11
13
7
13
23
15
23
20
23
18
24
22
34
22
18
с.Драговищица
1112
33
45
42
48
56
66
70
70
87
87
74
81
85
87
80
50
с.Дреново
30
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
3
2
0
3
9
с.Дръмша
117
1
2
0
0
1
1
4
3
3
6
8
8
12
20
18
12
гр.Костинброд
11546
422
476
535
532
546
629
802
901
937
962
807
788
810
810
597
446
с.Опицвет
389
10
26
9
11
23
20
25
28
25
28
20
41
30
30
19
22
с.Петърч
2035
64
76
82
105
110
107
119
174
179
178
143
128
109
144
144
80
с.Понор
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
3
1
с.Царичина
54
1
1
0
2
0
1
1
2
5
6
2
5
5
6
8
6
с.Чибаовци
217
3
6
8
3
6
10
5
10
10
13
20
15
22
22
31
17

80- 8584
89 90+
7798 3735 1191
508 256
83
14
8
2
7
5
2
4
6
2
12
6
3
8
6
3
34
10
7
8
0
0
8
9
1
328 164
54
15
5
2
55
31
7
2
0
0
2
1
0
11
5
0
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5.1.3.3 Образователна структура на населението
Образователната структура на населението е един от важните качествени индикатори от гледна
точка на оценката му като работна сила (образователна и квалификационна характеристика на
трудовия ресурс). При последното преброяване на населението, проведено през 2011 г.,
разпределението на населението на община Костинброд над 7 годишна възраст (16820 д.) по
образователно равнище е следното (табл.17):


висше образование (университетско и колежанско) - 2090 д., или 12.4% от
населението над 7 годишна възраст;



средно образование - 8592 д. (51.2%);



основно образование - 4363 д. (25.9%)



начално и незавършено начално - 1670 д. (9.9%)



никога не посещавали училище - 57 д. (0.3%).

В сравнение с 2001 г. е налице тенденция на нарастване на относителния дял на повисокообразованото население в общината (с висше и средно образование) от 48.8% на 63.6% за
сметка на по-ниско образованото. Тази тенденция е характерна и за областта и страната.

Населени места

Население
Висше
Начално и
Никога не
на 7 и
(университетско Средно Основно незавършено посещавали
повече
и колежанско)
начално
училище
години

Общ.Костинброд
Гр. Костинброд
Села

16820
11485
5335

Общ.Костинброд
Гр. Костинброд
Села

100.0
100.0
100.0

Брой
2090
8592
4363
1631
6040
2688
459
2552
1675
Относителен дял - %
12.4
51.2
25.9
14.2
52.6
23.4
8.6
47.9
31.4

Дете (до 7 години вкл.,
което още не посещава
училище)

Таблица 17. Структура на населението по образование - 2011 г.

1670
1071
599

57
30
27

48
25
23

9.9
9.3
11.2

0.3
0.3
0.5

0.3
0.2
0.4

Източник: НСИ, преброяване на населението
5.1.3.4 Структура на населението по етнически групи
Етническият състав се наблюдава от НСИ при преброяванията на населението. Преброяваните
лица сe самоопределят по отношение на етническата си принадлежност доброволно. В община
Костинброд доброволно отговорили на въпроса за етническа принадлежност са 93.3% от
населението на общината, при средно за област София - 93.2% и за страната - 91%.
Българската етническа група в община Костинброд, обхваща 16156 д., или 97.1% от лицата,
доброволно декларирали етническото си самоопределение (16647 д.).
Към 1.02.2011 г. населението от ромският (циганският) етнос наброява 402 д., съсредоточени
главно в с. Петърч и гр. Костинброд. Те представляват 2.4% от всички лица, доброволно
декларирали етническото си самоопределение. Лицата от турската етническа група към
1.02.2011 г. са 22 д. според самоопределението им, с относителен дял 0.1%.
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Таблица 18 Население по етническа група - 2011 г. (брой)

Населени места

Брой лица, отговорили
на доброволния въпрос
за етническа
принадлежност
Общо

Общ.Костинброд
Гр. Костинброд
Села
с.Безден
с.Богьовци
с.Бучин проход
с.Голяновци
с.Градец
с.Драговищица
с.Дреново
с.Дръмша
с.Опицвет
с.Петърч
с.Понор
с.Царичина
с.Чибаовци
Обл. София

българска турска
16647
11146
5501
234
140
113
574
294
1126
27
116
409
2185
16
48
219
230781

Не се самоопределят

Етническа група

16156
10909
5247
234
136
113
547
293
1122
25
116
397
1982
15
48
219
210974

22
18
0
..
..
-

422

ромска
друга
(циганска)
402
28
166
22
233
4
4
24
..
..
..
..
..
..
..
12
193
4
..
..
17079
646

39
31
0
..
..
..
..
..
1660

".." данните са анонимизирани в съответствие с чл. 25 от Закона за статистиката.
"-" няма случай
Източник: НСИ, преброяване на населението
Към други етнически групи са се самоопределили 28 души. Лицата, които не се самоопределят,
са 39 д. (0.2%).
5.1.4. Основни изводи и тенденции в демографското развитие на община Костинброд


Демографското развитие на общината е свързано с общото демографско развитие на
страната и до голяма степен е повлияно от близостта на общината до столицата



По данни на НСИ броят на населението на общината е с тенденция на намаление, но
с нисък интензитет, близък до „нулев”;



Очертаните тенденции в естественото движение
възпроизводство с отрицателен естествен прираст;



Налице е намаление на фертилните контингенти и на най-репродуктивната
възрастова група (15-34 г.) (обща тенденция за страната и областта);



Нето-миграцията се характеризира с динамика, но като цяло е положителна;



Наблюдава се тенденция на постепенно застаряване на населението на общината
(характерна и за областта и страната);



Възпроизводството на трудоспособното население е сходно със средното ниво за
страната и областта - 100 лица излизащи от трудоспособна възраст се заместват от 64
д. (средно за страната и областта - 63 д.);
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на

населението

бележат



Броят на лицата с висше и средно образование нараства, а намалява този на лицата с
ниско образование (за периода между преброяванията 2001-2011 г., както и през
периода на предходните преброявания). Образователното равнище е по-високо в
общинския център - гр. Костинброд;



В етническата структура на населението основна етническа група е българската. Не
се очертават съществени изменения за периода между последните две преброявания
на населението.

5.1.5. Икономически активно население
Категорията „икономически активно население“ обхваща лицата във възрастовите групи над 15
години. В него се включват както заетите, така и безработните лица, т.е. работната сила в
общината. Данните от преброяването на населението за 2011 г. показват, че при населението над
15 години (15592 д.), общият брой на икономически активното население в община Костинброд
е 8691 д., а на икономически неактивното - 6901 д. Коефициентът на икономическа активност за
община Костинброд е 55.7%. Град Костинброд е с относително по-висок дял на икономически
активно население (59.6%) в сравнение с този за общината. За сравнение коефициентът на
икономическа активност за област София е 51.6% (2011 г.), за страната - 52.1%.
Таблица № 19 Население на 15 и повече години по икономическа активност – 2011 г.
Население на
15 и повече
Икономически активни Икономически неактивни
години
брой
брой
отн.дял - %
брой
отн.дял - %
Общ.Костинброд
15592
8691
55.7
6901
44.3
Гр. Костинброд
10613
6321
59.6
4292
40.4
Села
4979
2366
47.5
2571
51.6
с.Безден
228
80
35.1
148
64.9
с.Богьовци
136
43
31.6
93
68.4
с.Бучин проход
101
33
32.7
68
67.3
с.Голяновци
500
274
54.8
226
45.2
с.Градец
267
130
48.7
137
51.3
с.Драговищица
1041
555
53.3
486
46.7
с.Дреново
25
..
..
..
..
с.Дръмша
116
21
18.1
95
81.9
с.Опицвет
366
177
48.4
189
51.6
с.Петърч
1932
995
51.5
937
48.5
с.Понор
17
..
..
..
..
с.Царичина
46
10
21.7
36
78.3
с.Чибаовци
204
48
23.5
156
76.5
Обл. София
214232 110499
51.6 103733
48.4
Източник: НСИ, преброяване на населението
Населени места

През 2016 г. населението на 15 и повече години бележи намаление, като неговата численост е
14974 д.. Броят на икономически активните лица също намалява, но в значително по-малка
степен - с около 100 д. В резултат на различната интензивност на тези процеси относителният
дял на икономически активните спрямо населението на 15 и повече години през 2016 г. бележи
нарастване с 1.5 процентни пункта като достига 57.2% (средно за област София - 53.9% и за
страната - 53.8).
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Таблица 20 Население на 15 и повече години по икономическа активност – 2016 г.
Население на
15 и повече
Икономически активни Икономически неактивни
години
брой
брой
отн.дял - %
брой
отн.дял - %
Общ.Костинброд
14974
8571
57.2
6403
42.8
Обл. София
202641 109181
53.9
93460
46.1
Р България
6100840 3282740
53.8 2818100
46.2
Източник: НСИ, Агенцията по заетостта
5.1.6. Заетост и безработица
В община Костинброд по данни на НСИ наетите лица (заети, без работодатели и самонаети
лица) през 2014 г. наброяват 5585 д., които съставляват 9.4% от тези на областта.
Таблица 21 Наети лица по икономически дейности - 2008-2014 г.(брой)

Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост
Преработваща промишленост
Пр-во и разпределение на ел. и
топлинна енергия и на газообразни
горива
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване
Строителство
Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения
Финансови и застрахователни
дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни
изследвания
Административни и спомагателни
дейности
Държавно управление
Образование

6451 62289
199 2155
4113
2992 21579

6047 59215
234 2003
3582
2953 19002

5584 57184
228 1998
3773
2762 16911

5446 56900
240 2214
3743
2689 16666

Област
Софийска

Община
Костинброд

2014 г.

Област
Софийска

2012 г.
Община
Костинброд

Област
Софийска

Община
Костинброд

Област
Софийска

2009 г.
Община
Костинброд

Област
Софийска

2008 г.
Община
Костинброд

Икономически дейности

Наети лица*
2011 г.

5585 59694
262 2310
3586
2729 19329

3

567

4

132

..

101

..

95

..

94

285
287

1522
4709

350
189

1460
3975

160
130

1210
2796

95
133

1188
2858

88
159

1036
2575

631
735
117

7491
2769
2959

583
496
104

8696
2534
3087

666 10448
408 2626
102 3493

649 10039
458 2601
103 3416

634
517
115

9987
3278
3373

10

306

20

295

59

335

48

327

59

328

4
151

190
389

14
79

299
265

3
54

183
308

11
40

191
285

..
37

183
261

404

785

384

815

337

674

253

611

216

609

18
232
299

2110
2734
4592

24
210
304

1819
2803
4393

..
238
272

1474
2198
4728

113
243
269

1727
2140
4765

118
239
275

1622
2195
4817
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Област
Софийска

Община
Костинброд

Област
Софийска

54
4
39

2637
769
628

61
22
42

2691
737
683

Област
Софийска

Община
Костинброд

2014 г.

2304
62 2632
54 2675
535
7
895
3
725
480
30
528
33
528
Данните са конфиденциални

Област
Софийска

Община
Костинброд

2012 г.

Област
Софийска

Хуманно здравеопазване и
социална работа
51
Култура, спорт и развлечения
9
Други дейности
24
* Без работодатели и самонаети лица; „..”
Източник: НСИ

2009 г.
Община
Костинброд

2008 г.
Община
Костинброд

Икономически дейности

Наети лица*
2011 г.

В заетостта на населението по икономически сектори най-висок е делът на наетите в
индустрията (53.4% от общо наетите лица). 41.9% от наетите лица са в услугите, а 4.7% - в
селското и горското стопанство (фиг. 8).
Фиг. 8
Наети лица по икономически сектори (2014 г.)

4.7
Селско и горско стопанство
41.9
Индустрия
53.4
Услуги

Източник: НСИ
Данните от таблица 21 показват, че в услугите най-висок е делът на наетите в икономическите
дейности „търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” и „транспорт, складиране и пощи”.
Висок е и делът на наетите в системата на образованието, професионалните дейности и научните
изследвания.
Всекидневни трудови пътувания
С най-висок интензитет на всекидневните трудови пътувания по данни от преброяването на
населението през 2011 г.7 се очертава област София, поради непосредствената близост до
столицата. От 22 общини в област София, с всекидневни трудови пътувания към гр. София над
500 д. на 1000 заети са общините в обхвата на зоната на активно влияние на град София:
Костинброд (501/1000 заети), Божурище (549), Горна Малина (529), Елин Пелин (520), Своге
(533), Сливница (473). По данни от преброяването през 2011 г. интензитетът на всекидневните
трудови пътувания е 1.4 пъти по-голям при мъжете, отколкото при жените. Към 1.02.2011 г. с
7

Свързването на местоживеенето и местоработата на лицата е една от задължителните теми в Регламент
(ЕО) № 763 на Европейския парламент и на Съвета относно преброяването на населението и жилищния
фонд в страните - членки на Европейския съюз.
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най-голям относителен дял сред трудовите мигранти са лицата на възраст 30-39 и 40-49 години.
От общия брой на заетите лица в община Костинброд - 6045 д. през 2011 г., 3015 д. живеят и
работят в едно и също населено място от общината, а 3030 д. са декларирали, че извършват
всекидневни трудови пътувания от населеното място в което живеят до населеното място в което
работят. От всекидневно пътуващите лица 405 д. пътуват в населените места на общината (в т.ч.
239 д. пътуват към гр. Костинброд, а 166 – към селата в общината); 134 д. пътуват към други
общини от област София, а 2491 д. пътуват към Столичната община.
Положителното значение на всекиневните трудови пътувания за развитието и стабилизацията на
пазара на труда и икономиката е несъмнено и допринася за по-доброто съчетаване на условията
на живот и работа и на т.нар. „гъвкава” заетост.
Безработица
Състоянието на безработицата в община Костинброд за периода 2008-2017 г е представено в
таблица 22 и фиг.8. През 2016 г. равнището на безработица в общината е 5.61%, а
средногодишният брой на регистрираните в бюрото по труда безработни лица - 481. За област
София равнището на безработица към 2016 г. е 10.42%, за ЮЗР - 5.53% (дължащо се на ниското
ниво на безработицата в столицата), за страната - 8.74%. През 2017 г. равнището на безработица
намалява, като за община Костинброд то е 4.73% (406 д.), за област София - 8.15%, за ЮЗР 4.59%, за страната - 7.21%.
Таблица 22 Равнище на безработица - 2008-2017 г. (ср.год.)

Общ. Костинброд
Обл. София
Югозападен район
Р България
Общ. Костинброд
Обл. София
Югозападен район
Р България
Общ. Костинброд
Обл. София
Югозападен район
Р България
Общ. Костинброд
Обл. София
Югозападен район
Р България
Общ. Костинброд
Обл. София
Югозападен район

Иконом. Регистр. Регистр.безработни Регистр.безработни Равнище на
активни безработни
до 29 г. вкл.
с регистрация над 1г. безработица
брой
брой
брой
%
брой
%
%
2008 г.
8304
474
74
15.6
260
54.9
5.71
125456
9319
2126
22.8
4582
49.2
7.43
989332
37227
6877
18.5
14448
38.8
3.76
3704336
233719
41657
17.8
115669
49.5
6.31
2009 г.
8304
483
84
17.4
176
36.4
5.82
125456
10907
2524
23.1
3012
27.6
8.69
989332
49066
9317
19.0
10606
21.6
4.96
3704336
280980
59628
21.2
82763
29.5
7.59
2010 г.
8304
588
90
15.3
172
29.3
7.08
125456
14023
3140
22.4
1504
10.7
11.18
989332
67513
12556
18.6
16517
24.5
6.82
3704336
350944
63500
18.1
110845
31.6
9.47
2011 г.
8522
582
96
16.5
148
25.4
6.83
115045
13545
3261
24.1
4608
34.0
11.77
1031896
66342
13126
19.8
17693
26.7
6.43
3438920
332601
63690
19.1
118135
35.5
9.67
2012 г.
8571
655
146
22.3
143
21.8
7.64
109181
14816
3739
25.2
4982
33.6
13.57
1043737
75233
16780
22.3
18984
25.2
7.21
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Иконом. Регистр. Регистр.безработни Регистр.безработни Равнище на
активни безработни
до 29 г. вкл.
с регистрация над 1г. безработица
брой
брой
брой
%
брой
%
%
Р България
3438920
364537
74779
20.5
118832
32.6
11.10
2013 г.
Общ. Костинброд
8571
624
126
20.2
141
22.6
7.28
Обл. София
109181
14556
3790
26.0
4579
31.5
13.33
Югозападен район 1043737
74385
15621
21.0
19740
26.5
7.13
Р България
3282740
371380
74720
20.1
121954
32.8
11.31
2014 г.
Общ. Костинброд
8571
608
104
17.1
164
27.0
7.09
Обл. София
109181
14551
3195
22.0
5651
38.8
13.33
Югозападен район 1043737
72848
13579
18.6
22177
30.4
6.98
Р България
3282740
367836
64449
17.5
137924
37.5
11.21
2015 г.
Общ. Костинброд
8571
520
86
16.5
159
30.6
6.07
Обл. София
109181
13452
2640
19.6
6343
47.2
12.32
Югозападен район 1043737
65754
11012
16.7
23589
35.9
6.30
Р България
3282740
330816
51447
15.6
146778
44.4
10.08
2016 г.
Общ. Костинброд
8571
481
69
14.3
126
26.2
5.61
Обл. София
109181
11381
1880
16.5
5372
47.2
10.42
Югозападен район 1043737
57704
8591
14.9
18757
32.5
5.53
Р България
3282740
286814
38442
13.4
118931
41.5
8.74
2017 г.
Общ. Костинброд
8571
406
58
14.3
100
24.6
4.73
Обл. София
109181
8898
1533
17.2
3582
40.3
8.15
Югозападен район 1043737
47944
7303
15.2
12604
23.6
4.59
Р България
3282740
236752
33600
14.2
87706
37.0
7.21
Източник: Агенцията по Заетостта
Фиг. 9
15

Равнище на безработица - 2008-2017 г. (%)

10
Общ. Костинброд
Обл. София
Р България
5

0
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Източник: Агенцията по Заетостта
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Динамиката в броя на безработните лица и нарастването на равнището на безработица след 2009
г. е резултат от икономическата криза, засегнала страната.
Във възрастовата структурата на безработните се констатира, че безработицата е най-висока сред
лицата над 50 г. (41% от общият брой на безработните лица). Висока е и безработицата във
възрастовата група 40-50 г. (26% от безработните).
Според професионалната структура на безработните лица близо половината (47.9%) са без
квалификация. Образователната структура на безработните лица показва, че 55% от безработните
са със средно образование, 37% - с основно и по-ниско и 8% - с висше образование. Най-уязвими
на пазара на труда са лицата с ниско образование, които са и най-застрашените категории лица от
социално изключване.
5.1.7. Основни изводи и тенденции в развитието на пазара на труда


Състоянието на пазара на труда е в пряка зависимост от социално-икономическото
развитие на общината



Икономическата активност на населението на общината (57.2%, 2016 г.) е по-висока от
средната за страната (53.8%) и областта (53.9%)



Наетите лица в общината са с най-голям дял в индустрията (над 53.4% от общо наетите).
В услугите наетите лица са 41.9%, а в селското, горското и рибното стопанство - 4.7%



Във вторичния сектор на икономиката (индустрията) преобладават наетите в
преработващата промишленост, а в услугите - в търговията и транспорта



Регистрираната безработицата се характеризира с динамика. Равнището на безработица в
община Костинброд (4.73%, 2017 г.) е под средното за област София (8.15%), за страната
(7.21%) и сходно със средното ниво за ЮЗР (4.59%)



Най-уязвими на пазара на труда са лицата с ниско образование и без квалификация.

5.2. Икономическа база
5.2.1. Обща характеристика
За икономическото развитие на община Костинброд важно значение имат близостта до
столицата, инфраструктурната достъпност, предпоставка за инвестиционната активност на
територията на общината, наличието на научно-изследователски институти (7 бр.8, редуцирани
след 1990 г. на 2 бр. в сферата на селското стопанство - животновъдни науки и защита на
растенията). Структороопределящ отрасъл в икономиката на общината е индустрията,
представена предимно от малки и средни предприятия.
През анализирания период селското стопанство отбелязва промени, но като цяло запазва своя
обем. Индустрията и услугите показват растеж като икономически сектори в структурата на
произведената продукция на общинската икономика.

8

До 1990 г. в Костинброд функционират Институт по животновъдство, Институт по защита на
растенията, Институт по генно инженерство, Институт за зърнени храни и фуражна промишленост и
Институт по птицевъдство (по-късно влизат в състава на Институт по животновъдни науки), Институт по
пчеларство и Институт по водоплодни култури. Тук се е намирал и най-големият на Балканския
полуостров институт по ягодоплодни култури. Понастоящем НИИ са 2 бр. - по животновъдни науки и
защита на растенията.
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Таблица 23
Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за община
Костинброд по икономически дейности

Общо
Селско, горско и рибно
стопанство
Добивна промишленост
Преработваща
промишленост
Пр-во и разпределение на
ел. и топлинна енергия и
на газообразни горива
Доставяне на води;
канализационни услуги,
управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия, ремонт на
автомобили и
мотоциклети
Транспорт, складиране и
пощи
Хотелиерство и
ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация
и творчески продукти;
далекосъобщения
Операции с недвижими
имоти
Професионални дейности
и научни изследвания
Административни и
спомагателни дейности
Образование
Хуманно здравеопазване
и социална работа
Култура, спорт и
развлечения
Други дейности

брой
698
19
-

х. лв. брой
507151 5361
15799
-

х. лв.
брой
297803 750

245
-

12336
-

38
-

85

409064 2917

193974

..

..

..

5
44

7964
5824

248

х. лв. брой
654069 5472
19369
-

х. лв. брой
329568 778

240
-

15242
-

45
-

84

504610 2956

225169

..

..

..

..

210
160

..
3272

..
50

1189
19068

19274

797

13502

255

82

33905

507

13182

61

915

152

11

861

34

х. лв. брой
657066 5700
15211
-

Дълготрайни
материални
активи за
текущата година

Заети лица2

Произведена
продукция1

Дълготрайни
материални
активи за
текущата година
Брой
предприятия

2016 г.

Заети лица2

Произведена
продукция1

Брой
предприятия

Дълготрайни
материални
активи за
текущата година

2015 г.

Заети лица2

Произведена
продукция1

Икономически дейности
(А21)

Брой
предприятия

2010 г.

х. лв.
346044

240
-

15935
-

88

509106 3105

241646

..

..

..

..

..

39
207

596
3498

..
47

1177
19969

31
202

..
2952

31566

856

13928

267

28789

873

12737

73

55908

528

24687

72

55643

564

29702

1741

71

1376

168

570

69

1651

172

601

29

525

12

..

73

1221

14

..

93

770

4009

82

38594

32

4524

62

32027

27

3740

62

30155

43

1341

94

254

45

2587

73

..

48

1720

77

277

10
5

591
224

26
22

3951
..

15
7

2680
632

117
33

3348
..

19
6

3684
146

115
12

3990
..

11

467

33

96

20

846

44

412

20

978

57

452

..
34

..
713

..
63

..
158

8
35

1930
640

..
59

26
..

10
42

1865
926

..
73

..
946

В общината през 2016 г. са регистрирани общо 778 броя предприятия (табл. 24). Наличието на
предприемаческа инициатива безспорно способства за инвестициите и развитието на общината.
61

Показателят за равнише на предприемачество показва, че в община Костинброд през 2016 г. са
регистрирани 46 предприятия на 1000 жители, което е над средното ниво на показателя за
областта (24), но под средното за страната (51). Тенденцията за общината е към повишаване на
предприемаческата активност, което е характерно и за областта и страната.
Таблица 24
Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за община Костинброд
по групи предприятия според броя на заетите в тях лица

брой

хил.лв.

брой

хил.лв.

Дълготрайни
материални активи
за текущата
година

Заети лица1

2016 г.
Брой предприятия

Заети лица1
Дълготрайни
материални активи
за текущата
година

Брой предприятия

Брой предприятия

Групи
предприятия
според
заетите в тях
лица

2015 г.

Заети лица1
Дълготрайни
материални активи
за текущата
година

2010 г.

брой

хил.лв.

Общо
698 5361 297803 750 5472 329568 778 5700
346044
0-9
628 1378 66087 671 1391 66245 697 1400
73017
10 - 49
54 1014 33737
64
..
..
63
..
..
50 - 249
..
..
..
.. 1479 74596
.. 1778
88525
250 +
..
..
..
..
..
..
..
..
..
1
Данните са изчислени в еквивалент на пълна заетостц ".." Конфиденциални данни
Източник: НСИ
Очертава се тенденция на нарастване броя на предприятията основно в сферата на търговията,
преработващата промишленост, а също така и в аграрния сектор. В динамиката на
предприятията в общината измененията се дължат предимно на увеличение на микро- и малките
предприятия, главно в сферата на търговията.
Фигура 10
Брой предприятия по
икономически дейности - 2016 г.

Селско, горско и рибно стопанство
Преработваща промишленост

10
19

6

20

0
42

Строителство
45

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи

88

Хотелиерство и ресторантьорство

48
47

27
14

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания

69

Административни и спомагателни дейности
Образование
72

267

Хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения
Други дейности
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Източник: НСИ
През периода най-голям е броят на фирмите, които са ангажирани с търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети (34.5% от всички предприятия в общината, 2016 г.). Голям е и броят
на предприятията в преработващата промишленост (11.4% от всички предприятия в общината в
нефинансовия сектор). (фиг. 10).
Разпределението на предприятията според броя на заетите показва, че микро- и малките
предприятията са предимно в сферата на търговията. Средните предприятия са представени от
фирми в сферата на хранително-вкусовата промишленост и полиграфическата промишленост
(изделия от хартия и др. хартиени продукти).
Дълготрайните материални активи (ДМА) се характеризират с постепенно нарастване, като през
2016 г. достигат 346044 хил.лв. (9.4% от ДМА в областта през 2016 г.)
Фигура 10А
Икономически показатели на нефинансовите
предприятия

657066

2016 г.

346044
Произведена
продукция (хил.лв)

654069

2015 г.

329568

ДМА (хил.лв)
507151

2010 г.

297803
0

200000

400000

600000

800000

Източник: НСИ
Нетните приходи от продажби се формират основно от преработващата промишленост. Немалък
дял имат и търговията, транспорта, селското и горското стопанство. Като цяло за периода 20112015 г. се наблюдава увеличение на нетните приходи от продажби на един жител както за
община Костинброд, така също и за област София (фиг. 11), което е характерно и за страната. В
сравнителен план нетните приходи на човек от населението в община Костинброд е над
средната за областта.
Фиг. 11
Нетни приходи от продажби на един жител (хил.лв.)
45.00
40.00
35.00

37.22
33.15

38.74
36.29

39.9240.35

42.63
40.72

43.8542.89

2013 г.

2014 г.

2015 г.

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2011 г.

2012 г.

Община Костинброд

Област София

63

Източник: НСИ
5.2.2. Инвестиционна активност
Инвестициите са особено важни за устойчивото общинско икономическо развитие и нарастване
на доходите, тъй като вложените средства са за по-продължителен период от време.
Модернизирането на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура е важно за
социално-икономическото развитие на Костинброд и е от значимост за ефективността на
икономиката. От съществено значение в това отношение са инвестициите в публичния сектор,
които подобряват транспортните, енергийните, комуникационните и ВиК мрежите и създават
по-добри условия на живот на населението.
Разходите за дълготрайни материални активи (ДМА) в общината през анализирания период са
най-големи през 2015 г. (74141 хил. лв.), а най-малки през 2010 г. (26923 хил. лв.). През 2016 г.
размерът на разходите за ДМА възлиза на 65300 хил. лв. (табл. 25). Най-голям дял в разходите
за ДМА имат тези в индустрията.
Таблица 25 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически
дейности за община Костинброд1, 2 (хил.левове)
Община / Икономически дейности (A10)
2010 г. 2015 г. 2016 г.
Костинброд
26023 74141 65300
Селско, горско и рибно стопанство
992
3038
3470
Индустрия (с изкл. на строителството)
17039 35903 44559
Строителство
191
1909
975
Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство
3137 15021 12362
Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далекосъобщения
168
..
..
Финансови и застрахователни дейности
..
Операции с недвижими имоти
..
630
879
Професионални дейности и научни изследвания;
административни и спомагателни дейности
192
2115
1524
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване
и социална работа
..
..
..
Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и
други дейности
75
35
651
1

'..' Конфиденциални данни;
Източник: НСИ

2

'-' Няма случай

Чуждестранните преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в община
Костинброд през периода нарастват от 96711.5 хил.евро през 2010 г. на 113603.7 хил.евро през
2015 г. През 2016 г. те възлизат на 110734.9 хил.евро.
5.2.3. Секторна и отраслова структура
5.2.3.1 Селско стопанство
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.
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Регистрибнрани са 228 земеделски стопанства 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 им е в неголям диапазон.

Таблица 26 Брой земеделски стопани по юридически статут 2015-2017 г.
2015 г.
брой площ в дка

2016 г.
брой площ в дка

Физически
лица
198
28649.7
191
42226.8
АД
2
3931.0
2
4961.3
ЕТ
5
3605.1
5
3797.6
ЕООД
6
4827.7
9
5333.4
ООД
10
6634.8
9
6361.5
Друг
2
389.7
2
360.8
Общо
223
48038.1
218
63041.4
Източник: МЗХ, ОДЗ "Земеделие", област София

2017 г.
брой площ в дка
198
2
6
10
10
2
228

29360.3
3888.4
1694.5
5150.8
409.7
40503.7

Регистрираните арендатори през 2017 г. са 206 бр., с размер на обработваемата земя 40503.7 дка
(по данни на ОДЗ София - област).
Разпределението на земеделските земи и делът на обработваемата земя по населени места9 са
представени на фиг. 12. Данните показват, че земеделските територии и обработваемата земя
варират в широк диапазон по населени места, като най-големи са техните площи в Костинброд
и Петърч. Висок е и делът на обработваемата земя от земеделската територия на населените
места Опицвет, Голяновци, Драговищица, Богьовци, Дръмша.
Фиг. 12

9

Данни на НСИ
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Близо 2/3 от обработваемата земя е землищата на населените места, разположени в Софийското
поле (Костинброд, Петърч, Опицвет, Голяновци) с благоприятни почвено-климатични и
морфоструктурни условия за развитие на интензивно селско стопанство. В северните
полупланински територии на общината нараства делът на мерите и пасищата и на условията за
развитие на животновъдството (предимно пасищно) и в по-малка степен на растениевъдството.
С най-висок дял в структурата на използваемата земеделска площ по данни на
Агростатистиката са ливадите, мерите и пасищата - 65.3% (2017 г.). Нивите заемат 34.2%, а
трайните насаждения - 0.5% от ИЗП.
Таблица 27 Община Костинброд - Използваема земеделска площ (ИЗП) и площ със
селскостопанско предназначение - 2015-2017 г.
ИЗП*
Ниви
Ливади, мери, пасища
Трайни насаждения

мярка
дка
дка
дка
дка

2015 г. 2016 г. 2017 г.
48038.10 63041.43 40503.70
18378.20 32812.33 13854.16
29460.70 30020.00 26429.50
199.20
209.10
220.04

*По данни на Агростатистика и регистрирани земеделски производители по Наредба № 3 от 1999 г. (за
създаване и поддържане на регистъра на земеделските стопани)

Данните показват, че земеделските стопани, които обработват до 10 дка са 26.3% от стопаните в
общината като обработват 0.6% от използваната земеделска площ. Делът на стопаните, които
обработват от 10 до 20 дка са 10.1% с 0.8% от ИЗП. Земеделските стопани (ЗС) с размер на ИЗП
от 20 до 100 дка съставляват 23.7%, като обработват 6.6% от ИЗП. ЗС с ИЗП от 100 до 500 дка
са 22.4% от общия им брой като обработват 1/3 (33.6%) от ИЗП. С над 500 дка са 7.9% от
стопаните, като обработват над половината (58.4%) от ИЗП (2017 г.). Динамиката в
разпределението на земеделските стопани през периода 2015-2017 г. е представена в таблица 28.
От таблицата се вижда, че е налица нарастване на броя на земеделските стопани, които
обработват от 20 до 100 дка и от 100 до 500 дка ИЗП, докато при другите ЗС се наблюдава
променчивост в тяхната динамика.
Таблица 28 Разпределение на земеделските стопани по размер на ИЗП - 2015-2017 г.
Годи
ни
2015
2016
2017

с0
от 0 до 10
от 10 до 20 от 20 до 100 от 100 до 500
Общ
над 500 дка
дка
дка
дка
дка
дка
брой
10
ИЗП
регистр.
брой брой ИЗП брой ИЗП брой ИЗП брой
ИЗП
брой
ИЗП
стопани
стоп. стоп. (дка) стоп. (дка) стоп. (дка) стоп. (дка) стоп. (дка)
223 48038.10
26
62 243.90
22 298.40
47 2545.80
46 11988.20
20 32961.80
218 63041.43
23
48 176.75
18 253.88
51 2536.30
46 11642.50
32 48432.00
228 40503.70
22
60 226.70
23 322.40
54 2673.80
51 13619.40
18 23661.40

Източник: МЗХ, ОДЗ "Земеделие", област София
За развитие на растениевъдството в общината са налице благоприятни природогеографски
условия - релеф, климат, почви, води (главно в равнинната част), както и близостта на големият
консумативен център (столицата София).
Растениевъдството е представено от: зърнено-житни култури (пшеница, царевица), технически
култури (слънчоглед), фуражни култури, зеленчуци (зеле, картофи, моркови), трайни
10

Използваната земеделска площ (ИЗП) на стопанствата включва обработваемата им земя, трайните
насаждения, постоянно затревените площи и семейните градини.

66

насаждения (ябълки и др.) (табл 29). В структурата на засетите площи най-голям е делът на
пшеницата и слънчогледа. Те бележат увеличение през последните години, докато при другите
земеделски култури не се наблюдават големи изменения. От зеленчуците около 1/3 от засетите
площи традиционно са засети със зеле.
Таблица 29
Община Костинброд - Засети площи с основни култури - 2015-2017 г.

Пшеница
Слънчоглед
Царевица
Ябълки
Зеленчуци
в т.ч. зеле

2015 г.
площ в
кг/дка
дка
11100
300
9000
200
5000
200
60
1167
809
308
1800

2016 г.
площ в
кг/дка
дка
16760
350
6200
120
2400
300
60
133
724
285
3000

2017 г.
площ в
кг/дка
дка
15850
450
15500
181
3600
417
72
208
674
274
*

* Няма данни
Източник: МЗХ, ОДЗ "Земеделие", област София
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 (табл. 30).
Птицевъдството запазва значението си на структуроопределящ животновъден подотрасъл.
Продължение на традициите и опита в това направление е дейността на фирма „Джиев” АД.
Таблица 30 Брой селскостопански животни в община Костинброд - 2015-2017 г.
Категория животни*
Говеда
в т.ч. крави
Биволи
в т.ч. биволици
Овце
в т.ч. овце-майки
Кози
в т.ч. кози-майки
Свине
в т.ч. свине-майки
Птици
и т.ч. кокошки-носачки
Пчелни семейства

мярка
брой
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
хил.бр.
хил.бр.
бр.

2015 г.
846
580
3
3
1686
1416
93
84
7337
678
345
68
685

2016 г.

2017 г.

911
605
3
3
1121
981
155
135
7203
658
350
69
721

958
701
0
0
1285
998
395
298
2647
1296
382
64
672

*По данни на ОС "Земеделие" гр. Костинброд и ОДБХ - Софийска област
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Стопанската дейност на едрите земеделски производители11 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.
Таблица 31 Разпределение на стопанствата и животните по класове размер на стадата 20152017 г.
Мярка Физ. лица

АД

ЕТ

ЕООД

ООД

Друг

Общо*

2015 г.
Говеда и биволи
в т.ч. крави млечни
Овце
в т.ч. овце-майки
Кози
в т.ч. кози-майки
Свине
в т.ч. свине-майки
Птици
в т.ч. кокошки-носачки
Пчелни семейства

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр
бр
бр.

Говеда и биволи
в т.ч. крави млечни
Овце
в т.ч. овце-майки
Кози
в т.ч. кози-майки
Свине
в т.ч. свине-майки
Птици
в т.ч. кокошки-носачки
Пчелни семейства

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр
бр
бр.

Говеда и биволи
в т.ч. крави млечни
Овце
в т.ч. овце-майки
Кози
в т.ч. кози-майки
Свине
в т.ч. свине-майки
Птици
в т.ч. кокошки-носачки

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр
бр

11

668
521
1150
1012
175
165
2
1540
2
100
4000 2649284
4000
47184
234
2016 г.
717
433
1231
994
63
61
2
114
2
99
4800 1787520
4800
28000
258
2017 г.
656
407
672
581
319
288
2
640
2
80
15900 1759960
15900
28000

-

112
112
6480
6480
-

34
32
2277
286
-

-

137
137
6780
6780
35

2
1
50
42
1643
291
-

-

275
273
300
300

10
9
409
300
13680
13680

93
761
521
368
1518
208
1220
321
309
39
3858
7
395
2109 2661873
1851
59515
136
370
75
380
217
9
8
2928
2670
136

794
434
1611
1211
250
240
1768
400
1802028
42250
429

656
407
423
1095
236
817
604
570
6
1057
5
387
2298 1792138
2150
60030

Информация от проведените анкетни проучвания.
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Мярка Физ. лица
Пчелни семейства

бр.

АД

261

ЕТ
-

ЕООД
-

90

ООД

Друг
-

140

Общо*
491

*Регистрирани стопани
Източник: МЗХ, ОДЗ "Земеделие", област София
Производството на основна животинска продукция е представено в таблица 32. Информацията е
на база статистически данни на МЗХ, ОДЗ „Земеделие”, област София. Този информационен
индикатор не се ползва за класация, но служи за сравнение и дава допълнителна информация за
значимостта на животновъдните подотрасли. При направеното сравнение за производството на
яйца на един жител се очертава безспорно, че производството на яйца в общината на жител през
2016 г. е 1030 бр. при средно за страната - 165 бр. и за ЮЗР - 41 бр. Анализът сочи, че в община
Костинброд стойностите на показателя са 6 пъти над средните за страната и 25 пъти над
средните за района. Данните подчертават, че птицевъдството е важен структуроопределящ
подотрасъл на животновъдството в общината. За периода 2015-2017 г. продукцията на
подотрасъла е с тенденция на нарастване.
Производството на месо (птиче, свинско, телешко, агнешко, овче, ярешко) се характеризира с
динамика, но също така е над средното равнище за страната на жител. По отношение на
производството на краве мляко също се очертава динамика, като средно на жител стойностите
на показателя са над средните за района, но малко под средните за страната.
Таблица 32
Производство на основна животинска продукция - месо, мляко, яйца
Община Костинброд
краве мляко
месо**
яйца

мярка
литри
ж.т. в кг.
брой

2015 г.
2016 г.
2017 г. *
1 405 827 1 665 025
1 589 673
4 067 816 2 934 845
4 285 959
15 376 371 17 488 195 няма данни

* Данни до м. октомври вкл.
** Месо всичко (птиче, свинско, телешко, агнешко, овче, ярешко)
Източник: ОС "Земеделие", град Костинброд и ОДБХ - област София
Изграждането на ферми е важна предпоставка за ефективността на животновъдството.
Планинската част от общината предоставя възможности за използване на естествените пасища и
ливади за производство на висококачествена, екологично чиста продукция - мляко (краве, овче,
козе), месо, вълна, яйца, мед и др.
Наличието на научно-иследователски институти и професионалната гимназия за подготовка на
кадри в областта на ветеринарната медицина и селското стопанство са предпоставка за развитие
на високопродуктивно и устойчиво земеделие и животновъдство. В общината съществуват и
предпоставки за обвързване на селското стопанство с преработвателната промишленост с цел
оползотворяване на местните суровини.
5.2.3.2 Горско стопанство
Площта на горските територии обхваща 6424 ха и е 25.3% от общата площ на общината.
Територията на община Костинброд попада в средния планински пояс на горите от бук и
иглолистни (600 до 1800 м. н.в.), от подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела (600
- 1000 м. н.в.) до подпояса на средно планинските гори от бук, ела и смърч (1000 - 1500 м. н.в.).
Около 90% от площта е разположена в подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела, а
само 10% попадат в среднопланинския подпояс от бук, ела и смърч. Разпространени са следните
дървесни и храстови видове:
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–

широколистни : бук, зимен дъб, благун, цер, червен дъб, космат дъб, габър, келяв
габър, бреза, явор, клен, ясен, мъждрян, липа, трепетлика, топола, акация, върба,
дива круша, череша, глог, леска, дрян, шипка;

–

иглолистни - бял бор, черен бор, смърч, ела, зелена дугласка, лиственица.

В горските територии на общината незалесената площ (голини, пасища, поляни, др.
недървопроизв. гора, пътища) е 242 ха (4%). От нея най-голям дял заемат голините (142ха),
както и пасища, поляни и просеки (88 ха). В горските територии в КВС и КККР реките и
деретата на много места не са отделени в самостоятелни ПИ на водни обекти, което влияе върху
балансите.
Залесената площ от горските територии е 6182 ха, или 96% от тяхната площ.
Лесистостта е най-висока в землищата на с. Царичина - 62.6%, с. Дреново - 53.0%, с. Градец 52.8%, а най-ниска в землищата на гр. Костинброд - 1.5%, на с. Безден - 2.8% и на с. Голяновци
- 4.1%. Средната лесистост е 20.3%12.
От фигура 13 се вижда, че в населените места, разположени в равнинните райони на общината,
преобладават земеделските територии, а в хълмистите и полупланинските - горските територии.
Фиг. 13
Площи (в декари) по населени места
35000
Земеделски територии
30000

Горски територии

25000
20000
15000
10000
5000
0

По данни на Агролеспроект, диференциацията по видове собственост на горите и земите от
горския фонд плюс горите в земеделски земи на територията на общината е представено в
таблица 33.
Таблица 33
Видове собственост в горите и земите в ГФ на община Костинброд
Видове собственост

Държавни гори и земи
Частни гори и земи

12

Гори и земи в
горския фонд
ха
4773.1
1624.3

%
69.8
23.8

В т.ч. гори и земи в
селскостопанския фонд
ха

%
9.3
69.1

4.3
32.2

Данни на Агролеспроект
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Видове собственост

Гори и земи в
горския фонд

ха
Общински гори и земи
109.4
Общински гори по чл.19 от ЗСПЗЗ
95.4
Гори на религиозни организации
100.4
Гори на юридически лица
136.4
Общо гори и земи от ГФ
6839.0
Източник: Агролеспроект, ЛУП на ДГС София

%
1.6
1.4
1.5
2.0
100.0

В т.ч. гори и земи в
селскостопанския фонд
ха
40.8
95.4
214.6

%
19.0
44.5
100.0

Съобразно функциите им, 3737.8 ха или 56.1% от горския фонд на общината са причислени към
групата „гори и земи с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции”, 2925.3 ха
или 43.9% са „защитни и рекреационни гори и земи”.
Специфично за общината е наличието на значителна площ гори, включени в ЛУП, които
са същевременно част от терен със специално предназначение на Министерство на
отбраната. Те са в землищата на с. Понор, Градец, Безден, Богьовци и Опицвет.
Като недървесни природни ресурси със стопанско значение се определят лечебни растения,
гъби, диви плодове, риба, дивеч. Пункт за закупуване и производство на билки (сезонно) има в с.
Дръмша.
В горите са разпространени заек, лисица, сърна, дива свиня, пъдпъдък, яребица, скална гарга и
др. животински видове.
В горите и земите с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции организацията
на стопанисването е насочена преди всичко към разширеното възпроизводство на главния
продукт - дървесината. От гледна точка на дърводобива, опазването и стопанисването на горите,
важно значение имат наличните шосета и камионни пътища. Чрез пътните артерии,
железопътните връзки, допълнени с камионните пътища, водещи до горските комплекси се
извършва превоза на дървесните материали и цялостната стопанска дейност на държавното
горско стопанство.
Направлението на стопанисването в защитните и рекреационни гори и земи има за цел
непрекъснато подобряване и увеличаване на особените им функции.
В зелената зона предимство е дадено на създаване на максимално подходящи условия за отдих
на населението.
Съществуват благоприятни условия и възможности за развитие на рибно стопанство (с. Безден)
във водните обекти в общината.
6.2.7.3 Промишленост
Промишлеността е основен отрасъл в общината, който има тенденция към увеличаване на своя
дял. Броят на регистриранте предприятия е близо 100, в които броят на заетите лица в отрасъла в
общината е 3000 души, което е 54% от общия им брой. Произведената продукция от
промишлеността е 77% от общо произведената в общината.
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.).
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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;



„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;
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„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.
6.2.7.5. Пространствен анализ на локализациите за икономическа активност.
Производствени/индустриални зони
Производствените терени за промишлени и складови дейности на община Костинброд са 669 ха
или близо 20% от селищната територия. 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 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.

В останалите населени места стопанските терени са основно дворовете на бившите АПК.
6.2.7.4 Изводи от анализа на икономиката
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Извършените анализи на състоянието на икономическата база на община Костинброд, дават
възможност да бъдат направени следните изводи:


Икономиката на община Костинброд е свързана с използване на поземлените и
природните ресурси, както и с развитието на производства, които формират
съвременния й облик. Очертава се сравнително стабилен процес в развитието на
икономиката на общината.



Сравнително добрата инфраструктура, близостта до София, действената общинска
администрация, привличат инвеститори, които търсят подходящи терени за развитие
на производствени мощности.



Селското стопанство се развива относително устойчиво. В растениевъдството се
утвърждава производството на зърнени, технически, фуражни култури и зеленчуци, а
в животновъдството традиционен подотрасъл е птицевъдството. Наличието на
научно-иследователски институти и професионална гимназия за подготовка на кадри
в областта на ветеринарната медицина и селското стопанство са предпоставка за
развитие на високопродуктивно и устойчиво земеделие и животновъдство.



За горското стопанство е характерно, че повече от половината от горите се относят
към „гори и земи с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции”, а
останалите са „защитни и рекреационни гори и земи”. На територията на общината е
разположена част от зелената зона на столицата.



Промишленото производство е представено от предприятия, специализирани в
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 съществуват природни и антропогенни ресурси и потенциал за
развитие на туризъм.

5.3. Социална инфраструктура и услуги
Състоянието на социалната инфраструктура в община Костинброд дава представа за степента на
развитие на обслужващите функции, както и териториалната организация на обслужващите
обекти със социално предназначение. Пазарните подсистеми на социалната инфраструктура се
развиват на принципа на търсенето и предлагането.
За целите на ОУП на община Костинброд са анализирани състоянието и са очертани
тенденциите и проблемите, отнасящи се до бюджетните социални услуги: образование,
здравеопазване, социални грижи и социално подпомагане, култура, спорт.

5.3.1. Образователна инфраструктура
За образованието в общината е характерно, че то е основно с публичен характер. Към момента
няма учебни институции, които се финансират от частния сектор с изклюение на една частна
целодневна детска градина.
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Функционалната характеристика на образованието в община Костинброд се определя от
контингентите от лица в съответната възраст (подлежащи на предучилищно обучение и в
училищна възраст) и степента на развитост на обслужващите функции на общината.
Предучилищното обучение в община Костинброд се реализира в 4 детски градини. Две от тях
са изградени в град Костинброд, една - в с. Петърч и една - в с. Драговищица. Една от детските
градини в гр. Костинброд (ДГ „Пролет”) има филиал в с. Голяновци. На територията на
общината има и една частна детска градина „Земя на децата”. Инфраструктурата на
предучилищното обучение е в зависимост от броя на децата от 3 до 6 годишна възраст.
През учебната 2016/2017 г. на територията на община Костинброд са обхванати общо 551 деца.
В таблица 34 са показани данните за броя на обхванатите деца в детските заведения в общината
за периода 2003-2017 година.

Таблица 34
Динамика в броя и капацитета на детските заведения в община Костинброд
Учебна
година
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Детски
Обхванати
заведения (по
деца -брой
вид) брой
ОДЗ - 2; ЦДГ- 2
566
ОДЗ - 2; ЦДГ - 2
561
ОДЗ - З; ЦДГ - 1
559
ДГ- 4
551

Места
брой
490
490
485
485

Детски
Групи учители брой
брой
37
20
37
20
36
20
36
20

Данните са само за общинските детски заведения. На територията на общината има и частна
детска градина (ЧДГ) „Земя на децата”.
Една от детските градини (бивщо ОДЗ „Пролет”) е с филиал в с. Голяновци.
Източник: НЕИСПУ - модул "Институции"

През отделните учебни години за периода 2013-2017 г. измененията в обхвата на децата в
детските градини са незначителни. Това се отнася и за броя на формираните групи - те се
запазват. Средната пълняемост на групите (около 28 деца) за отделните детски градини е
различна (табл. 35), като тя е най-ниска за ДГ „Пролет”, гр. Костинброд - 22 деца, докато в
останалите ДГ пълняемостта е по-висока: за ДГ „Радост, гр.Костинброд - 30 деца; за ДГ
„Виолина”, с. Петърч - 27 деца; за ДГ „Детелина”, с. Драговищица - 34 деца.
Таблица 35 Детски градини в община Костинброд
Населени
Вид и
Брой Брой
места
наименование
деца
стаи
гр. Костинброд ДГ „Пролет”
221
8
гр. Костинброд ДГ „Радост”
210
8
с. Петърч
ДГ „Виолина”
106
4
с. Драговищица ДГ „Детелина”
34
2
Източник: НЕИСПУ - модул "Институции"

Брой
групи
10
7
4
1

Реализиран e проект „Подобряване качеството на общинската образователна инфраструктура
чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност на гр. Костинброд”. В проекта са включени:
ДГ „Радост”, ДГ „Пролет”, НУ „Отец Паисий” - с. Петърч, СУ „Д-р Петър Берон” - гр.
Костинброд II район, НУ „Отец Паисий” - с. Драговищица, спортна зала „Белица” - гр.
Костинброд. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” и
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основната му цел е висока енергийна ефективност на училищата и детските заведения на
територията на общината.
Общо и професионално образование
Общото образование в община Костинброд е представено от 1 средно училище, 3 основни и 1
начално училище. От тях в гр. Костинброд са изградени и функционират 3 училища - 1 средно и
2 основни, което е резултат от броя на децата в учебна възраст и добре развитите обслужващи
функции на общинския център. Териториалното разположение на другите 2 училища е в с.
Петърч - 1 основно училище и в с. Драговищица - 1 начално училище.
Професионалното образование е представено от професионална гимназия по ветеринарна
медицина и селско стопанство (ПГВМСС) в гр. Костинброд.
Към Института за защита на растенията, който е в структурата на Селскостопанската академия
функционира Център за професионално обучение.
Таблица 36 Мрежа от обекти на образованието за учебната 2016/2017 г.
Населени
места
гр. Костинброд
гр. Костинброд

Вид у-ще (начално,
Брой
Брой
основно, СОУ, др.) ученици паралелки
632
189

30
8

гр. Костинброд

СУ „Д-р П. Берон"
ПГВМСС „Св.
Георги Победоносец”
I-во ОУ „В. Левски”

197

10

гр. Костинброд

II-ро ОУ „В. Левски”

104

9

с. Петърч

ОУ „Отец Паисий”

102

8

с. Драговищица НУ „Отец Паисий”

21

3

Брой
класни
стаи
34
20 (вкл.
кабинети)
12+3
кабинета
8+2
кабинета
14

Статут

Район на
обслужване

общинско общината
общинско общината и
други общини
общинско общината
общинско общината

общинско Петърч,
Безден,
Опицвет и
Богьовци
4 общинско Драговищица

Източник: НЕИСПУ - модул "Институции", информация от училищата
Броят на учениците в общообразователните училища през учебната 2016/2017 година е общо
1056, а в професионалната гимназия – 189. Динамиката на броя на учениците в училищата е в
съответствие с възрастовата структура на населението, която в малките населени места е с
изразен процес на застаряване, което дава отражение на броя на децата в училищна възраст
(характерен процес и за областта и страната).
5.3.2. 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 (табл. 37).
Таблица 37 Мрежа на обекти на здравеопазването - 2017 г.
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Физическо
Видове лечебни заведения по нива на обслужване
Брой Състояние
Населено място (доболнична помощ, центрове за спешна медицинска
легла
(добро,
помощ, рехабилитационни центрове, др.)
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
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. Болничното обслужване се
осъществява в София.
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.
5.3.3. Социални дейности
Социалните дейности в община Костинброд се осъществяват в обичайна среда в общността. В
община Костинброд се предоставят разнообразни социални услуги, които дават възможност за
преодоляване на социалната изолация чрез създаване на условия за интегриране в общността на
деца, самотните лица и възрастни с увреждания.
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 подпомагат
лица от различни рискови групи с цел интеграция и превенция от социално изключване.
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–

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.
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Таблица 38
Община Костинброд - Социални услуги - 2017 г.
Вид социални услуги
Домашен социален патронаж
Доставка на храна, обгрижване в
дома, посредничество, помощ в
домакинството.

Целева група

Лица с различни
увреждания; самотно
живеещи стари хора с
увреждания и/или със
затруднения в
самообслужването.

Дневен център за работа с деца на улицата
Комплекс от социални услуги,
Неглежирани деца;
свързани с превенция на попадането бездомни и просещи деца;
на децата на улицата и отпадане от
деца жертви на насилие;
училище, социална рехабилитация и трафик; деца без
интеграция на деца.
родителска грижа; на
самотни родители; деца в
риск от отпадане от
училище.
Център за обществена подкрепа
Превенция от изоставането,
Деца от 0 до 18 г. в риск и
превенция на насилието и отпадане
техните семейства;
от училище, деинституционализация кандидати за/или вече
и реинтеграция на деца, обучения в
одобрени приемни
умения на самостоятелен живот и
семейства; семейства които
социална интеграция на деца от
не могат да се справят с
институции, консултиране и
проблемите и търсят
подкрепа на семейства в риск,
професионална подкрепа за
оценяване и обучение на бъдещи
отглеждане и възпитание

Капаците Нова/Закрита СУ, Адрес на
т
Намален/Увеличе предоставяната
(бр.места) н капацитет
социална услуга

Източници на
финансиране на
социалните услуги
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Непроменен
капацитет

Общ. Костинброд, гр. Общински бюджет.
Костинброд, ул.
Услугата е налична за
"Славянска" № 68
разширяване на
дейностите и
капацитетите за
обхващане на малките
населени места

26

Непроменен
капацитет

Общ. Костинброд, гр. Държавен делегиран
Костинброд, ул.
бюджет
"Димчо Дебелянов".
Центърът предоставя
мобилна услуга в
общините: Драгоман,
Сливница и
Божурище

30

Непроменен
капацитет.
Социалната услуга
цели увеличаване
на капацитета поне
с 10 потребителя.

Общ. Костинброд, гр. Държавен делегиран
Костинброд, ул.
бюджет
"Ломско шосе".
Центърът предоставя
мобилна услуга в
община Божурище
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Таблица 38
Община Костинброд - Социални услуги - 2017 г.
Вид социални услуги

Целева група

Капаците Нова/Закрита СУ, Адрес на
т
Намален/Увеличе предоставяната
(бр.места) н капацитет
социална услуга

Източници на
финансиране на
социалните услуги

приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви.

на детето; деца от
общността за работа по
превенция на рисковото
поведение.
Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания над 18 години
Център за социална рехабилитация и Лица с различни видове
40
Нова социална
интеграция е комплекс от социални
увреждания, с
услуга
услуги, свързани с индивидуалното
емоционално-поведенчески
развитие, поддържане и придобиване проблеми и девиантно
на нови способности и
поведение; лица с различни
самостоятелност на лица с различни форми на зависимост; лица
вид и степен на увреждане, както и
с различни форми на
подкрепа на лица от различни
насилие и експлоатация.
рискови групи, чрез целенасочени
дейности за интеграция и превенция
на социалното изключване.
Подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми
Подпомагане на изследвания и
Семейни двойки или
Нова услуга
процедури, свързани с лечение на
двойки на семейни начала с
безплодие на семейства и лица,
репродуктивни проблеми.
живеещи на семейни начала, с
репродуктивни проблеми.
Източник: ОбА Костинброд

Общ. Костинброд, гр. Държавен делегиран
Костинброд, ул.
бюджет
"Ломско шосе"

Общ. Костинброд

Общински бюджет
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5.3.4. Култура
Общинският център - гр. Костинброд е културен център и средище на културни прояви.
Комплексната културна дейност в община Костинброд е свързана с функциите на читалищата,
които са най-масово представените културни институции. На територията на общината са
регистрирани и осъществяват дейност 11 читалища, от които 4 - в гр. Костинброд (табл. 39).
Най-голямо е читалище „Иван Вазов”, гр. Костинброд.
Важна дейност, представена във всички читалища в общината е библиотечната. Всички
читалища разполагат с читалищни библиотеки. В читалищата на общината са представени и
различни форми на любителското творчество (художествената самодейност) - на самодейното
певческо, музикално и танцово изкуство. Читалищата участват активно в реализацията на
Общинския културен календар.
Таблица 39
Регистър на Народните читалища на територията на община Костинброд - 2017 г.
№
по
ред
1
2

Населено
място

Наименование на читалище,
локализация

гр. Костинброд НЧ „Иван Вазов - 1947
гр. Костинброд НЧ „Заря - 1914”

3 гр. Костинброд НЧ „Св. Св. Кирил и Методий
4 гр. Костинброд НЧ „Съвремие - 2010”
5 с. Петърч
НЧ „Нов живот - 1919”
6 с. Драговищица НЧ „Георги Сава Раковски - 1928”.
7 с. Голяновци
НЧ „Елин Пелин - 1930”.
8 с. Градец
НЧ „Труд и просвета - 1941”.
9 с. Опицвет
НЧ „Разум - 1922”.
10 с. Безден
НЧ „Илинден - 2012”.
11 с. Чибаовци
НЧ „Развитие - 1933”
Източник: ОбА Костинброд

Застроена
Брой
площ
места
(кв.м)
3771.48
480
987.10
100
460.50
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988.00
557.43

120
120

434.24
724.37

120
100

307.07

100

В община Костинброд ежегодно се изготвя Календар на културните събития, включващ
бележити дати и годишнини, традиционни народни празници
„Празник на зелето, с.
Петърч), празник на гр. Костинброд (17 септември, датата, на която през 1974 г. Костинброд е
обявен за град), фестивали („Парад на детската песен”, „Шопски наниз”), културни
мероприятия, гостувания на театри от страната, концерти и др. културни прояви.
Важни за културната дейност в общината са също така и други религиозни (храмове,
параклиси) и археологически обекти, оцелели и запазени през вековете.
5.3.5. Спорт
В община Костинброд спортната инфраструктура е концентрирана в общинския център. В
града има два стадиона – Стадион „Георги Бенковски“ (1000 седящи места) и стадион „Белица“.
На стадион „Белица“ през ноември 2012г. е възобновена спортната зала.
Спортната дейност, която се развива в общината е разнообразна. В училищата и читалищата
функционират спортни клубове - по айкидо, джудо, самбо и др. Спортната материално –
техническата база в училищата и детските градини се поддържа в сравнително добро
състояние, изпълнени са няколко проекта в тази сфера, но остава необходимостта от по-големи
ремонти и нови съоръжения.
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В гр. Костинброд е създаден един от първите отбори по ръгби, функционират спортни клубове,
които в града развиват лекоатлетически дисциплини, футбол, борба, акробатика и др.
Спортни клубове на територията на Община Костинброд:


ОСК „Белица”;



РК „Химик“;



ЛСК „Химик“;



СК „Олимпик“ ;



Клуб по борба Белица– Костинброд, /гр. Костинброд/;



Лекоатлетически спортен клуб „Фортуна“ /гр. Костинброд/;



Клуб по художествена гимнастика „Финес Костинброд“, /гр. Костинброд/;



Ръгби клуб „Варварите“, /гр. Костинброд/;



Клуб „Фуна“, /гр. Костинброд/ – Айкидо;



ОФК „Костинброд – 2012“, /гр. Костинброд, стадион „Бенковски“, кв. Маслово/;



ФК „Торнадо“, /с. Безден, общ. Костинброд/;



ФК „Спортист – 2006“, /с. Драговищица, общ. Костинброд/;
Таблица 40 Спортни обекти (вкл. в училища) - 2017 г.

Вид на обекта

Населено място
гр. Костинброд

Начин на ползване площ
по сезони
Всесезонно
17000 м2

Състояние
/добро, лошо/
Добро

Спортен
к-кс
„Белица“
Спортен
к-кс
„Маслово“
Спортен терен
Спортен терен
Спортен терен
Спортна
площадка
Спортен терен

гр. Костинброд

Всесезонно

19060 м2

Добро

с.Драговищица
с.Безден
с.Петърч
с.Петърч

Всесезонно
Всесезонно
Всесезонно
Всесезонно

13300 м2
12000 м2
7019 м2
2500 м2

Задоволително
Задоволително
Добро
Добро

С.Богьовци

Всесезонно

9335 м2

Лошо

Източник: ОбА Костинброд
5.3.6. Изводи от анализа на социалната инфрастрактура в община Костинброд
–

На територията на общината услугите са сравнително добре развити.

–

За образованието в общината е характерно, че то е основно с публичен характер. Към
момента няма учебни институции, които се финансират от частния сектор с изкл. на
една частна целодневна детска градина. Образованието в общината е представено от
предучилищно обучение, общо и професионално образование.

–

Динамиката на броя на учениците в училищата е в съответствие с възрастовата
структура на населението, която в малките населени места е с изразен процес на
застаряване, което дава отражение на броя на децата в училищна възраст (характерен
процес и за областта и страната).
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–

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.

–

В община Костинброд се предоставят разнообразни социални услуги, които дават
възможност за преодоляване на социалната изолация чрез създаване на условия за
интегриране в общността на деца, самотните лица и възрастни хора с увреждания.

–

Комплексната културна дейност в община Костинброд е свързана с функциите на
читалищата, които са най-масово представените културни институции. Важни за
културната дейност в общината и други религиозни (храмове, параклиси) и
археологически обекти, оцелели и запазени през вековете.

–

Развитието на спорта се насърчава и подпомага от общината като спортните и детските
площадки са локализирани основно в общинския център - град Костинброд.

5.4. Жилищен фонд
5.4.1. Обща характеристика и структура
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 са
изградени в общинския център - град Костинброд. На човек от населението се пада 38.1 кв.м
жилищна площ и 6.2 кв.м - спомагателна площ. Средната полезната площ на едно жилище е
49.7 кв.м.
Таблица 41
Основни характеристики на жилищния фонд и въведените в експлоатация
новопостроени жилищни сгради и жилища
Мерна
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
единица
Жилищен фонд
Жилищни сгради
брой
10711 10740 10777 10802 10839
По материал на външните стени на сградата
стомано-бетонни и
брой
236
262
299
324
354
панелни
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
Показатели
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Мерна
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
единица
спомагателна
кв. м
99698 101521 103512 104695 106747
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
Показатели

Източник: НСИ
Фиг. 14
Полезна площ на жилищата (кв.м)
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площ на човек от
населението

Средна полезна
площ на едно
жилище

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 или 70.1% (средно за област София 75.1%), 1702 са обитавани
жилищни сгради за временно обитаване (вили), 3189 са жилищни сгради необитавани. По
населени места се очертават различия. В общинския център гр. Костинброд 79.9% от
жилищните сгради са обитавани, а в селата - 64.5%.
Таблица 42 Жилищни сгради по вид - по населени места - 2011 г.

Населени места
Общ. Костинброд
Гр. Костинброд
Села
с.Безден
с.Богьовци
с.Бучин проход
с.Голяновци
с.Градец
с.Драговищица

Общо
10675
3879
6796
479
274
356
309
873
860

жилищна
обитавана
5782
3098
2684
221
152
160
180
164
385

Вид на сградата
жилищна за
жилищна за
жилищна
временно обитаване колективно
необитавана
(вила)
домакинство
3189
1702
2
779
1
1
2410
1701
1
70
187
1
68
54
88
108
100
29
374
335
205
270
84

Вид на сградата
жилищна за
жилищна за
Населени места
Общо жилищна жилищна
временно обитаване колективно
обитавана необитавана
(вила)
домакинство
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
Източник: НСИ, Преброяване на населението и жилищния фонд - 2011г.
В общината 98.8% от жилищата са частни на физически лица.
Таблица 43 Жилища към 31.12.2014 г. по форма на собственост
Жилища
- общо
Общ.Костинброд
В гр.Костинброд
В селата

12363
5296
7067

Общ.Костинброд
В гр.Костинброд
В селата
Източник: НСИ

100.0
100.0
100.0

Държавни
или
общински

Частни на
юридическо
лице
Брой

Частни на
физическо
лице

88
63
84
54
4
9
Относителен дял - %
0.7
0.5
1.6
1.0
0.1
0.1

12212
5158
7054
98.8
97.4
99.8

5.4.2. 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 помалко (5.6%) в сравнение с предходния период.
Таблица 44
Жилища в община Костинброд към 31.12.2015 г. по периоди на построяване
Периоди на построяване
Жилища
до
1919 - 1946 - 1961 - 1971 - 1981 - 1991 - 2001 - общо 1918г. 1945г. 1960г. 1970г. 1980г. 1990г. 2000г. 2010г.
12404

120

791

100.0
1.0
Източник: НСИ

6.4

Брой
1617
2132
2982
2622
Относителен дял - %
13.0
17.2
24.1
21.1

от началото на
2011 г.

1282

699

159

10.3

5.6

1.3
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След 2000 г. към фонда са добавени само 1.3%. За селата е характерно, че през годините 19702000 г. се извършва интензивно жилищно строителство - изграждат много жилища за временно
обитаване (вили) предимно от жители на столицата и от съседни общини.
Фиг. 15
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Източник: НСИ
5.4.3. 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%). 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.
Таблица 45 Жилища към 31.12.2015 г. по етажност на сградите (%)
Етажност на сградите
Жилища еднодвутри- четири- петшест- общо етажни етажни етажни етажни етажни 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
Източник: НСИ
5.4.4. 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 наймасовият 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%.
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Фиг. 16
Жилища по вид на конструкцията - 2015 г. (%)
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17.6
80

14.0
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Тухлени с
гредоред
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60
67.1
40

Стомано-бетон

65.4
64.1

Панели

20
3.1
0

2.4
5.8

11.7

Общ.
Костинброд

В гр.
Костинброд

1.8
1.4
В селата

Източник: НСИ
5.4.5. 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. 17
Жилища по брой на стаите - 2015 г.

5.5

4.7

12.6

Едностайни
Двустайни

15.8

Тристайни
Четиристайни
29.3
Петстайни
6 и повече стаи
32.1

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).
5.4.6. 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 (табл. 46).
Таблица 46 Жилища към 31.12.2014 г. по благоустроеност
Благоустроеност

Жилища
общо

ел. ток,
водопровод,
канализация,
централно,
местно
отопление

Общ.Костинброд
В гр.Костинброд
В селата

12363
5296
7067

5943
3323
2620

Общ.Костинброд
В гр.Костинброд
В селата
Източник: НСИ

100.0
100.0
100.0

48.1
62.8
37.1

ел. ток,
водопровод,
канализация

ел. ток
, водопровод

ел.
ток

Водопровод, ВодоБез
Канали- провод благоустр.
зация

Брой
4143
424 1479
1848
44
55
2295
380 1424
Относителен дял - %
33.5
3.4 12.0
34.9
0.8
1.0
32.5
5.4 20.1

0
0
0

0
0
0

374
26
348

0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0

3.0
0.5
4.9

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 (табл47, фиг. 18). Всички
населени места в общината с изкл. на Дръмша, Дреново и Царичина са водоснабдени.
Таблица 47 Обитавани жилища в община Костинброд по източник на водоснабдяване

Общо
Обществено водоснабдяване
Собствен водоизточник
Обществено водоснабдяване
и собствен водоизточник
Няма източник на вода
Общо
Обществено водоснабдяване

Община Костинброд
Общо гр.Костинброд В селата
Брой
6466
4261
2205
5653
3711
1942
444
289
155
296
73
100.0
87.4

Област София
Общо градовете В селата
91566
85226
2822

245
51 2461
16
57 1057
Относителен дял - %
100.0
100.0 100.0
87.1
88.1
93.1

52426
50746
574

39140
34480
2248

900
206

1561
851

100.0
96.8

100.0
88.1
88

Собствен водоизточник
Обществено водоснабдяване
и собствен водоизточник
Няма източник на вода

Община Костинброд
Област София
Общо гр.Костинброд В селата Общо градовете В селата
6.9
6.8
7.0
3.1
1.1
5.7
4.6
1.1

5.7
0.4

2.3
2.6

2.7
1.1

1.7
0.4

4.0
2.2

Източник: НСИ, обл. Софийска, преброяване на населениетои жилищния фонд - 2011 г.
Фиг. 18
Обитавани жилища по източник на водоснабдяване
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87.4

Източник: НСИ, обл. Софийска, преброяване на населениетои жилищния фонд - 2011 г.
В град Костинброд 90.8% от обитаваните жилища са свързани с обществена канализация13,
докато в селата жилищата са свързани основно с попивни и септични ями или други
пречиствателни съоръжения с изкл. на Петърч и Драговищица.
Таблица 48 Обитавани жилища в община Костинброд по наличие на канализация

Общо
Свързани с обществена
канализация
Свързани с изгребна яма
Свързани със септична яма или
друго пречиствателно съоръжение
Свързани с попивна яма
Няма канализация
13

Община Костинброд
Област София
Общо гр. Костинброд В селата Общо градовете В селата
Брой
6466
4261
2205 91566
52426
39140
4820
553

3868
79

467
445
181

133
121
60

952 67445
474 3298
334
324
121

7706
8978
4139

49541
329

17904
2969

935
854
767

6771
8124
3372

Преброяване на населението и жилищния фонд, 2011 г.
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Общо
Свързани с обществена
канализация
Свързани с изгребна яма
Свързани със септична яма или
друго пречиствателно съоръжение
Свързани с попивна яма
Няма канализация

Община Костинброд
Област София
Общо гр. Костинброд В селата Общо градовете В селата
Относителен дял - %
100.0
100.0
100.0 100.0
100.0
100.0
74.5
8.6

90.8
1.9

43.2
21.5

73.7
3.6

94.5
0.6

45.7
7.6

7.2
6.9
2.8

3.1
2.8
1.4

15.1
14.7
5.5

8.4
9.8
4.5

1.8
1.6
1.5

17.3
20.8
8.6

Източник: НСИ, обл. София, преброяване на населениетои жилищния фонд - 2011 г.
5.4.7. Домакинства и семейства
Домакинствата в община Костинброд през 2011 г. наброяват 6944. В град Костинброд живеят
66.5% от домакинствата. Средната численост на едно домакинство е 2.6 (табл. 49). 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, а тричленните - 20%.
Таблица 49 Домакинства и семейства по населени места
Домакинства

Семейства

среден
брой
лица в
брой
брой
членове в
семействата
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
Източник: НСИ, област София. Преброяване на населението и жилищния фонд - 2011 г.
Населени места

среден брой
лица в
членове в
домакинствата
едно
домакинство
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Семействата в община Костинброд наброяват 5255. 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).
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).
5.5. Прогноза за населението
В съответствие с действащите изисквания за изработване на ОУП, както и на Плановото
задание за ОУП на община Костинброд, е изработена прогноза в три варианта за населението
на общината.
Като цяло, прогнозите и по трите варианта са с хипотетичен характер и отчитат динамиката на
естественото възпроизводство и механичното движение на населението, очакваните тенденции
в раждаемостта, смъртността, както и предвижданията за фертилността, заселванията и
изселванията. При трите варианта на демографската прогноза въздействие имат както
стимулиращите, така и задържащите фактори за развитието на населението. Тяхното влияние е
с различна степен на проявление при отделните варианти.
Демографската прогноза за община Костинброд е съобразена с тенденциите в очакваното
развитие на населението както на страната, така също и на областите София и София-столица.
Възпроизводството на населението на община Костинброд е процес, който по своята същност е
икономически и социално обусловен, но в основата си има демографски дадености:


Фертилни контингенти и фертилното им поведение в семейството14. Жените в
детеродна възраст, тяхната численост и относителен дял спрямо общото население,
както и възрастовата им структура са много важни параметри на
възпроизводствения потенциал;



Обща и повъзрастова смъртност на населението, свързана с процесите на
застаряване на населението;



Механично движение на населението.

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);

14

В страните с ниска фертилност около 90% от родените деца са от майки на възраст от 15 до 34 години.
Поради това останалата част от жените в детеродна възраст, тази от 35 до 49 годишна възраст имат много
по-слабо значение за раждаемостта.
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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 подоброто 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 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.
При формиране на демографската прогноза е взета предвид концепцията за пространствено
развитие на община Костинброд (фиг. 19), която предвижда три вида зони с различен социалноикономически и демографски потенциал:
-

Зона за икономически растеж около общинския център с най-устойчиви
урбанистични връзки към столицата, която се характеризира с демографски
потенциал за възпроизводство;

-

Зона, гравитираща към общинския център с комбинирани функции на обитаване,
селско стопанство, отдих и производство, която се характеризира със стагнация на
демографския потенциал;

-

Зона с преимуществени функции на отдих и селско стопанство при мерки за
съхраняване на средата, която се характеризира с негативни демографски процеси.

По отделните варианти на прогнозата, като основни изходни параметри на хипотезата за
демографското развитие средно за общината се възприемат следните стойности на:


Обща раждаемост: песимистичен вариант – 6.5-7.5‰; реалистичен вариант – 8.08.5‰; оптимистичен вариант – 9.0-10.0‰;



Коефициент на фертилност: песимистичен вариант – 1.55-1.60; реалистичен вариант
– 1.65-1.75; оптимистичен вариант – 1.80-1.85;



Обща смъртност на населението – по трите варианта – 15.0-16.0‰;



Средна продължителност на живота – по трите варианта 73-75 години;
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Механичен прираст - балансирано проявление на заселванията и изселванията, вкл.
временно население в жилищата за временно обитаване (вили).

5.5.1. Прогноза за броя на населението
Демографската прогноза за броя на населението на община Костинброд е разработена в три
варианта: нисък (песимистичен), среден (реалистичен) и висок (оптимистичен). Средният
вариант се счита за най-вероятностен, а високият и ниският очертават границите на
отклоненията от средния вариант, които нарастват с отдалечаване от базисната година. Според
прогнозните разчети на НСИ (за страната, районите и областите) ниският вариант е свързан с
относително забавяне на демографското развитие, средният е при хипотези за ковергентност, а
високият - при хипотези за относително ускоряване на демографското развитие.
Чрез прилагане на прогнозните стойности на демографските показатели е определена
прогнозата за общия брой на населението на община Костинброд по трите варианта, посочена
в таблица 43.
Таблица 43 Прогноза за броя на населението в община Костинброд - 2016-2035 г.
Варианти
Песимистичен
Реалистичен
Оптимистичен
2016 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г.
16974
16880
16150
15700
17440
17340
17935 18100 19000 19390

Според песимистичния вариант се очаква населението на общината да се запази, каквато е и
тенденцията в неговото развитие през периода между последните две преброявания (2001-2011
г.). Тази хипотеза се основава на обстоятелството, че отрицателният естествен прираст се
компенсира от механичен прираст, в т.ч. на временно население в населените места в
планинската територия на общината и задържане на населението в равнинната част, където
предимно е локализирана икономическата база. Към края на прогнозния период (2035 г.) се
очаква населението на общината да бъде 15700 д.
По реалистичния вариант се очаква населението на общината да се увеличи постепенно и към
края на прогнозния период (2035 г.) да достигне 17935 д. Нарастването на населението ще бъде
основно при населените места от равнинната част, в т.ч. и в центъра на общината, докато в
населените места в планинската част ще нарасна минимално като значение за броя на
населението им ще има временното население в жилищата за временно обитаване (вили).
Според оптимистичния вариант се очаква населението на общината да нарасне и към края на
прогнозния период (2035 г.) да достигне 19390 д. Демографското развитие се основава на поблагоприятно икономическо и социално развитие, нарастване на заетостта на населението,
повишаване на икономическата активност, стабилизиране на естественото възпроизводство и
механичен прираст.
За целите на ОУП демографската прогноза е диференцирана по населени места. Предвижданата
численост на населението на община Костинброд и населените места се основава на очакванията
за влиянието на относително по-благоприятни демографски и икономически фактори. Заложена
е и хипотезата, че броят на населението в под трудоспособна възраст ще стабилизира своя
относителен дял. Същото се отнася и за естественото движение на населението.
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Прогнозните разчети за броя на населението по населени места в прогнозния хоризонт на
действие на ОУП на община Костинброд са представени в таблица 44.

Таблица 44 Прогноза на населението по населени места в община Костинброд - 2016-2035 г.
Населени места

2016
г.

Общ.Костинброд
Гр. Костинброд

16974
11546

с.Безден

275

с.Богьовци

128

с.Бучин проход

122

с.Голяновци

626

с.Градец

313

с.Драговищица
с.Дреново

1112
30

с.Дръмша

117

с.Опицвет

389

с.Петърч
с.Понор
с.Царичина

2035
10
54

с.Чибаовци

217

Песимистичен вариант

Реалистичен вариант

Оптимистичен вариант

2025 г. 2030 г. 2035 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г.
16880
16150 15700
17440
17340
17935 18100
19000 19390
11640
11710 11660
11995
12150
12585 12380
13170 13540
25
20
20
26
27
28
230
150
110
0
0
0
0
0
5
12
11
11
13
14
15
110
80
90
0
5
0
5
0
0
12
10
13
13
14
110
70
60
0
0
90
0
5
0
50
63
60
60
69
67
68
620
550
0
0
0
0
0
0
0
15
31
31
28
32
34
35
300
200
0
0
0
5
0
0
0
88
11
11
11
12
12
12
1110
930
5
25
00
40
00
50
25
20
20
20
30
30
30
35
45
40
10
10
12
13
14
90
40
40
0
0
90
5
5
0
23
39
39
40
41
41
40
350
270
0
0
5
0
0
5
5
18
21
20
21
21
21
21
2040
1920
00
00
00
50
30
50
50
10
10
10
10
10
15
10
10
10
50
30
25
50
50
50
55
70
70
17
12
21
18
19
22
20
20
200
0
0
0
0
0
0
0
5

5.5.2. Прогноза за възрастовата структура на населението
При прогнозата за възрастовата структура на населението са отчетени фактори като естественото
движение на населението, средната продължителност на живота и прогнозата за общия брой на
населението.
Таблица 44 Прогноза за броя на населението по основни възрастови групи -2035 г.
Варианти
Възрастови
Песимистичен
Реалистичен
Оптимистичен
групи 2016 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г.
16
16
16
15
17
17
17
18
19
19
Общо
974
880
150
700
440
340
935
100
000
390
2000
1990
1850
1750
2030
2090
2150
2180
2200
2150
0-14 г.
15-64 г. 11141 11020 10400 10000 11420 11250 11395 11800 12490 12680
94

Варианти
Възрастови
Песимистичен
Реалистичен
Оптимистичен
групи 2016 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г.
3833
3870
3900
3950
3990
4000
4390
4120
4310
4560
65+
362
350
345
365
367
374
388
398
400
400
0-2 г.
471
485
475
475
478
492
506
525
525
530
3-6 г.
1167
1170
1180
1176
1191
1222
1256
1255
1270
1260
7-14 г.
598
600
602
604
608
626
645
627
676
748
15-18 г.
Прогнозните разчети за възрастовата структура на населението (основни възрастови групи) на
община Костинброд са представени в таблица 45. Реалистичният вариант на възрастовата
структура се очертава като възможен в най-висока степен за сбъдване. За целите на
образователната инфраструктура и за планирането на потребността от детски заведения и
училища се представят и прогнозни разчети за специфичните възрастови групи.
Разпределението на прогнозното население на общината в групите: под, във и над
трудоспособна възраст е представено в таблица 45.
Таблица 45
Прогноза на населението по възрастови групи (под, във и над трудоспособна възраст) - 2035 г.
Варианти на
прогнозата

Песимистичен
Реалистичен
Оптимистичен

Под
В
Над
Под
В
Над
трудоспо- трудоспо- трудоспо- трудоспо- трудоспо- трудоспособна
собна
собна
собна
собна
собна
възраст
възраст
възраст
възраст
възраст
възраст
Брой
Относителен дял - %
2016 г.
16974
2149
10373
4452
12.66%
61.11%
26.23%
2035 г.
157
1990
9580
4130
12.68%
61.02%
26.31%
00
179
2310
11025
4600
12.88%
61.47%
25.65%
35
193
2390
12000
5000
12.33%
61.89%
25.79%
90

Общ
брой

Броят на населението в тези възрастови групи е от значение за неговата икономическа активност
и заетост.
5.6. Прогнози за икономическо развитие и заетост
5.5.1. Мотивация на целевата концепция за икономическото развитие на общината
Целевата концепция за развитие на общината се определя от множество фактори, които са
резултат на специфичните местни социално-икономически характеристики, фактори и условия,
както и националните и регионални стратегически документи.
Общинският план за развитие има за цел да развие и целенасочи развитието на общината
според специфичните местни ресурси и потенциали. Визията за развитие на общината в ОПР е:
„Община Костинброд – привлекателно място за бизнес, инвестиции, живот и спорт, със
съхранена природа и културна идентичност”.
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Целите и приоритети за развитието на община Костинброд се фокусират в четири основни
области:


Социално–икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността на
общината;



Подобряване на състоянието на жизнената среда – природа, урбанизирана среда,
инфраструктури и разумно използване на ресурсите;



Валоризиране на специфичните характеристики на общината, нейните страни с
потенциал за развитие – историческо, културно наследство, образователен център и
туристически потенциал;



Добро управление за развитие и пълноценно използване на потенциала и
създаването на устойчиви сътрудничества.

Стратегическите цели на ОПР 2014-2020 г. са:


Развитие на динамична и конкурентоспособна икономика;



Инфраструктурно обезпечаване на общината, съчетано с опазване на околната
среда;



Социално развитие;



Повишаване на административния капацитет и подобряване на териториалното
сътрудничество.

Стратегията на приоритетните области на Регионалния план за развитие на Югозападен район
за периода 2014 – 2020 г. е за постигане на устойчив икономически растеж; балансирано и
устойчиво регионално развитие и укрепване на връзките между градските центрове и селските
райони; икономическо, социално и териториално сближаване с останалите региони в ЕС. Тази
стратегия рамкира основните цели на ОУПО.
Целите на ОУПО следва да са в съответствие с Областната стратегия за развитие на област
София 2014-2020 г., която поставя за цел постигането на устойчиво интегрирано и вътрешно
балансирано териториално развитие на Софийска област.
5.5.2. Сценарии/хипотези за развитие на икономиката и система “Труд”
За целите на ОУП на община Костинброд разработените прогнози имат вариантен характер.
Представени са два варианта – тенденциален /реалистичен/ и умерено оптимистичен /целеви/.
Основа на вариантите е динамиката и характера на досега протичащите процеси, както и
общите тенденции и поставените стратегически цели в развитието на националната,
регионалната и общинската икономика. Отчитат се и предвижданията на целевите прогнози за
развитието на националната икономика, доколкото динамиката на икономическия растеж в
страната и общите предпоставки за развитие на националната икономика ще окаже влияние
върху растежа на общинската икономика.
Вариантите се базират на следите хипотези:
–

Първият, до голяма степен тенденциален или реалистичен вариант, се базира на
хипотезата за реализиране на умерен икономически растеж за целия прогнозен период
на основата на усвояване на потенциалите на общината, подкрепа от страна на
общинската администрация за подобряване на всички видове инфраструктура, бизнес
услугите, насърчаване на икономическите субекти активно да усвояват средства по
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европейски и национални програми, поява на нови малки и средни предприятия и
диверсификация на местната икономика.
–

Вторият (умерено оптимистичен или целеви) вариант отчита тенденциите в развитието
на икономиката и заетостта в общината, но той се базира на вероятностното
доминиращо влияние на фактори, които ще оказват благоприятно въздействие върху
развитието на икономиката, оптимистична прогноза за цялостното икономическо
развитие на страната, обвързване на предприемаческата среда с необходимите елементи
на техническата инфраструктура, лесно и удобно взаимодействие с елементи на
пазарната инфраструктура, удобен достъп до различните елементи на социалната
инфраструктура и повишаване на тяхното качество, инвестиционна активност от страна
на общинската администрация и бизнеса.

И по двата сценария развитието на система “Труд” се характеризира с динамично развитие.
Липсва хипотеза, която да води до негативни предвиждания за развитието на тази подсистема.
5.5.3. 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 46.
Таблица 46
Средногодишни темпове на нарастване на икономиката на община Костинброд по
показателя „Произведена продукция”
2018-2025 г.
2025-2035 г.
Тенденциален/ Целеви (умерено Тенденциален / Целеви (умерено
реалистичен
оптимистичен) реалистичен
оптимистичен)
Селско, горско и рибно
стопанство
Индустрия
(промишленост
и
строителство)
Услуги

4.0%

4.8%

4.4%

4.7%

4.7%
4.3%

5.2%
5.7%

4.5%
5.4%

5.4%
6.5%

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 стимулиращо
въздействие върху развитието на общинската икономика. Реализацията на втория вариант
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предполага наличие на целенасочени управляващи въздействия. Предвидените средногодишни
темпове по този вариант са в рамките на 4.8-6.5 % средногодишен растеж.
5.5.4. Прогноза за заетостта
Прогнозата на заетостта се основава на:
 прогнозите за броя на икономически активното население на общината;
 броя на заетите лица в социално-икономическия и инфраструктурен комплекс на
общината. Представената от НСИ база е 5700 души заети лица на територията на
общината през 2016 г., което включва както местното икономически активно
население, така и евентуално ежедневна трудова миграция от съседни общини.
Важно е да се отбележи зависимостта на общината от влиянието на по-силно
икономически развити съседни общини, като София, привличащи работна сила от
общината за изпълнение на своите икономически функции;
 прогнозите за динамиката и структурата за развитие на икономическия комплекс на
общината;
 очакваното увеличаване на пенсионната възраст на работната сила в периода до
2020 г.;
 заложена тенденция за включване на икономически неактивните лица (лицата извън
работната сила) в пазара на труда.
Конкретните прогнозни разчети за броя на заетите лице в община Костинброд по двата
варианта към 2020 г., 2025 г. и 2035 г. са представени в таблица 47.
Таблица 47
Прогноза за броя на заетите лица в община Костинброд
Прогнозна стойност към:
Показатели /варианти

2020 г.
състояние

2025 г.
прогноза

2035 г.
прогноза

Тенденциален (реалистичен) вариант
Заети лица (брой)

5900

6300

6450

6550

6700

Умерено оптимистичен (целеви) вариант
Заети лица (брой)

6200

Забележка. Прогнозирана е само заетостта в рамките на общината, като за базови
данни са използвани данни за заетите лица на НСИ.
Маржът между отделните варианти не е голям И при двата варианта общината е изправена
пред предизвикателството активно да привлича инвестиции и разкрива нови работни места.
Това би дало възможност да се привлече работна сила и от съседни общини.
Прогнозната структура на икономиката на община Костинброд по основни сектори на
икономиката по показателя Заети лица е показана в долната таблица.
Таблица 48
Прогнозна структура на икономиката на община Костинброд по основни сектори
по показателя „Произведена продукция”
Сектори

2016 г.

2020 г.

2025 г.

2035 г.

98

Тенденциален/реалистичен
Селско и горско стопанство

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4.7%

3.9%

3.2%

3.9%

Индустрия

53.3%

52.1%

50.8%

49.1%

Услуги

42.0%

44.0%

46.0%

47.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

4.7%

3.5%

3.1%

3.3%

Индустрия

53.3%

50.5%

48.9%

48.7%

Услуги

42.0%

46.0%

48.0%

48.0%

Целеви (умерено оптимистичен)
Селско и горско стопанство

Следва да се отбележи, че прогнозната структура по двата варианта не се отличава съществено,
доколкото тя се предопределя от факторите и условията, характерни за общината, като местни
ресурси, икономически и инфраструктурен потенциал и доминиращото развитие на
индустрията. Новата структура към хоризонт 2035 г. и 2035 г. с повишено участие на услугите,
което ще бъде характерно за цялата икономика на областта и страната.
5.5.5. Прогнози за икономическото развитие по сектори
5.5.5.1 Първичен сектор
Развитието на селското стопанство се предопределя от благоприятните природо-климатични
условия и опита и традициите на местното население. Територията на общината притежава
висок потенциал (физико-географски и икономически) за развитие на аграрния сектор.
Обработваемата земя е 63 % от цялата територия на общината, отличава се с висока
бонитировъчна оценка и продуктивност, което е показател за възможности за развиване на
ефективно земеделие. Пасищата представляват 30% от земеделските площи. 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.
Използваната земеделска площ е малко над половината на обработваемата.
Земеделските територии и обработваемата земя варират в широк диапазон по населени места,
като най-големи са техните площи в Костинброд и Петърч. Висок е и делът на обработваемата
земя от земеделската територия на населените места Опицвет, Голяновци, Драговищица,
Богьовци, Дръмша.
Преобладаващите високи екологични характеристики на земите допълнително повишават
тяхната ценност за селскостопанско производство и подкрепят желанието на общината да
развива екологично земеделие. Основната специализация в растениевъдството е зърнени,
технически и фуражни култури.
Наблюдава се процес на окрупняване в по-големи масиви чрез арендуване на частни
земеделски земи, предимно зърно- производството.
В областта на животновъдството в общината е застъпено птицевъдството, говедовъдството,
овцевъдството, свиневъдството.
Близостта до столицата, удобните транспортни коридори и наличието на различни
преработвателни предприятия осигуряват близък и достъпен пазар за незабавна реализация на
продукцията.
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Съществуват и отлични предпоставки за обвързване на селското стопанство с
преработвателната промишленост с цел оползотворяване на местните суровини и повишаване
на добавената стойност на произведената продукция.
Хипотезата за развитие на аграрния сектор се гради върху допусканията за реализиране на
следните мерки в перспектива:
-

Включване в стопански оборот на цялата обработваема земя на общината;

-

Изработване на земеустройствени и комасационни проекти за подобряване
структурата на земеползването в общината;

-

Развитие на биологично земеделие, като се работи за запознаване на
производителите с технологията на производството и с нормативната база, както и с
научните постижения;

-

Създаване и инвестиране в бази за екологично чисто производство; изграждане на
малки ферми, малки мандри и млекосъбирателни пунктове;

-

Повишаване на нивото на научно обслужване в селското стопанство и на тази база,
стимулиране на въвеждането на съвременни технологии на производство;

-

Стимулиране на вертикалните интеграционни процеси между интензивните
производства и съответните преработващи единици с цел затваряне на веригата
“земя-краен продукт”, особено в областта на лозарството и винопроизводството;

-

Изграждане на нови напоителни канали в почти всички землища, ремонт на
съществуващата
канална
мрежа,
обновяване
и
разширяване
на
хидромелиоративните съоръжения;

-

Максимално използване на възможностите за развитие на отрасъла, които дават
фондовете на Европейския съюз, кандидатстване с подходящи проекти.

Горското стопанство е с перспективи да съхрани функциите си на горски масиви с
дървопроизводителни и защитни функции. В перспектива според лесоустройствения план се
предвижда да се запази структурата на горите по основни дървесни видове и по функции.
Горските територии на община Костинброд са подходящи за развитие на отдиха и туризма в
общината.
5.5.5.2. Индустрия
Промишлените фирми са с решаваща роля за осигуряването на работни места, ограничаването
на миграцията на населението и устойчивото развитие на общината. Фактор за устойчивото
развитие на общината е по-нататъшното стимулиране на сектора на малките и средни
предприятия, развитието на местното предприемачество и укрепване на частния сектор.
Редица фактори в общината създават възможност за развитие на предприемаческа активност.
Устройствените решения целят да изградят устройствените предпоставки за засилване на
инвестиционната активност.
Прогнозите за развитие на вторичния сектор, отчитани в работната хипотеза, са:


Устройственото планиране в община Костинброд следва да създаде условия за
изграждане и функциониране на преработвателни мощности и стимулиране на
предприемачеството чрез разширяване на терените за стопански дейности;
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Като възможност за развитие на селата се търсят възможности и се предлага нови
стопански терени, целящи стабилизиране на работната сила на селата и на
миграционните процеси;



Развитие на производствата на хранително-вкусовата промишленост;



Диверсификация на промишлените дейности чрез изграждане на нови малки и
микро-предпрития в различни отрасли в зависимост от пазарното търсене.

Строителството е с перспективи и показатели за развитие, което се обосновава с възможностите
за изграждане на нова инфраструктура и производствени обекти.
Устройствените решения, подкрепящи развитието на стопанския сектор в общината, отчитат
изискванията, заложени в проучванията на инвеститорския интерес, анализа на предварителния
проект на ОУПО и Заданието за разработване на ОУПО, Общинския план за развитие на
общината 2014-2020 г. и прогнозните разчети. Възприет е подход за осигуряване на площно и
локализационно разнообразните изисквания на потенциалните инвеститори, които е трудно да
бъдат предвидени, особено в една перспектива от 15-20 години, но по един щадящ природните
ресурси на общината начин. Практиката показва, че липсата на подходящи терени според
изискванията на различните инвеститори, които да бъдат планирани в общия устройствен план,
и след това в съответните подробни планове и осигурени с мерки за подходящо
инфраструктурно осигуряване, вкл. чрез прилагане на форми на публично-частно партньорство,
могат да отклонят инвеститорите, които искат бързо да бъде решен техният проблем.
Устройствената концепция на стопанските дейности включва:
–

запазване и модернизиране на съществуващите производствени зони в общината;

–

създаване на условия на ново пространствено концентриране на дейности в
привлекателни за инвеститорите места с оглед динамизиране на икономическото
развитие на общината;

–

използване на сравнителните локализационни предимства на общината;

–

преодоляване на териториалните дисбаланси в икономическата активност чрез
предоставяне на нови устройствени възможности за стопанска дейност на всички
части на общината;

–

използване на бившите стопански дворове, някои и в съседство с производствени
зони, за устройването на стопански дейности в селата на общината.

–

развитие на специализирана инфраструктура, свързана с отдиха, масовия спорт и
туризма: обекти на природното и културно наследство с потенциал за туристическо
посещение, с което да се социализира и експонира богатството на културноисторическо наследство, природни туристически ресурси.

Проектът предвижда предимно производствени и нови смесени обслужващи и складовопроизводствени зони. В преобладаващия случай се предвижда разширяването на стопанските
терени да стане в определените земеделски земи с допустима промяна на предназначението, с
които се осигуряват устройствени условия за реализация на инвестиционни инициативи,
свързани с изграждането на малки и средни предприятия, за обекти на логистиката и на
епизодичното, периодичното и ежедневното обслужване.
5.5.5.3. Сектор на услугите
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От гледна точка на методическите изисквания, секторът на услугите като елемент на социално икономическата база на община Костинброд се разглежда в два аспекта:
–

икономически и социални дейности;

–

мрежа от обекти с инфраструктурен характер - от гл.т. точка на присъщите им
обслужващи функции на дейностите, попадащи в обхвата на третичния сектор.

Степента на развитост на третичния сектор е индикатор и степента на изявеност на
обслужващите функции на община Костинброд.
Отраслите и дейностите с обслужващ характер формират и някои от основните функционални
системи и проблемни направления на ОУПО – основно „Обслужване” и „Отдих” и могат да
бъдат диференцирани на: „Социална инфраструктура” (Образование, Здравеопазване, Култура,
Спорт, Социално подпомагане) и туристическа инфраструктура, свързани с развитието на
отдиха и туризма.
5.6. Прогнози за развитие на социалната инфраструктура
При обосноваване на развитието на социалната инфраструктура в община Костинброд и
свързаните с нея устройствени решения, прогнозата е в съответствие с действащата (в
устройственото планиране) законова и подзаконова нормативна уредба и изискванията на
Плановото задание за изработване на ОУП на община Костинброд.
Развитието на социалната инфраструктура в общината в съчетание с подобряването на бизнес
климата могат да допринесат за по-доброто предлагане на пазара на труда, повишаване на
икономическата активност и същевременно намаляване на емиграцията. По-високият растеж е
предпоставка за по-добри възможности за заетост, привличайки повече работници да участват в
работната сила и да не напускат общината. По-образованата производителна работна сила
прави и по-устойчиви публичните услуги.
Важен фактор за определяне на бъдещите потребности от различните видове инфраструктура е
прогнозният брой на населението, което е основният потребител на услугите с подчертан
социален характер.
За целите на прогнозата за развитие на отделните подсистеми на функционална система
„Социална инфраструктура“ се предвиждат следните количествени стойности на утвърдени
нормативи за потребности:
За прогнозата на образователната инфраструктура се предлагат следните параметри:
–

в детските градини - брой места в една група от 18 до 22 деца;

–

в училищата - брой ученици в една паралелка 25-28.

За функциониране на „защитените“ детски градини и училища15 се прилагат следните
параметри:
–

минимум брой на децата в една група в детските заведения 12 деца;

–

минимум брой на учениците в една паралелка 8 ученика.

15

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование: „защитена детска градина” е детска
градина, закриването на която би довело до нарушаване на достъпа до образование на децата в
задължителна предучилищна възраст; „защитено училище” е училище, закриването на което би довело
до нарушаване на достъпа до образование.
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В сферата на здравеопазването се прилагат следните параметри за обхват на контингенти от
обслужвано население:
–

обхват на пациентите, обслужвани от един лекар (пациентска листа) - в
диапазона от 800 до 1500 д.;

– минимално време за извършване на прегледите - 20 минути;
– стандарт за бърза и неотложна медицинска помощ - до 30 мин. след заявката.
В сферата на социалните дейности регламентирани са следните параметри:
 минимален брой от 50 самотни възрастни хора, изявили желание за разкриване
на звено за домашен социален патронаж;
 среден брой ползватели на социални заведения от резидентен тип (в домашна
среда) 8-10 лица.
5.6.1. Прогноза за потребностите от инфраструктура на образованието
Прогнозата за развитие на образователната инфраструктура се основава на
общообразователните изисквания, според които всеки има право на образование и може да
повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот.
Аналитичните проучвания на образователната инфраструктура показват, че образователните
институции на община Костинброд са локализирани основно в гр. Костинброд и по-големите
населени места (Петърч и Драговищица).
Прогнозните потребности от образователна инфраструктура в общината в периода на действие
на ОУП се определят на базата на прогнозата за броя на лицата в специфичните възрастови
групи - в предучилищна и в училищна възраст. Прогнозните разчети показват, че няма да има
необходимост от разкриване на нови учебни заведения, а от осъвременяване, поддържане,
подновяване и подобряване на сградния фонд и материално-техническата база, което да
гарантира благоприятна среда за обучение и възпитание на децата и учениците.
По отношение на предучилищното обучение е необходимо изграждане на нова детска
градина с модерна и адаптирана за възрастта на децата материална база в гр. Костинброд.
Гарантирането на добър достъп до образование за всички и подобряване на качеството на
съществуващите институции е важно условие, образователната система да служи на цялото
население на общината и през следващите десетилетия.
5.6.2. Прогноза за потребностите от здравна инфраструктура
При среден брой на пациентска листа от 1300 д. потребностите от общопрактикуващи лекари
на територията на община Костинброд към хоризонта на действие на ОУП на общината в
голяма степен ще зависят от здравния статус на населението. Прогнозните разчети за броя на
стоматолозите показва, че има баланс на потребностите.
През прогнозния период усилията следва да бъдат насочени към ремонт и реновиране на
сградния фонд и към осигуряване на здравни грижи за всички, така че хората да не изпадат в
бедност поради разходи за здраве, което е и основен смисъл на здравната система. Презумцията
е, че публичните разходи за здравеопазване са по-високи в едно по-богато общество.
В съответствие с изискванията на плановото задание е необходимо оптимизиране на
инфраструктурата на здравеопазването с фокус върху увеличаване комплексността на
здравните грижи и подобряване на базата.
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В ОУПО се предвижда изграждане на училище и комплекс за онкологично болни деца до с.
Безден.

5.6.3. Прогноза за потребностите от инфраструктура за социално подпомагане
Акцент в прогнозата за развитието на социалните дейности се поставя на бъдещите
потребности от социална инфраструктура предназначена за задоволяване на специфични
потребности на т.нар. социални рискови контингенти от населението – (инвалиди и лица с
други увреждания; сираци; деца с физически и умствени увреждания; бездомни лица и др.), т.е.
от услуги за дългосрочни грижи се нуждаят не само възрастни пациенти, а и всеки човек, който
не може сам да изпълнява нужните в ежедневието дейности. Тяхната зависимост може да бъде
резултат на психическо или физическо увреждане, а може да бъде не непременно увреждане, а
тяхното положение да ги поставя в зависимост от чужда помощ. Дългосрочните грижи
съставляват няколко категории услуги: палиативни грижи; дългосрочни грижи за
възстановяване; персонална помощ в ежедневните дейности; услуги и финансиране в подкрепа
на полагани от семейството грижи; помощ и грижи в дома; услуги за грижи в домове от
жилищен тип; други услуги, като грижи в центрове от различен вид.
Прогнозните разчети към 2035 г., базирани на възприетите нормативи показват, че прогнозните
потребности от инфраструктура на социалните дейности до голяма степен са реализирани и
потребностите от нови обекти не са големи.
За по-доброто задоволяване на потребностите от инфраструктура свързана със социалното
подпомагане в община Костинброд е обоснована необходимостта от разкриване на:
– Център за временно настаняване;
– Център за обществена подкрепа.
Необходимо е също така поддържане и реновиране на базата на социалните услуги, в т.ч. на
клубовете на пенсионера и на домашния социален патронаж.
Осигуряването на достъпни услуги за деца и грижи за възрастни хора ще даде възможности за
повишаване икономическата активност на младите и по-възрастните хора.
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Таблица 49
Община Костинброд - Социални услуги, които се предлага да бъдат разкрити
Вид социални услуги

Целева група

Нова/Закрита СУ, Адрес на
Капацитет
Намален/Увеличен предоставяната
(бр.места)
капацитет
социална услуга

Източници на
финансиране на
социалните услуги

Център за временно настаняване
Подслон и задоволяване на
ежедневните потребности на лица за
срок не повече от 3 (три) месеца в
рамките на календарната година.

Младежи и възрастни от
уязвимите групи бездомни, самотно живеещи
в тежко здравословно
състояние, лица със
зависимости.

40

Предстояща
социална услуга

Общ. Костинброд,
с. Опицвет

Държавен делегиран
бюджет

Деца от 0 до 18 г. в риск и
техните семейства;
кандидати за/или вече
одобрени приемни
семейства; семейства които
не могат да се справят с
проблемите и търсят
професионална подкрепа за
отглеждане и възпитание на
детето; деца от общността
за работа по превенция на
рисковото поведение.

40

Социалната услуга
цели увеличаване
на капацитета поне
с 10 потребителя
(от 30 на 40
потребителя)

Общ. Костинброд,
гр.Костинброд, ул.
"Ломско шосе".
Центърът предоставя
мобилна услуга в
община Божурище

Държавен делегиран
бюджет

Център за обществена подкрепа
Превенция от изоставането,
превенция на насилието и отпадане
от училище, деинституционализация
и реинтеграция на деца, обучения в
умения на самостоятелен живот и
социална интеграция на деца от
институции, консултиране и
подкрепа на семейства в риск,
оценяване и обучение на бъдещи
приемни родители и осиновители,
консултиране и подкрепа на деца с
противообществени прояви.

105

5.6.4. Прогноза за потребностите от инфраструктура на културата
Прогнозните разчети за потребностите от инфраструктурата на културата, включваща обекти,
които се характеризират на площен признак се определят на основата на следните нормативи:
обекти от типа на “музеи”, “библиотеки” и др. - 50 м2 на 1000 д.; брой места в киносалони (вкл.
и в читалищни салони) - 20 места/1000 д.
Към 2016 г. с наличната база на културните институции се задоволяват действащите
нормативи. Причината е включването на материалната база на читалищата, която в миналото е
оразмерявана при по-голям брой население. Поради посочените причини не се предвижда
изграждането на читалищни обекти, а ремонт, реновиране и поддържане, както и осигуряване
на финансови ресурси.
5.6.5. Прогноза за потребностите от инфраструктура на спорта
Развитието на инфраструктурата на спорта е важен елемент за отдиха и рекреацията на
населението на общината.
Аналитичните проучвания за наличните спортни обекти на територията на община Костинброд
показват, че като брой и площ те са в рамките действащите нормативи Една част от тези
нормативи се покриват от площните параметри на училищната спортна база.
Комплексното обвързване на физическото възпитание и спорта със здравеопазването,
образованието, културата и туризма в единна функционална система е предпоставка за
увеличаване на неговото балансирано въздействие върху всички възрастови групи от
населението.
По ОПР е предвидено разширяване на спортен комплекс „Белица“ – изграждане на тенис
кортове, футболни игрища, басейн; с ОУПО се предвижда разширение на дейностите за отдих и
спорт в комплекса между кв. Шияковци и Маслово.

6. ПРОГНОЗА ЗА УСТРОЙСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СИСТЕМИ
И ОБЩА СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА
6.1. Принципи, върху които е изградена плановата концепция
Подходът за разработването на проекта на ОУПО се основава на добрите принципи на
устройствено планиране и включва:


Ясно прилагане на приложимата нормативна и стратегическа рамка и прилагане на
нормативен подход;



Принцип на устойчивостта и екологичен подход. Принципът на устойчивостта се
изразява най-вече в екологосъобразност на устройствената концепция и на конкретните
устройствени решения. Той включва опазване и икономично разходване на природните
ресурси при организиране на територията. Важен елемент на този принцип е създаването на
устройствени условия за балансирано развитие на многоотраслова структура на
стопанската дейност, базирана на модерно земеделие, малки и средни производствени
предприятия, конкурентен туризъм, при щадящо ползване на местните ресурси.



Икономическа значимост, произтичаща от факта, че ОУПО борави с физически елементи
и сфери, в които се влагат големи и различни по характер инвестиции. В този смисъл
принципът на икономическа значимост на решенията е тясно свързан с принципа на
реализма и икономическата ефективност;
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Принцип на реалистичност – изразява се във възможността за приложимост на
устройствените решения, съдържащи се в ОУПО, и отчитане на обективните фактори за
пространствено развитие на общината;



Интегриран подход на планиране: от една страна, интегриране и взаимно проникване на
икономическите, социалните и екологическите измерения на развитието, т.е осигуряване на
комплексност на предвидените устройствени решения и политики, от друга страна –
изработване на интегриран продукт като комплекс от всички необходими интервенции и
проекти;



Отчитане на съвременните тенденции на развитие при намаляване на ресурсната
зависимост, за оползотворяване на собствените потенциали, за запазване климатичните
характеристики и гъвкаво и устойчиво развитие и реализиране на потенциалите на
общината;



Преследване на обществения интерес. При разработване на анализи и оценки, целта е да
гарантираме, че препоръките позволяват да осъществи възможно най-голям принос за
общото благо. Приоритетно защитените публични интереси гарантират баланса с
индивидуалните интереси в реализирането на идеите и приоритетите на общинската
устройствена политика. При защита на обществените интереси с предимство се третират
териториите от национално и наднационално значение, за да се регламентира и гарантира
опазването на ресурсите, свързани с развитието на водещи сектори и реализирането на
важни обекти на техническата и транспортната инфраструктура, съхраняването и
социализирането на важни природни и културни ценности и използването им като
стимулатор на развитието;



Принцип на партньорството, означава партниране с представителните структури на
бизнеса и с гражданските организации. То означава още взаимодействие и координиране
на усилията с централните ведомства, населението в неговата цялост по въпросите от общо
значение; специфични групи, носители на групови интереси, а също така и
представителните структури на бизнеса. Прозрачен и публичен процес на планиране, чиито
краен резултат ще бъде приетия чрез обществен консенсус общ устройствен план.

6.2. Стимулатори и ограничители на устройственото и строително усвояване на
територията
6.2.1. Стимулатори за развитие и устройство на територията
Като основа за разработване на проектните предвиждания са възприети следните обективни
стимулатори, представени в най-обобщен вид:
За развитие на различните разновидности на производствени и други бизнес територии и
съпътстващите ги складови и други обслужващи дейности:
–

Благоприятното географско местоположение и добре изградена инфраструктура на
различни видове транспорт правят района привлекателен за разполагане на бизнес и за
нарастване на инвестициите.

–

Добра транспортна достъпност, благоприятстваща обособяването на гр. Костинброд
като важно вторично ядро в ареала на Софийския район;

–

Потенциали, създаващи предпоставки за развитие на икономически дейности;

–

Природна среда с наличие на защитени територии, биоразнообразие, културно
наследство, които дават възможност за развитие на туристически сектор;
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–

Ресурси и традиции, както и благоприятни агроклиматични условия за развитие на
земеделието;

–

Традиции и условия за съвременно развитие на структуроопределящи производства –
хранително-вкусова промишленост и др.;

–

Наличие на населени места с проявена тенденция към ревитализация – гр. Костинброд,
с. Петърч и др.;

–

Отчитане разположението на общината в по-широкия териториален контекст, вкл.
ресурсите в прилежащите части на съседните общини, респ. външните връзки като
стимулатор за развитие.

Посочените стимулатори са основните фактори за разработване на съответните проектни
предвиждания по ОУП на Община Костинброд:
–

за развитие на различните разновидности на производствени и други бизнес територии
и съпътстващите ги складови и други обслужващи дейности;

–

за развитие на специализирана инфраструктура, свързана с отдиха, масовия спорт и
туризма;

–

за нови (точкови) обекти на инженерната инфраструктура и комунално стопанство;

–

за развитие на извънселищни територии;

–

за интензивно и екстензивно развитие на територии за постоянно и временно обитаване;

–

за развитие на транспортната.

6.2.2. Ограничители на устройственото и строително усвояване на територията
Съблюдавани са следните групи обективни ограничители, предполагащи ограничаване, а в
определени случаи и забрана на урбанизационна намеса и строителство:
Действие на режими на особена териториално-устройствена защита:
–

режими на защитени територии - природни, вкл. териториите по Натура 2000 съгласно
регламентите на законите за защитените територии и за биологичното разнообразие,
респ. на плановете им за управление и режимите, определени по законоустановения
ред;

–

режими за културно-историческа защита по Закона за културно наследство;

–

водоохранни зони (вододайни зони - санитарно-охранителни
водоизточници, санитарно-охранителни зони около минерални извори).

зони

около

Естествени ограничители:
–

Територии, предназначени за земеделие с висококатегорийна земя, трайни насаждения
и/или значителни капиталовложения (иригационни съоръжения, противоерозионни
дейности); пасища и ливади;
– Залесени територии – специални и защитни горски територии, полезащитни горски
пояси и друго мелиоративно озеленяване, ефективни дървопроизводителни масиви и
други елементи на «зелената инфраструктура»;
– Водни течения и площи с прилежащите им територии;
– Локални инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия.
Изключения по отношение прилагането на горните два ограничителя са приети за допустими
само в следните случаи:
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–

за изграждане на озеленени площи за широко обществено ползване и със специфично
предназначение (изолационно озеленяване, гробищни паркове), за доразвитие на
перспективни територии с производствено-складови и/или обслужващи функции, при
липса на други;

–

при реконструкция и доизграждане на инфраструктурни трасета и съоръжения;

–

за изпълнение на дейности, свързани с проучването, опазването и социализацията на
недвижимото културно наследство.

Устройствени ограничители:
–

Проектни инфраструктурни трасета
реконструкция, както и сервитутите им;

и

терени,

вкл.

такива,

предвидени

за

–

Специфични ограничители по отношение новоусвоявани територии за обитаване;

–

Специфични ограничители по отношение новоусвоявани територии за производственоскладови дейности, комунални и инфраструктурни съоръжения.

6.3. Концепция за пространствено развитие на територията на община Костинброд
Община Костинброд е съставна част от агломерационния ареал на София, който се разпростира
в рамките на няколко общини, гравитиращи функционално към Столицата. Костинброд се
явява един от вътрешните балансиращи центрове на метрополията, чието развитие е свързано
както с наличието на съответните „интегриращи“ елементи, така и на протичащите в рамките
на пространството социални-икономически процеси на обмен и взаимоизгодно допълване.

С важно значение е добрата транспортна достъпност и близкото разположение в
непосредствения хинтерланд на столичния град, влияеща върху традиционно развиващите се и
засилващи се през последните години ежедневни пътувания за работа и образование, както и
периодичните – за отдих, развлечения и специализирани услуги. Добрите условия за
реализация на продукцията, произведена в Костинброд, на мащабния софийски пазар, са важен
стимул за разширяване на производството. Отново пазарната конюнктура плюс добрата
свързаност правят Костинброд привлекателен за нови инвестиции в изискващи повече
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пространство икономически дейности, както и за заселване на семейства, които тук малко полесно могат да имат къща с двор близо едновременно до природата и до услугите от градски
тип, в разумен изохрон на достъпност. Всички тези предпоставки и заложеният добър баланс
при планирането на урбанизационните процеси способстват за трайното устойчиво развитие на
общината.
Основната ос на развитие е по направлението югоизток- северозапад /София - КостинбродПетърч - Опицвет- Сливница – Драгоман – Калотина/, което има връзка и с интензивността на
транспортните потоци, търсещи София. Проектът подкрепя тенденциите в тази част на
общината да се формират нови зони на социално-икономическа активност и растеж. По-слабо
изразена е оста север-юг (Костинброд – Бучин проход- Годеч), която обвързва южните и
северни части на общината.
За целите на ОУПО Костинброд е разработен модел на пространствена концепция за
развитие на общината (фиг. 19). Изградеността на транспортно-комуникационните връзки
между общинския център и останалата част от територията, установеното ниво на транспортна
достъпност, спецификата на природните дадености, демографското и социалноикономическото развитие на отделните населени места и техните землища предопределят
диференциране на три основни зони, чийто модел формира териториално-устройствената
основа за развитие на общината в следващия период и плановата концепция на ОУПО:
-

Зона за икономически растеж около общинския център с най-широк спектър
икономически дейности и най-устойчиви урбанистични връзки към столицата;

-

Зона, гравитираща към общинския център с комбинирани функции на
обитаване, селско стопанство, отдих и производство;

-

Зона с преимуществени функции на отдих и селско стопанство.

Зоната за икономически растеж е формирана в равната ниска част, с най-добра транспортна
свързаност, непосредствено около центъра на общината. Тя включва град Костинброд и близко
разположените села Петърч, Драговищица и Голяновци. Те се характеризират със засилени
социално-икономически процеси и добър демографски потенциал за възпроизводство. Зоната е
с най-устойчиви урбанистични връзки помежду четирите населени места и към столицата,
откъдето се очаква да дойде и известен механичен прираст на населението. Тук се обособяват и
имат позитивно развитие бизнес и индустриални зони с местно значение, които концентрират и
основните транспортно-логистични инфраструктури и дейности. В обхвата на Зоната за растеж
попадат и територии, обект на интензивно земеделие, които ще продължат да имат
структуроопределящо значение за Костинброд и в бъдеще. В тази зона са разположени и
основните културни, образователни и търговски обекти в общината. От пространствена гледна
точка в структурата на зоната с най-голямо значение се явява град Костинброд и неговият
непосредствен хинтерланд, които са основен център на растеж и „двигател“ в развитието на
общината.
Основно икономическо ядро е формиралата се производствено-складова зона южно от града и
тя се доразвива с ОУПО при запазване на традиционния отраслов профил. Терените на
Института по животновъдни науки, поради изчерпани възможности за прилагане на Наредба 19
за строителство в земеделски земи, се устройват с параметри на зона за лека и хранителновкусова промишленост, за да може отрасълът да има по-нататъшно съвременно развитие. При
възникване на намерения за изграждане на оранжерии, фуражни цехове, складове и
предприятия за преработка на земеделска продукция ще бъде възможно това да бъде разрешено
и по общия ред на ЗУТ за производствен тип зони, при рестрикции и недопускане на
несвойствени замърсяващи производства. Към ядрото с производствено-складови дейности и
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логистика, при спазване на охранителната зона на съществуващата база на Газтрейд, са
предвидени резервни терени за развитие с допустима промяна на предназначението след
одобряване от страна на ОС и компетентните съгласувателни органи на инвестиционни
намерения на собственици. Проектът дава възможност за по-сериозно доразвитие на бизнес
зона Петърч, формирана около гарата, много перспективна със своята къса и удобна връзка към
новата АМ София- Калотина. С ОУПО се подкрепят декларирани официално намерения за
конкретно развитие на голям логистичен център там. Северно от Петърч се формира по-малка,
но също жизнеспособна и с добри пътни връзки бизнес зона.
Функцията обитаване в зоната за растеж се прогнозира да остане с преобладаващ дял на
постоянното население, което да се увеличава в резултат от развитието на местната икономика
и близостта със София. Гр. Костинброд и с. Петърч изглеждат тенденциално найпривлекателни за ново строителство на жилища и с проекта това е подкрепено. Селата
Голяновци и Драговищица получават известни нови възможности за доразвитие на бизнес, но
тъй като пазарният интерес, проявяващ се към тях, е свързан предимно с функцията обитаване,
проектът определя резервни терени с допустима промяна на предназначението основно за тази
цел.
От гледна точка обществено обслужване гр. Костинброд си остава най-важният и
широкоспектърен център. Неговата традиционно формирана централна градска част е с две постари ядра – източно (около площад „Патриарх Евтимий“) и западно (около общината,
читалището и гарата), към които постепенно се формира трето – около кръстовището на
Ломско шосе и ул. „Славянска“, с поликлиниката и магазините наоколо. С проекта тези три
ядра се подкрепят и чрез зонирането се стимулира бъдещо развитие на ул „Славянска“ като ос
на оживление със смесени функции и насочване към по-градски вместо доскорошния предимно
индустриален характер.
ОУПО структурира бъдещото пространствено развитие и подобрява свързаността на отделните
части на урбанизираната територия на населените места и икономическите зони към тях чрез
йерархизирана система от транспортни връзки, следваща общата пространствена логика и при
ползване в максимална степен на съществуващи трасета. Предвиденият с ОУПО нов източен
обход на гр. Костинброд има за цел да изведе транзитния трафик София – Петрохан - Монтана
извън населеното място, способствайки за повишаване на сигурността и качеството на средата
за обитаване, чистотата на въздуха, като същевременно допълнително стимулира стопанските
дейности в тази периферна част.

Зоната, гравитираща към общинския център, включва терените в землищата на селата
Опицвет, Безден, Богьовци, Градец и Царичина. Тя е с комбинирани функции на обитаване,
селско стопанство, отдих и производство. Характеризира се със стагнация на демографския
потенциал. Транспортната достъпност е задоволителна. Развитието на зоната е свързано със
земеделието и осигуряване на възможността за изграждане на малки хранително-вкусови
предприятия, развитие на обитаване предимно като второ жилище, както и някои социални
функции - специализирани заведения за долекуване и хосписи, които намират тук спокойната
урбанизирана среда и чиста природа, с удобна и бърза връзка с общинския център и София.
В тази зона ОУПО предвижда уплътняване на селищната територия и неголеми разширения за
инфраструктурно допълване на съществуващите функции.
Функцията отдих традиционно се радва на търсене тук - освен вилен, постепенно се развива
също седмичен отдих с насока риболов, здравословен, познавателен и културен туризъм,
(конен) спорт и пр. Езерото на Безден привлича посетители през почти цялата година. Селският
туризъм има потенциал, но все още е твърде слабо развит и почти не се предлагат нощувки.
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Легендите и загадките около с. Царичина могат да станат основа за оживяване с фестивали и
събития. За целта проектът предлага подходящо пространство за изграждане на „Парк НЛО
Царичина“ върху общински терен в центъра на селото. Новият парк би могъл да се превърне в
„запазена марка“ и собствено лице на отдиха и туризма в общината, отличавайки я от другите
подобни места в метрополията.
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Фиг.19 Пространствена концепция за развитие на община Костинброд
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Зоната с преимуществени функции на отдих и селско стопанство. Пространственото
измерение на зоната обособява терени разположени на запад и северозапад, като включва
селата Понор, Дръмша, Чибаовци, Дреново, Бучин проход. Характеризира се с негативни
демографски процеси. Все повече постоянното обитаване се измества от сезонно с вилен
характер. Релефът на зоната е планински и полупланински. В зоната са разположени и повечето
горски масиви в община, предоставящи възможност за отдих и рекреация. Развитието на зоната
се насочва към подкрепа на нейните функции за отдих и селско стопанство, при мерки за
съхраняване на средата. Проектът предвижда уплътняване на територията със селищен
характер и неголеми разширения за инфраструктурно допълване на заварените функции
основно с обекти с насоченост за отдих и туризъм. С такава насоченост се преструктурират и
два големи терена на бивш хибриден център за птицепроизводство, които отдавна са с
прекратено производство и приватизирани. Част от старите производствени сгради на единия
терен, разположен в м. Говедарника, са в границите на зона BG0002001 от мрежата Натура
2000. За тези терени със съществуващи занемарени халета ОУПО променя производствената
зона по НТП в жилищна с вилен характер - за нискоетажно застрояване. Съобразно заявените
намерения на настоящите собственици двата терена ще се ползват като вилни селища,
ориентирани към задоволяване нуждите на седмичния отдих на столичани и висококатегорийно
обитаване, при максимални мерки за опазване на средата. С промяната стойностите на
параметрите плътност на застрояване и Кинт стават по-ниски в сравнение с досегашните. В
обхвата на бившия хибриден център в м. Говедарника на границата на землищата на Понор,
Дреново и Дръмша се обособява ядро за спорт и атракции на открито и се отделят в
самостоятелна зона от вида Здр, недопускаща застрояване, площите със съществуващите
дървета, за да се опази микроклиматът и качеството на средата. Оживяването с новите функции
на изоставените стари производствени терени е важно за общината, с което ще се подобри и
поддържането на нападнатата от лишеи и изсъхваща растителност. Концепцията за развитието
на туризма в зоната е изяснена по-подробно в специализирана част на настоящия доклад.

7. ОБЩА СТРУКТУРА И БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА
В съответствие с изискванията на Наредба № 8/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на
устройствените планове, в следващата таблица е представено разпределението на териториите
по основно предназначение. То се основава на данните за начина на трайно ползване (НТП).
Данните за НТП са отразени и върху опорен план, като на база документална информация,
анкeтиране и проучване на терен са направени допълнения и уточнения в съществуващото
положение за частите от територията, за които липсват данни в посочената карта или са
констатирани несъответствия.
БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА КЪМ ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА КОСТИНБРОД

Наименование на териториалния елемент

Площ
съществуващи
елементи

на

Площ на
елементи

проектни

в ха

в%

в ха

в%

1. Жилищни функции (в т.ч.):

1692

6.64%

1721

6.75%

1.1. Ниско застрояване (до 10 m)

918

ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

1163

114

1.2. Средно/ комплексно застрояване

11

29

1.3. Вилна зона

469

529

2. Общественообслужващи функции (в т.ч.)

22

0.09%

2.1. Смесена многофунционална зона
3. Производствено-складови дейности

45.3

0.18%

7.7
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, градини и зелени връзки

749

2.94%

2174

8.56%

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%

12800

50.40%

8.1. Трайни насаждения

71

71

8.2. Земеделски територии без право на застрояване

11917

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%

13. Терени за опазване и съхраняване на културното
наследство
2.4

0.01%

2.4

0.01%

243

0.95%

0

0.00%

25479

100

25479

100

58.41%

14883

58.41%

ДРУГИ ТЕРИТОРИИ

14. Други терени

Общо

15. Територии за природозащита в границите на 14883
община Костинброд (в т.ч.)
15.1. Защитени зони "Натура 2000"*

18072

Защитена зона "Драгоман" - BG0000322

13550

18072
53.18%

13550

53.18%
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Защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан" - 958
BG0001040

3.76%

958

3.76%

Защитена зона "Раяновци" - BG0002001

3564

13.99%

3564

13.99%

* Припокриване

3216

12.62%

3216

12.62%

15.2. Защитени територии (местности) по ЗЗТ

27

0.11%

27

0.11%
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8. РАЗВИТИЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ
8.1. Селищна мрежа
8.1.1. Общи данни за селищната мрежа
Селищната мрежа на община Костинброд е формирана от 14 селища - 1 град (общинският
център Костинброд) и 13 села. Проектната територия обхваща селата и техните землища.
Гъстотата на селищната мрежа е 5.5 селища / 100 кв.км. Тя е по-висока от средната за Софийска
област (4 селища / 100 кв.км) и страната (4,8 селища / 100 кв.км). Степента на урбанизация в
общината е 68%.
Според категоризацията на общините16, община Костинброд е от 3-та категория, центърът на
общината гр. Костинброд също е от 3-та категория.
В съответствие са разпоредбата на §1, ал. 2 от Допълнителни разпоредби на Наредба № 7/2003,
населените места в общината се разпределят по категории, както следва:
-

малък град – 1 бр.;

-

средни села – 2 бр.;

-

малки села – 2 бр.;

-

много малки села - 9 броя.

Таблица 50. Населени места според категоризацията 2017 г.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ЕКАТТЕ

Населени места

Категория Население
*/
2016 г.

Категория
Нас.място**/

SFO26
3191
4813
7171
15984
17449
23296
23707
23844
38978
53607
56215
57529
78197
81356

Община Костинброд
с. Безден
с. Богьовци
с. Бучин проход
с. Голяновци
с. Градец
с. Драговищица
с. Дреново
с. Дръмша
гр. Костинброд
с. Опицвет
с. Петърч
с. Понор
с. Царичина
с. Чибаовци

3
7
7
7
6
7
5
8
7
3
6
5
8
8
7

●
●
●
●●
●
●●●
●
●
●●●●
●●
●●●
●
●
●

16974
275
128
122
626
313
1112
30
117
11546
389
2035
10
54
217

Източник: НСИ,
*/Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици
(ЕКАТТЕ), 2017 г.

16

Единен класификатор на Административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ),
състояние към 2017 г.
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**/По § 1, ал.2 от ДР на Наредба № 7/2003 на МРРБ:
●●●● - малки градове - от 10 000 до 30000 жит.
●●● - средни села – от 1000 до 2000 жит.
●● – малки села – от 250 до 1000 жит.
● – много малки села – до 250 жит.
По данни на НСИ през 2015 г. обитаваните жилищни сгради в общината са 70.1%. По населени
места се очертават различия. В общинския център гр. Костинброд 79.9% от жилищните сгради
са обитавани, а в селата - 64.5%. Средно в едно жилище в община Костинброд живеят 1.4 души
По отношение система „Обитаване”, като се имат предвид данните, посочени в т. 5.4.
характеристики на жилищния фонд по благоустроеност и степен на амортизация,
неудовлетворителни конструктивни характеристики и физическо състояние, които подлежат на
саниране и рехабилитация или на подмяна с ново строителство, както и демографските
прогнози, а така също и интересът за изграждане на „второ жилище” са предвидени следните
решения:


Разширението на жилищните терени в град Костинброд е основно «чрез запълване на
дупки» в обхвата на строителната граница на града. Те са разположени покрай
Шияковци и Маслово, както и северно от центъра, за подобряване компактността на
урбанистичната структура и оптимално ползване на наличната инфраструктура;



За подкрепа на градския характер на средата в Костинброд, като балансиращ градски
център в Столичната агломерация, се допуска увеличаване на територията със
средноетажно застрояване; също така се предвижда ред, по който, в случай на заявен
интерес, по изключение да могат да се изградят и малко по-високи акценти - единични
нежилищни обекти, за които ще се изисква представяне на допълнителни проучвания и
одобряване на ПУП и РУП от общинския съвет.



Запазват се терените за публични функции, в т.ч. за административно обслужване,
образование, здравеопазване. Прогнозите сочат, че те ще бъдат достатъчни за
обслужване на населението до края на плановия период, а повече внимание ще трябва
да бъде насочено за подобряване състоянието и качеството на съществуващата
инфраструктура в тях, както и на обслужващите мрежи и съоръжения.



За всички жилищни територии в селата се определя устройствена жилищна зона с
преобладаващо застрояване с малка височинва (Жм), съгласно чл. 16 и следващите от
Наредба № 7/2003 на МРРБ и в съответствие с правилата към ОУПО;

Отразени са като част от урбанизираната вече територия имоти, за които са предоставени от
общинската администрация заповеди за допускане на устройствени процедури, такива с влезли
в сила ПУП, както и такива със заявени инвестиционни намерения, оценени от общинската
управа като сериозни и допринасящи за общото позитивно развитие.
По-детайлно зоните за развитие на туристически активности са описани в съответната част на
текста.

Поради спецификата на историческото развитие, преобладаващите стопански дейности и
особеностите на релефа, селищната мрежа е придобила мозаична структура. С по-голям брой
постоянно население са населените места, чиито землища са заети преобладаващо от
земеделски земи.
Инвестиционен интерес за покупка на имоти има на практика във всички населени места от
общината, поради близостта и удобните транспортни връзки с град София. Предимно в
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Костинброд и най-близките околни села се появяват нови постоянни обитатели. Наблюдава се
интерес за закупуване на „второ жилище” за лично ползване, особено от жители на София, в
спокойната и съхранена природна среда на селата. По този начин се съживяват и се поддържа
сградният фонд и в по-отдалечените села с малък брой постоянни обитатели. Във всички
селища в общината пикът на ползване от временно пребиваващи („виладжии“ и гости) е през
летния сезон и покрай големите празници. Този факт не е в достатъчна степен използван, но е
сериозна предпоставка за развитие на селския туризъм в бъдеще. Може да се помисли и за
прецизиране на местните данъци и такси за притежателите на второ жилище, тъй като
поддръжката на базовата инфраструктура изисква немалки средства от общинския бюджет.
Поради демографските тенденции, не във всички села може да се осигури пълноценно развитие
на обществените услуги. За удовлетворяване потребностите на постоянното и временното
население, е препоръчителна засилена активност и гъвкавост за изпълнение на общинските
задължения в сферите на благоустрояването, повишаване качеството на транспортното
обслужване с МОПТ, доизграждането, модернизацията и поддържането на обектите на
социалната инфраструктура, спорта и отдиха и туризма.
8.1.2. 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,
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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
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
(фиг.19) 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. От Агенция „Пътна Инфраструктура“ бе получено писмо с изх. N 08-001289/19.10.2020 за обект: “Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана –
София с тунел под Петрохан“. Обекта е с възложител Агенция пътна инфраструктура с договор
No Д-77/15.08.2019 г. Червения вариант на горецитирания обект е отразен на графичните
материали. Началото на обхода е при кръговото кръстовище с път SFO 1403 обикаля
урбанизираната територия от източна страна и се включва в съществуващото трасе на II -81 на
около 100-150 м. след отклонението с път SFO 3410. По трасето на червения вариант е
предвидено и обход на с. Бучин проход.
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Това решение ще допринесе за подобряване на екологичните характеристики на средата в
града, за 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.
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 производственоскладови 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 строителство изграждане за своя сметка на
необходимата довеждаща инфраструктура. Отразени са терените с вече действащи ПУП за
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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 производственоскладови 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 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
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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.

За с. Петърч, като най-голямо и жизнено село в общината, са предвидени относително поголеми 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 покомпактна 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 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.
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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 жилищноваканционно 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, найвече от социален характер. Теренът около съществуващата църква в южната част на 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.
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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 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.
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
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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“).
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.
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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 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.

С. Градец е живо село с добра възрастова структура, но съотношението грубо 2:3 на жилищния
фонд за постоянно обитаване към този за временно обитаване показва засилваща се тенденция
за сезонно ползване на сградите, като вили. Няма данни къде е постоянното жителство на
собствениците. Кварталите с преобладаващо временно обитаване са отразени като вилни зони в
ОУП и доколкото има разширения на зоните за урбанизация, те са за запълване и уплътняване
на съществуващата „дантелена“ структура с оглед по-добро инфраструктурно обслужване
разпределено на повече ползватели в по-компактни селищни образувания.

Трета група – селища с преимуществена функция за отдих и селскостопанско
производство

С. Бучин проход
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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 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
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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.
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.
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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.

9.2. 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 вече променено предназначение за
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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 паркинггаражи. Допуска се и изграждане на жилище на собственика и на охраната.
В таблица- приложение са дадени устройствените параметри на зоните, определени с ОУПО.
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 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
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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.

9. 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 транспортнокомуникационни 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
предназначението на поземлени имоти се прилагат правилата и нормативите по чл. 29 от
Наредба № 7/2003 на МРРБ.
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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 обявяване
на защитените зони и стандартните формуляри и съответно плановете за управление на
защитените зони след тяхното приемане.
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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, както и др. елементи на средата със значимо позитивно
екосистемно въздействие. С него се подпомага запазването от изсичане на самозалесилите се
земеделски терени. 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.
Превантивният режим Здр е приложен и по отношение на големия терен на бившите рибарници
в землищата на с. Опицвет (ЕКНМ 53607) и Петърч (ЕКНМ 56215), където с него се резервира
ивица за нови диги и за озеленяване в най-ниските и заливаеми части покрай река Блато.
Приложена е същата логика за неразрушаване на съществуващата екосистема и опазване на
гора в терен със статут на урбанизиран - бивш животновъден хибриден център върху имоти в
землищата на Дреново, Дръмша и Градец, като гората е отделена с устройствен режим Здр.
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10. КУЛТУРНО 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.
10.1. Кратка историческа справка
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.
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,
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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 вътре в 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 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 данни17 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 при брода на река Белица. Така името Костинброд е било формирано като такова найвероятно 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. Освен евентуалната връзка с името на
Константин Велики, за името на града съществуват много легенди и предания. 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
17

от архива на д-р Иван Велков и от книгата на Тодоров, Б. Костинброд. изд. на ОФ. С., 1983
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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 селищепазител на прохода Петрохан, както и в Мрачката грамота на цар Иван Александър . 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 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, поголеми 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 Костинброд18 са запазени същите както отпреди три века:
Батковци, Драговищица, Драммша (Дръмша), Маслово (квартал на Костинброд), Пестрич
(Петърч), Царичина. Те се срещат в „кадийски дефтери“19 от XVII век.
Административните промени продължават и в десетилетията след това:


18
19

МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Бучино дервент на с. Бучин проход;
преименува с. Петрич на с. Петърч;

Селищните имена от Софийско през турско време http://stara-sofia.blogspot.bg/2014/07/blog-post_22.html
Миятев, Петър. Архив за поселищни проучвания, книга 1, 1939 г.
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Указ № 91/обн. 02.03.1951 г. – заличава с. Батковци и го присъединява като квартал на
с. Драговищица;



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.
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.
10.2. Типология на недвижимите културни ценности
Обобщено в община Костинброд са идентифицирани:


според тяхната принадлежност към ОПРЕДЕЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОД:
o

o

с неопределим исторически период:


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)

праисторически (вкл. Бронзова и Желязна епохи):


селищна могила край с. Петърч
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o

o

o

o



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;

антични (вкл. Римска епоха):


крепост и селско имение край гр. Костинброд, м. Градището (с рег.
картони 1530071 и 1530072 в АКБ) - ГА НКЦ „Късноантична резиденция
Скретиска / ранновизантийска Кратискара и Ротонда“;



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;

средновековни:


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

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)

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

археологически20:

20

материални следи за човешка дейност, неделими от средата, в която са създадени, които се
идентифицират чрез археологически изследвания – чл.47, т.1 от ЗКН
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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;



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.

Единич
на
могила

Възраждане

Среднвековие

Античност

Неопре-делима

1.

1530061

Рег. картон

Праистория
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Запов
ед №

Непроучена

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.

с. Понор
м.
1
Магурката
дка
N 42.928032;
E 23.132054

Режи
мА

21

установените несъответствия между данните помежду им и актуализацията относно данните за
отразяване на ГА НКЦ „Късноантична резиденция Скретиска / ранновизантийска Кратискара и Ротонда“
(от 2017 г.) са представени в отделна идентификационна таблица в т. 5.4. Състояние на информационната
система (на стр. 34-35).
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Забележки

Обектите са описани с идентификационните им характеристики (по данните от
автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България” и заверените
списъци от НИНКН21) в следната таблица:

8.

Единич
на
могила

Единич
на
могила

Римска епоха
Неопре-делима
Неопре-делима

Непроучена

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.

Непроучена

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.

Непроучена

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.

Непроучена

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.

Непроучена

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.

Непроучена

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.

гр.
Костинброд
кв.
Обединение

30
дка

Режи
мБ

N 42.833035;
E 23.176621

гр.
Костинброд
30
м. Пресвата
дка
N 42.814417;
E 23.242035
гр.
Костинброд
м. Пресвата 1
дка
N 42.815381;
E 23.242483
гр.
Костинброд
м. Пресвата 1
дка
N 42.814950;
E 23.242623
гр.
Костинброд
м. Пресвата 1
дка
N 42.813857;
E 23.243700
гр.
Костинброд
м. Пресвата 1
дка
N 42.814155;
E 23.243410
гр.
Костинброд
м. Пресвата 1
дка
N 42.813862;
E 23.240147

Режи
мА

Режи
мА

Режи
мА

Режи
мА

В землище на с.
Житен

Единич
на
могила

Неопре-делима

Единич
на
могила

Неопре-делима

1530064
1530065

Единич
на
могила

Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН

Режи
мА

В землище на с.
Житен

7.

Могилен
некропо
л

Неопре-делима

6.

1530066

5.

1530067

4.

1530068

3.

1530063

1530062

2.

Неопре-делима

Светилище,
Селище

Частично
разкрити
при
случайни
обстоятелства
строителни
останки,
случайни
находки,
теренни
обхождания

Режи
мА

142

Крепост

1530072

12.
Селско
имение

От 1973 г., с
известни
прекъсвания
до днес
обектът се
проучва
чрез редовни археологически
разкопки
под
ръководство
то на
В.Божилова
/АИМ-БАН/

Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН

Частично
проучен от
В.Божилова
/АИМ-БАН/
в началото
на 80те
години

Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН

Режи
мБ

2
дка

Режи
мБ

N 42.798297;
E 23.242313

гр.
Костинброд
ул. Топола
N 42.818920;
E 23.219883

гр.
Костинброд
м.
Градището

15
дка

N 42.800913;
E 23.183449

гр.
Костинброд
м.
Градището
N 42.798996;
E 23.183362

15
дка

Писмо №4805 от 15.09.1986 г. и Писмо №
4665/6 от 10.08.1987 г. на НИПК

1530071

Селско
имение

Случайни
находки,
теренни
обхождания

45
дка

Режим Б
Заповед №РД09-805/17.10.2017 г.

**
*

Късна античност
Ранна римска епоха

11.

Късна античност
Ранна римска епоха

Крепост

Случайни
находки,
теренни
обхождания

гр.
Костинброд
м.
Примичурат
а

Режим Б
Заповед №РД09805/17 10 2017 г
15.09.1986 г. и Писмо №
4665/6 от 10.08.1987 г. на

1530070

10

Обект с
неопределени
функции

Римска епоха

1530069

9.

Римска епоха

Селище
Светилище

Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
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15

1530075

Единич
на
могила

Църква
1530076

16.

Римска
станция

Непроучена

Непроучена

Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН

гр.
Костинброд

100
дка

Режи
мБ

10
дка

Режи
мБ

1
N 42.866473; дка
E 23.113219

Режи
мА

N 42.796838;
E 23.177102

гр.
Костинброд
Каракачанск
ата махала
N 42.797582;
E 23.169969

с. Опицвет

с. Опицвет
Помпената
станция

1
дка

Режи
мБ

N 42.877185;
E 23.074879
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Писмо № 4665/6 от 10.08.1987 г. на НИПК

Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН

Писмо №4805 от 15.09.1986 г. и
Писмо № 4665/6 от 10.08.1987 г. на
НИПК

1530074
№5 НИНКН

14.

Възраждане

Път

Късна античност : Късна римска епоха

1530073

Селище

Античност - Римска епоха

13

Неопределима

Крепост

От 1973 г., с
известни
прекъсвания
, до днес
обектът се
проучва
чрез
редовни
археологиче
ски
разкопки
под
ръководство
то на
В.Божилова
/АИМ-БАН/
Частично
проучван
през 80те
години чрез
редовни
археологиче
ски
разкопки
под
ръководство
то на
В.Божилова
/АИМ-БАН/

Античност

Теренни
обхождания

Единич
на
могила

Римска епоха

Неопре-делима
-

Единич
на
могила

Неопределима

22.

1530082

21.

1530081

1530080

20.

Обект с
неопред
елени
функции

Пра-история

Селище
Теренни
обхождания

Непроучена

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.

Непроучена

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.

45
дка

Режи
мБ

10
дка

Режи
мБ

30
дка

Режи
мБ

5
дка

Режи
мБ

N 42.878869;
E 23.069341

с. Бучин
проход
м.
Градището
N 42.975630;
E 23.163781
с. Бучин
проход,
южно от
м.
Градището
N 42.974153;
E 23.162682
с. Драговищица,
м.
Градището
(двор на
ТКЗС)

N 42.847055;
E 23.219753
с. Дръмша
м.
Разсадника
1
дка
N 42.929027;
E 23.170330
с. Дръмша
м.
1
Кърчевица
дка
N 42.932498;
E 23.184356

Режи
мА

Режи
мА
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Координати в съседно
землище

Античност

Теренни
обхождания

Селище
1530079

19.

Непроучени

с. Опицвет
Помпената
станция

Координати в съседно
землище

Селище
1530078

18.

Обект с
неопред
елена
фунция

Желязна епоха

1530077

17.

Бронзова епоха

Селище

Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
Археологическа културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН

1530086

26.

Неопределима

Селище

Единич
на
могила

Неопре-делима

28

1530088

1530087

27.

Култово
съоръжение

Късно Средновековие

1530085
Единич
на
могила

Случайни
находки,
теренни
обхождания

Късно Средновекоие

Крепост

25.

Теренни
обхождания

Античност

Обект с
неопред
елени
функции

Непроучена

Античност: Римска
епоха

1530084

24.

Единич
на
могила

Неопреде-лима

1530083

23.

Теренни
обхождания

Теренни
обхождания

Непроучена

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.
Археологическа
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.

с. Дръмша
м. Падината
N 42.929825;
E 23.223528
с. Дръмша,
м.
Градището

1
дка

Режи
мА

60
дка

Режи
мБ

10
дка

Режи
мБ

1
дка

Режи
мА

20
дка

Режи
мБ

1
дка

Режи
мА

N 42.930462;
E 23.196360

с. Чибаовци,
м.
Градището
N 42.922269;
E 23.237164

с. Понор
м.
Магурката
N 42.927203;
E 23.125652

с. Понор
м. Старо
село
N42.924099 ;
E 23.125545
с. Понор
м. Св.
Богородица
N 42.920002;
E 23.138220

146

1530089

Неопре-делима
Неопределима

Непроучена

Случайни
находки,
теренни
обхождания

Случайни
находки,
теренни
обхождания

Халколит

Селище

Селище
10001812

33

Римска епоха

10001813

Селско
имение

Бронзова епоха

Селище
34.

Непроучена

Пра-история

Селищна
могила

1530092

32.

Единич
на
могила

Пра-история

31.

1530090

30.

1530091

29

Единич
на
могила

Обектите
са
регистрира
ни от екип с
ръководите
л доц. д-р
Стефан
Александров
(НАИМ при
БАН) през
м. юни 2013
г. по време
на
теренните
проучвания
за издирване
на
археологиче

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.
ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.
ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г.
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН

с. Понор
м.
Провалнята

1
дка

Режи
мА

1
N 42.946654; дка
E 23.153229

Режи
мА

N 42.933236;
E 23.152071
с. Понор

с. Петърч
м. Църквата
N 42.847840;
E 23.147447

с. Петърч
м. Селището
N 42.850672;
E 23.146644

с.
Голяновци
м. Църквата

7
дка

Режи
мА

15
дка

Режи
мБ

20
дка

Режи
мБ

8
дка

Режи
мА

N 42.838881;
E 23.238250

с.
Драговищиц
а
N 42.839017;
E 23.232019
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Втора Българска
държава

10001814
Селище
10001815

36.

Късна античност

Селище

35.

10002816

39.

Изолирана
следа
от
човешка
дейност

Античност

Втора Българска
държава

Селище
10001818

38.

Обект с
неопределени
функции

Бронзова Епоха,
Желязна Епоха
Античност,

10001817

37.

Късна Бронзова Епоха,
Ранна Желязна Епоха
Античност, Ранна и

Селище

ски обекти
по трасето
на
„Междусис
темна
газова
връзка
България –
Сърбия“
от: с.
Калотина
до СОП, на
територия
та на
общини
Драгоман,
Сливница,
Костинброд
и
Божурище,
Софийска
област и
Столична
община,
област
София-град

Оглед
след/на
иманярска
инвазия на
10.04.2015г.
заедно с
представите
ли на МВР София.

Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН
Археологич
еска
културна
ценност с
национално
значение
съгл. чл.
146, ал. 3 от
ЗКН

с.
Драговищиц
а
м. Лъката

8
дка

Режи
мБ

4
дка

Режи
мБ

98
дка

Режи
мБ

170
дка

Режи
мВ

1
дка

Режи
мВ

N 42.838765;
E 23.229913

с.
Драговищиц
а
N 42.839234;
E 23.226718

с. Петърч
м.
Метилявец
N 42.829273;
E 23.138624

с. Петърч
м. Дупките
N 42.829796;
E 23.128038

с. Градец
м. Беледие
хан
N 42.895396;
E 23.176189
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10004525

Неопределима

Единич
на
могила

40.

Обектът е
регистрира
н през м.
април 2016
г. от екип с
ръководите
л Кръстю
Чукалев
(НАИМ при
БАН).

ПК с
национално
значение
ПМС 1711/
22.10.62 г

гр.
Костинброд
м.
Могиликите

1
дка

Режи
мА

N 42.812687;
E 23.163443

„Режимите за ползване“ „А“, „Б“ и „В“, упоменати в АИС – АКБ за териториите на
археологически обекти, са в съответствие с чл. 35 от Наредба № 722 на МРРБ от 22 декември
2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони. Наредба №7 не е приведена в съответствие със ЗКН и в нейния чл.35 т.3 и т.4 относно
териториите с режим „В“ и „Г“ е останало позоваване на отменения ЗПКМ. 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 идентификационната им координатна
точка в АИС - АКБ, четири от тях се оказаха разположени извън административнотериториалните 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

исторически недвижими културни ценности23

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 недвижимо материално наследство – културни ценности по реда на
ЗКН, 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. и с известно допълнение включва:
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

1

с. Безден

2

с. Богьовци

3

с. Бучин проход

4

с. Градец

Точно наименование
Паметник на загинали във войните жители на
с. Безден във войните 1888 г., 1912 г., 1913 г.,
1914-1918 г.
Паметник на загиналите антифашисти от
селото
Паметник в памет на загиналите във войните
1912-13 и 1915-18 г. за освобождение на
брата роб
Паметна плоча в памет на двама загинали

Точно место-положение
При сградата на
кметството
Х=182294; У=4754931
В двора на бившото
училище
Х=184196; 4754256
Х=185202; У=4765161
Х=190793; У=4754977

22

В сила от 13.01.2004 г., с посл.изм. ДВ бр. 21 от 01 март 2013 г.
сгради, съоръжения, други структури и паметни места, свързани със забележителни исторически
събития и личности – чл.47, т.2 от ЗКН

23
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5

с. Драговищица

6

с. Дръмша

7

гр. Костинброд

8

гр. Костинброд

9

гр. Костинброд

10 с. Опицвет
11 с. Петърч
12 с. Чибаовци

жители на селото в Отечествената война
Паметник на площада
Паметна плоча на загинали жители на селото
в Отечествената война
Паметна плоча на загинали във Втората
световна война
Паметник на загиналите антифашисти
Паметник на загиналите във войните и
национално-освободителното движение
Паметник с барелеф на Васил Левски
Паметник на загиналите във войните за
национално обединение на България,
офицери и войници от Опицвет
Паметник на загиналите във войните 1912 –
1918 г.
Паметник на загиналите при Чаталджа и
Албасан

Х=189898; У=4754914
На площада
Х=191490; У=4750755

I-ви район
Пл. „Иван Вазов“
Шияковски ман. „Св.
Архангел Михаил
На площада
Х=181293; У=4753396
На площада
Х=185142; У=4750779
Х=193193; У=4760421
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архитектурно-строителни24:
12 къщи в с. Богьовци – декларирани в НИПК / НИНКН

Писмо № 547 от 23.09.1980 г.
и/или
Писмо №546 от 23.02.1981 г

Административни данни

Списък на архитектурно-строителни НКЦ в община Костинброд
Документ
Документ
Вид на НКЦ
за
за
Отпис
Деклараци
Според
предоставя
определян ана с
Според
онни
научната
не на
е на
ДВ
пространств
актове:
и
статут:
режимите
бр./го
ена-та
/писмо на
културна
/ДВ
/териториа д.
структура и
Наименование
НИПК/
та
№
бр./год.;
-лен
/писм
териториал
на НКЦ
списък на
област,
протокол
обхват,
о№
ния обхват,
НИПК/
към
на
граници и
/прото
съгл.чл.48
протокол/
която се
НСОПК/
предписан кол №
от ЗКН:
заповед №
отнасят,
СЕСОНКЦ
ия за
/запов
единична/
на МК/
съгл.чл.4
, заповед
опазване/
ед №/
групова
7 от ЗКН
№ на МК/
на НКЦ
Къща на
4
Марио
3
Мартинов
4 Къща на Тешо
4 Стойков
4 Къща на Петър
5 Костов
4 Къща на
6 Младен Витов
4 Къща на Арсо
7 Манолов
4 Къща на Велко
8 Велев
4 Къща на Иван
9 Янакиев
Къща на
5
Георги
0
Рангелов
Къща на
5
Безистена
1
Бладимирова
5 Къща на
2 Георги Илиев
Къща на Олга
5
Благоева
3
Владимирова
Къща на
5
Сарайка
4
Филипова
24

сгради, съоръжения, конструкции, части или съчетания от тях, които имат историческа, естетическа,
техническа, културно- и производствено-техническа, пространствена и функционална стойност – чл.47,
т.3 от ЗКН
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Категория



Декларационният акт за гореизброените 12 архитектурно-строителни НКЦ в с. Богьовци е:


Писмо № 547 от 23.09.1980 г. - според списъка, оповестен в Заданието за изработване
на ОУП-О Костинброд, съгласувано със Становище изх.№33-44-926 / 29.09.2015 г. на
МК;



Писмо №546 от 23.02.1981 г. - според списъка, приложен сред допълнително
получените данни от НИНКН (Приложение №1 на хартиен и цифров носител към
Писмо с изх. № 0800-2256/15.01.2018 и изх. №0800-2332/15.01.2018 г. от НИНКН) по
време на изработването на ОУП-О Костинброд.

Къщите са неидентифицируеми: в Списъците от 1980/1981 г. липсват данни за локацията им в
с. Богьовци, обш. Костинброд, а имената на собствениците на къщите, упоменати в писмата не
фигурират в Описната книга на имотите в селото.
В графичната част на настоящата разработка са посочени архитектурно-строителни 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.
Старини и съвременни недвижимикултурни обектив с роля културния живот на
населението в община Костинброд, Софийска област
№

населено място

Точно место-положение

8

с. Дръмша

Храм „Св. вмчк Георги
победоносец“ – в строеж?

Средищно извън
населените места
Царичина, Дръмша и
Чибаовци м. „Червена
ябълка“

9

гр. Костинброд

Храм „Св.св. Кирил и
Методий“ 1905-1907 г.
Храм „Св. Николай
Мирликийски
Чудотворец“,1999 г.
Храм „Св. Мина“
в строеж

кв. Маслово

1

2
3
4
5
6
7

Точно наименование
Православен храм „Св. пророк
Илия“
с. Безден
Гробищен парк в селото с
надгробни каменни стели кръстове
с. Богьовци
Православен храм „Св. Петка“
Православен храм „Св. пророк
с. Бучин проход
Илия“
Православен храм „Св. пророк
с. Голяновци
Илия“
параклис „Св. вмчк Георги
с. Градец
победоносец“
Храм „Св. Николай
с. Драговищица
Мирликийски чудотворец“
с. Дреново,
Храм „Успение Богородично“

10 гр. Костинброд
11 гр. Костинброд

Забележка

в строеж
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Православен храм „Св. вмчца
Неделя“
Храм „Св. вмчк Георги
победоносец”

12 с. Опицвет
13 с. Петърч
14 с. Понор

Понорски манастир „Св. вмчк
Георги победоносец“

15 с. Царичина

Параклис „Св. пророк Илия“

16 с. Чибаовци

Храм „Св.св. Кирил и
Методий“

Руини в близост до
старото гробище в м.
Калугеров въртоп
построен на мястото на
по-стар храм в местност
„Улицата“

Най-големият православен храм в общината е „Св.св. Кирил и Методий“. По данни от
регистъра на Софийската св. Митрополия основният му камък е положен през 1905 г., а на 24
май 1907г. вече новопостроеният Божи дом е осветен от тогавашния Софийски митрополит
Партений.
Други старини, почитани от местната общност и скътали ценни данни за миналото на
Костинброд са два параклиса. Единият от тях се намира в местността “Пасището “, източно от
Шияковци, а другият е в местността "Балван" и е известен под името “Св.Петър”, а сред
населението - “Църквето”.
o

художествени25:


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-СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИ (неархеологически) КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ в
територията на община КОСТИНБРОД

Художествена
41 НКЦ – църква
„Св. Петка“
Художествена
42 НКЦ – църква
„Св. Николай“

Проученост

Следосвобожде
ние

Възраждане

Вид обект

Среднвековие

№

Античност

Епоха/ време

не

не

Статут

Място
коорди
нати

Предварителна
категория
Предварителна
категория

с.
Богьов
ци
с.
Драговищица

Режим
по
Наредба
№7

ПИ, площ

Липсват
данни
Липсват
данни

25

произведения на изящните и приложните изкуства - неразделни елементи от пространствената среда, в
която или за която са създадени – чл.47, т.4 от ЗКН
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Културно наследство освен гореизброеното са оброчните места с каменни кръстове и стели,
които са носители на културната и християнска родова памет на местни общности. Честването
на определен празник от християнския календар при оброка в дадена местност е организирано
на кръвно–родствен (фамилен), на съседско–териториален (махала) или общоселски принцип.
Каменоделството в този район е с характерни техники за западните Балкани и разпространено
както при единичните кръстове оброци, така и при кръстовете – надгробни стели в гробищата
на селата. някои от оброчните каменни кръстове са пренесени от полето в дворовете на
енорийските храмове.

Надгробни стели в двора на църквата в
Богьовци

Оброк в землището на
Дреново

Оброк в землището на
Чибаовци

Повечето гробища към населените места в общината са изнесени според санитарно-хигиенните
норми изяън очертанията им, но едно от старите гробища, като това почти в самия център на
Безден до храам „Св. пророк Илия“, е запазено. Някои от надгробните стели в него са отпреди
150 години. При изместването на гробището в отредения му нов поземлен имот извън селото,
старите каменни стели следва да бъдат запазени и експонирани в двора на храма. Храмът „Св.
пророк Илия“ не е обект на защита по ЗКН.
o

културни маршрути:

Културните маршрути са част от НКЦ представляват съвкупност от историческо трасе на
традиционен път с включените към него обекти на недвижимото културно наследство и
ландшафти (чл.47, т.9 от ЗКН). Културните маршрути се разглеждат като линейни
териториални елементи, традиционни пространствени „коридори“ в даден регион, по чието
протежение са исторически насложени културни ценности, обвързани практики, идеи и
иновации, във взаимни влияния и взаимодействия.
В Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013-2025 г. са застъпени найважните постановки и подходи на пространственото планиране, от общоевропейските
документи, които ще формират националната политика и практика на всички равнища в
бъдеще. В Югозападния район от ниво 2, в който се намира Костинброд, са маркирани
европейските културни коридори със значимост за общината:


Западният транс-балкански коридор,



Диагоналният коридор Via Diagonalis/Via Militaris,



Европейските пътища на еврейското наследство,
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Зеленият пояс (единно природно пространство с линеен характер).

Смисълът на единна политика в европейските културни коридори е природното и културното
наследство да се опазват чрез разумно управление, допринасящо в ерата на глобализацията за
запазването на регионалната идентичност и повишаващо конкурентоспособността на регионите
и градовете на ЕС. В НКПР се предвижда опазване на културните ландшафти със специално
историческо, естетическо и екологично значение и творческо възстановяване чрез подходящи
рекултивационни мерки на ландшафтите, нарушени в резултат на човешка намеса. Разработват
се интегрирани стратегии за защита на обектите на културното наследство, прилагат се
принципите на интегрираната консервация за значимите градски ансамбли и паметници. За
развитието на Европейските екологични мрежи в националната територия и опазването на
биологичното разнообразие се осигуряват необходимите „зелени“ и „сини“ коридори между
защитените зони с регионално, национално, международно и общоевропейско значение.
Културните маршрути и зелените пояси са част от линейните обекти в пространствения модел
за развитие на националната територия (включваща площни, линейни и точкови обекти). Те
формират главните оси на развитие и допълнителните връзки между населените места,
обектите на туризма, културното и природно наследство, центровете на социални услуги, които
последващо формират второстепенните оси на развитие и пространствена обвързаност. Това е
от особено важно значение за устройството на територията на община Костинброд и
опазването на културно-историческото наследство в нея. През и непосредствено покрай
територията на общината преминават:


Античният Виа Диагоналис (Виа Милитарис) и античният Виа Траяна - водещ от
южния град Одрин (Hadrianopolis) през Пловдив (Philippopolis) за София (Сердика), а
оттам – единият към Ниш (Наисус) и на запад, а другият – на север към Кула (Рациария)
и Видин;



Западният трансбалкански културен коридор от източното крайбрежие на Егейско море
на север - по линията на стратегическия римски път, преминаващ през днешните София
- Монтана – Белоградчик – Кула до Видин с Дунавска граница на Римската империя;



Закътани маршрути, свързващи манастири по скатовете на планините, предоставящи
уединение и безопасност (Софийска света гора);



Маршрути, исторически местности и обекти, свидетели на българските борби за
независимост (места на бойна слава), паметници на исторически личности.
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Виа Диагоналис – поклоническият път от Бордо до Йерусалим през 333 г.
източник: Вачкова В. Един път, един храм, един дворец и десет века история от Скретиска до
Костинброд. ТАНГРА 2015

Диагоналният път в частта му през нашите земи

Западният трансбалкански път

Източник: https://www.otkrivam.com
През 1999 г. финансирано по програма ФАР от експерти на БНК на ИКОМОС България26 е
разработена Национална схема на културните маршрути, в част от които се вписва и територия

26

колектив с ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев, 1999 г.,
https://liternet.bg/publish25/t_krystev/istoricheski.htm
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от община Костинброд. Към нея са разработени териториални и тематични културни
маршрути:


„Световно наследство“
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„Култови центрове“,



„Манастири“,

Културните маршрути са част от НКЦ според научната и културната област, към която се
отнасят (чл.47, т.9 от ЗКН), но към момента няма декларирани и защитени културни маршрути.
Това позволява известна свобода и интерпретации при обозначаването и опазването на
културните маршрути като наследство.




според ПРОСТРАНСТВЕНАТА ИМ СТРУКТУРА И ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:
o

само една групова археологическа НКЦ;

o

останалите недвижими културни ценности са единични,

o

липсва обявяване на археологически резервати.

според тяхната СТЕПЕН НА ЗАСТРАШЕНОСТ:
o

в риск поради разположение в зона на мащабни строителни проекти са
определените с най-висока стойност и потенциал за опазване обекти –
комплексът римски път и пътна станция и ГА НКЦ „Късноантична резиденция
158

Скретиска (дворецът на св. Константин)/ ранновизантийска Кратискара и
Ротонда“.
o

застрашени културни ценности са къщите27 и църквата в с. Богьовци – поради
бърз разпад на оригиналната им субстанция, водеща до сериозна промяна в
структурата на зидарията и видима загуба на автентичния вид

10.3. 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. Съгласно §10, ал.1 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗКН всички селищни и надгробни могили притежават статут на
НКЦ с категория „национално значение“, тъй като те са обявени с Разпореждане на МС
№1711/22.10.1962 по реда на чл.4, ал.1 от ЗПКМ (отм. със ЗКН).
Археологическите НКЦ на територията на община Костинброд с „национално значение“ са
близо 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
в непосредствена близост (на 1,5 км) до Виа Диагоналис свързващ 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.
Градежът28 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 през 313 г., 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 църковното строителство,
27

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.
28
Динчев, В. РАЗКОПКИ И ПРОУЧВАНИЯ КНИГА ХХХ, БАН – АИМ, изд. „НОУС“, С. 2003 г.
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дава привилегии на християнското духовенство и издига християни на високи постове;
възвръща собственост, конфискувана по време на Диоклециановите гонения на християни.
През 325 г. той свиква Първия вселенски събор в Никея против ереста на Арий.
След увенчаването с успех на изследователската дейност на майка си Елена за откриването на
Божия гроб на Голгота и намирането на Честния кръст Господен, той започва строителния
проект на храма на Божи гроб в днешния Иерусалим. Двамата, 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 стена29, 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 поважен 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
(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

29

Динчев, В. СЕВЕРНАТА КРЕПОСТ НА SERDICA (СЕРДИКА II). Известия на НАИ XLI, 2013 г.,
стр.237-279
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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.
10.4. Пространствено разположение
В настоящата разработка за 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 (неидентифицирани
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:


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“;
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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
В с. Богьовци са разположени архитектурно-строителни и художествена НКЦ:


12 къщи – архитектурно-строителни НКЦ;
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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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10.5. Състояние
В аналитичната част на ОУП-О 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.),

Проучването на състоянието е първичен управленски инструмент – първа крачка в планирането
на мерки и разработването на планове, необходими за опазването на културното наследство.
10.5.1. Степен на проученост и документиране
Проучването и документирането на недвижимото културно наследство в община Костинброд е
извършвано в съответствие с действащата към съответния момент законова рамка. Не всички
недвижими културни ценности са проучени и документирани по смисъла на БДС-EN 1589830 и
БДС-EN 1609631, а Наредба №4 от 21 декември 2016 г. за обхвата и съдържанието на
документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими
културни ценности е обвързана с нуждите на инвестиционното проектиране на обекти –
недвижими културни ценности. Редовното проучване на състоянието и консервационната
поддръжка са най-добрият подход с цел опазване (съхраняване и поддържане значимостта) на
недвижимото културно наследство в неговата автентичност и цялост. За управлението на
данните за състоянието е препоръчително да се използва дигитална система.
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). Найпродължително 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
30

EN 15898:2011 „Опазване на културното наследство. Основни термини и определения“ е със статут на
български стандарт от 19.04.2012г.
31
EN 16096:2012 „Опазване на културното наследство. Проучване и документиране на състоянието на
обекти на архитектурно-строителното културно наследство“ е със статут на български стандарт от
17.10.2012г.
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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 Динчев32, също от НАИМ-БАН. През 1992 г. е отчетено33
извършване на частична аварийна консервация на мозайките и предстоящи аварийноконсервационни работи. През 2016 г. е отчетено34:


Най-напреднал етап на проучване на източния сектор на археологическия обект
(извършвани до към 1990 г.);



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.);



В. Динчев и др. Сондажни археологически проучвания в м. Градището край
Костинброд, в Археологически открития и разкопки през 2004 г., изд. АИМ-БАН, 2005
г., стр.211



Брошура „Археологическото наследство на община Костинброд“. София-Костинброд,
2009 (по трансгранична програма ФАР BG 2005/017-457.02 – за устойчиво
икономическо развитие на България, Сърбия и Черна гора: „Туристическо развитие на
културно-историческото наследство в община Костинброд”, (вкл. Годеч,
Драгоман,Костинброд, Своге, Сливница, Перник и Кюстендил).

В резултат на проучванията пез последните няколко години и проведена по реда на ЗКН
процедура обектите с рег №№ 1530071 и 1530072 в АИС АКБ (обекти №11 и №12 от
обобщения списък) получават индивидуален акт за предоставяне на статут по реда на ЗКН със
Заповед на министъра на културата №РД09-805/17.10.2017 г.; индивидуален статут: обект с
класификация на групова археологическа недвижима културна ценност (ГА НКЦ)
„Късноантична резиденция Скретиска / ранновизантийска Кратискара и Ротонда“, и с категория
„национално значение“; и режими на опазване.
В пряка историческа връзка с ГА НКЦ „Късноантична резиденция Скретиска /
ранновизантийска Кратискара и Ротонда“ в м. „Градището“, гр. Костинброд е археологическият
обект Римска пътна станция „Скретиска“ (или „при Скретиска“) с частта от запазения античен
път
Архитектурно-строителните НКЦ (12 къщи) не са проучени и документирани така че да бъдат
идентифицирани към момента. Те са включени в Писмо №547 от 23.09.1980 г. на НИПК като
архитектурно-строителни паметници паметници (сега НКЦ). И към момента та са
неидентифицируеми както по документи в Общинската администрация, така и на място, поради
32

Динчев В., Разкопки и проучвания книга ХХХ, изд. НОУС, С. 2003 г.
Протокол от 02.06.1992 г. в изпълнение на Заповед № РД 19-253 от 02.06.1992 г. на Министерството на
културата
34
Протокол от 09.09.2016 г. в изпълнение на Заповед № РД 9К-80 от 02.09.2016 г. на Министъра на
културата
33
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което за тях не е представена информацията, необходима съгласно §120, ал.1 от Преходните и
Заключителни разпоредби към Закона за изменение на ЗКН (обн. ДВ, бр. 54 от 2011 г.).
Обхватът и съдържанието на документациите за прочване и документиране на обекти на
НКН са нормативно дефинирани в Наредба № 4 от 21 декември 2016 г. за обхвата и
съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни
дейности на недвижими културни ценности35 , на основание чл. 171 от ЗКН. От 2012 г. у
нас е въведен и стандарт БДС EN 16096:2012 с указания за извършване на проучване на
състоянието на обекти на архитектурно-строителното културно наследство.
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 с. Богьовци – църквата „Св. Петка българска“
е построен през 1852 г. (или 1862 г.) Тя е декларирана с Писмо №3107 от 18.09.1978 г. на
НИПК за паметник на културата от ІІ група с изключителна художествена стойност. Храмът е
стенописан през 1882 г. от майсторите от Тресонче Михаил и Христо Благоеви36.
Другата църква, декларирана с писмо №3107 от 18.09.1978 г. на НИПК за паметник на
културата от ІІ група с изключителна художествена стойност е църква „Св. Николай
Мирликийски чудотворец“ в с. Драговищица. Тя е построена през 1883 г. еднокорабна, с
изявена на източната фасада олтарна абсида, с дарения от няколко фамилии: Истаткови от с.
Батковци, Димови и Кръстанови от с. Драговищица. Изписана е също от Михаил и Христо
Благоеви37, които тук 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.
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 теренни проучвания и научни публикации до 2012 г. Всички оброчища са описани в
местно краеведско изследване за с. Драговищица38. Оброчните места в Костинбродско са
проучени, фотодокументирани и систематизирани според вида им задълбочено от Николай А.
Борисов по нарочна методология39. 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).

35

ДВ, брой: 105, от дата 30.12.2016 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
стр.60
36
Василиев. А. Български възрожденски майстори: живописци, резбари, строители. София, Наука и
изкуствo, 1965. с. 198-200.
37
Михаил и Христо Благоеви (Блажеви) Дамянови са видни български зографи от Тресонче в
Македония, представител на Дебърската художествена школа. Същите зографи изписват преди това през
1880 г. – църквата в манастира „Св. св. ап-ли Петър и Павел“ в Долни Пасарел, а след това през 1885 г.
църквите „Св. Николай Мирликийски чудотворец“ в с. Негован и „Вси светии“ в с. Мрамор.
38
Христова, М. Книга за Драговищица. С., 2009, с. 103-107
39

http://history.rodenkrai.com/new/kultura_i_tradicii/prouchvane_na_obrochnite_mesta_v_obshtina_kostinbrod.ht
ml
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10.5.2. Физическо състояние
Състоянието на всеки обект от недвижимото културно наследство представлява неговия
физически статус в определен момент. Оценяването на физическото състояние на обекта зависи
от условията и обстоятелствата, както и от причината за изготвянето на резултати от това
оценяване. По действащата законова рамка състоянието на обектите – НКЦ се проучва и
документира във връзка с обявяването им или с предстоящо инвестиционно проектиране по
реда на Наредба №4 от 2016 г. на МК и МРРБ - за целите на опазването им. Проучването на
археологическите обекти, което по презумпция е свързано с разкопки, завършва с доклад за
състоянието им, представян в годишни издания на АИМ - БАН. Документациите от
проучванията и документирането, вкл. проекто-сметните документации се съхраняват в
съответните архиви.
За целите на настоящата териториално-устройствена разработка от съществено значение са
аспектите на състоянието на достъпността, околната среда (степен на агресивност или
съвместимост), възможностите за експониране и социализиране на обектите.
10.5.3. 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. В община Костинброд достъпът до:


архитектурно-строителните НКЦ (12 къщи) на територията на община Костенец
липсва поради тяхната неидентифицируемост, 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 за богослужения.



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.



проучените обекти – археологически НКЦ като ГА НКЦ (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:


отблъскваща за непряко ангажирани специалисти и любознателни туристи, и



лесна 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).
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10.5.3. 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.
Информацията за обектите включва:
А) идентификация на обекта (номер, наименование, местоположение, адрес и др.);
Б) географска идентификация (землище, община, област, идентификационна координатна точка
в ГИС и др.);
В) име на собственика (но без адрес – за архитектурно-строителните НКЦ);
Г) статут на защита и удостоверения за културната значимост (при предоставяне на такава).
Предвид разпоредбите на §120, ал.1 от Преходни и 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. От
своя страна НИНКН има последващ ангажимент да предостави на Агенцията по вписванията
списък на заварените декларирани и обявени паметници на културата.
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 АИСАКБ 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 нея.

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;
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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
„Междусистемна 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 – 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.

площ

Вид и категория

ИНТЕГРАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИОННА ТАБЛИЦА с археологически обекти, включени в
регистрите на НДА при МК НИНКН и на АИС АКБ
Данните са взети от цитираните документи (АИС АКБ; регистри на НДА при МК НИНКН; Заповед на
МК)
Индивидуален Акт
№ в Автоматизирана инфо система
за предоставяне на
ОУ „Археологическа
карта
на Регистри на НДА при МК НИНКН
статут по реда на
П-О България“
ЗКН
№ в АИС
Епоха в АИС АКБ
Заповед
на
АКБ;
Деклариран
№
и
министъра на
Наименов
с: Писмо №
Месторазположен
наименование
в
културата
№
а-ние;
/Протокол
ие
регистри на НДА
№РД09Заявена
НИНКН
805/17.10.201
площ,
Вид
Проученост
7 г.
режим
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Крепост
Селско
имение

м. Градището

15дка,
Режим
„Б“

1530074

14

Път
Римска
пътна
станция

10 дка
Режим
„Б“

Частично проучен
от
В.Божилова
/АИМ-БАН/
в 3
началото на 80те
Антична сграда
години

Античност Римска епоха
гр. Костинброд
Каракачанската
махала

4
Участък
от
римски път и
пътна станция на
1.5
км
от
античния
арх.
комплекс

Крайпътна
станция
Частично проучван
„Скретиска“ – р.
през 80те години
Белица,
3км
чрез
редовни
западно
археологически
разкопки
под 5
ръководството на Римски път – в
В.Божилова /АИМ- нивата 2,5-3 км
БАН/
западно,
при
крайпътната
станция

Писмо
№4665
от
10.08.1987
на НИПК
Археологич
ески

Национално (предв. кат.)

Писмо
№4805
от
15.09.1986
на НИПК

Писмо
№4665
от
10.08.1987
на НИПК
Археологич
ески
Писмо
№4665
от
10.08.1987
на НИПК
Археологич
ески
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Териториален обхват на ГА НКЦ: - с границата ѝ, обхващаща площ от 22.9 дка, и
охр. ѝ зона с обща площ 40.4 дка (вкл. площта в границата);

Късна античност Ранна римска епоха

ГА НКЦ „Късноантична резиденция Скретиска / ранновизантийска Кратискара и
Ротонда“

12

1530072

Национално (предв.
кат.)

Писмо
№4805
от
15.09.1986
Античен храм –
на НИПК
ротонда –на 150 м
южно от сградата
Археологич
с мозайката
ески
2

Национално (предв.
кат.)

15дка,
Режим
„Б“

Част от антична
сграда с подова
Писмо
мозайка в двора
№4665
от
на ОСЯК;
10.08.1987
на НИПК
Антична сграда с
в двора на ОСЯК
Археологич
ески

Национално (предв. кат.)

11.

Крепост
Селско
имение

1

Писмо
№4805
от
15.09.1986
на НИПК

За
сведение
(предв. кат.)

1530071

Късна античност
Ранна римска епоха
м. Градището
От 1973 г., с
известни
прекъсвания,
до
днес обектът се
проучва
чрез
редовни
археологически
разкопки
под
ръководството на В.
Божилова
/АИМБАН/

Крепост
Селище

13

100 дка
Режим
„Б“

Писмо
№4665
от
10.08.1987
на НИПК
Археологич
ески

Местно (предв. кат.)

1530073

Късна античност –
Късна римска епоха
гр. Костинброд
От 1973 г., с
известни
прекъсвания,
до
днес обектът се 6
проучва
чрез Антично селище
редовни
археологически
разкопки
под
ръководството на
В.Божилова /АИМБАН/

Археологическите НКЦ са идентифицирани по координатите на посочената точка в регистъра
на АИС - АКБ в картната/кадастралната основа - Опорен план на настоящата разработка. Не
всички археологически обекти от регистъра на АИС - АКБ фигурират в базата данни в НИНКН.
Установено е разминаване и в наименованията на някои от обектите. Направена е
идентификационна съпоставка на данните в регистъра на НДА при МК НИНКН и тези от АИС
– АКБ.
ПРОБЛЕМ в информационната база данни за НКЦ в община Костинброд:
При отлагането на описаните граници на ГА НКЦ в Заповед № РД09-805 от 17.10.2017 г. на
МК в кадастралната карта се установява, че идентификационната координатна точка на обекта
с рег. картон по АИС-АКБ № 1530072 (N 42.798996; E 23.183362;) са извън охранителната му
зона. Необходимо е да се уточни, че 80 % от регистрационните карти за археологическите
обекти от Община Костинброд са изготвени през 1993 г. и по тази причина те са с твърде
приблизителна локализация и без прецизен картен материал. Картите и GPS координатите,
които са приложени към анотациите на обектите са изготвени по наличните данни в АИС АКБ
и след справка с топографски карти и сателитни снимки. Затова при някои местоположението
на обектите е указано приблизително. С предоставянето на данните от АКБ е направено
уточнението, че „на територията на Община Костинброд не са правени системни издирвания
на археологически обекти, които значително биха обогатили познанията за археологическото
наследство в този регион“.
Това е непреодолима предпоставка, която подлага на съмнение коректността в
отразяването на граници и режими за опазване на археологическото културно наследство
в разработваната в ОУП-О Костинброд територия.
Друг съществен проблем в информационната база данни за НКЦ в община Костинброд
представляват архитектурно-строителните НКЦ (12 къщи), които са включени в
списък/декларационен акт:


Писмо № 547 от 23.09.1980 г. - според списъка, оповестен в Заданието за изработване
на ОУП-О Костинброд, съгласувано със Становище изх.№33-44-926 / 29.09.2015 г. на
МК;



Писмо №546 от 23.02.1981 г. - според списъка, приложен сред допълнително
получените данни от НИНКН (Приложение №1 на хартиен и цифров носител към
Писмо с изх. № 0800-2256/15.01.2018 и изх. №0800-2332/15.01.2018 г. от НИНКН) по
време на изработването на ОУП.
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Къщите са неидентифицируеми: в Писмата от 1980/1981 г. липсват данни за локацията им в с.
Богьовци, обш. Костинброд, а имената на собствениците на къщите, упоменати в писмата
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 (с изключение на неидентифицируемите) са
отразени в графичната част на настоящата разработка.
10.5.4. 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
НКН 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 АИС-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:
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.
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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”, останалата
по-малка част са режим на ползване „В”.
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) с площ 10 дка, финансирани от „Кока-Кола ХБК България“ АД. Дейностите са 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 АИСАКБ №1530074) и Късноантична римска резиденция, Пострезиденциално село,
Ранновизантийско укрепено селище и Ротонда (с рег. картони №1530071 и №1530072).
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) се правят по предложение на директора на НИНКН и след
становище на Специализиран експертен съвет. 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 недвижимото
културно наследство на нейната територия. 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 21.12.2016 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 и
1530072 са изготвяни и приемани по надлежния ред:
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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.

В Заповедта, приложена към настоящата разработка, са определени:






Териториален обхват на ГА НКЦ:
–

с границата ѝ, обхващаща площ от 22.9 дка, и

–

охранителната ѝ зона с обща площ 40.4 дка (вкл. площта в границата);

Предписания за опазване на ГА НКЦ в границите ѝ като „територия за археологическо
проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими
културни ценности“, при което:
–

Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на
инфраструктура, свързана с експонирането на недвижимите археологически
културни ценности или за осигуряване на достъп и обслужване на посетителите –
защитни покрития, навеси, беседки, художествено и функционално осветление,
погледни площадки, пътеки и парапети. Допускат се ремонт и поддръжка на
съществуващите алеи и сгради в границите на ГА НКЦ.

–

Всички работи, свързани със социализацията на ГА НКЦ, нарушаващи целостта на
земния пласт се извършват задължително под ръководството на археолог като
спасителни археологически проучвания при условията на чл. 161 от ЗКН.
Цитираните дейности се съгласуват с МК на основание чл. 83 и чл.84 от ЗКН.

–

Територията на ГАНКЦ да се обозначи на терена с трайни знаци и да бъде цялостно
оградена.

–

Забранява се промяна на предназначението на земята. Забранява се обработването
на земята, засаждането на трайни насаждения с дълбока коренова система.

–

Забранява се пашата на животни.

–

Забранява се откриването на кариери за добив на природни богатства на
територията на ГА НКЦ.

–

При откриването на кариери за добив на природни богатства на територията на м.
„Градище“ и м. „Белица“ се изисква становище по компетентност на НИНКН за
влиянието на дейността върху недвижимата културна ценност.

–

Забранява се обособяването на сметища и депа за преработка на всякакъв вид
отпадъци.

Предписания за опазване на охранителната зона на ГА НКЦ като:
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–

Забранява се промяна на предназначението на земята. Забранява се дълбока оран
(риголване) и засаждане на растения с дълбока коренова система. Максимална
допустима дълбочина на обработка на земята – 0.30м.

–

Подземното строителство за полагане на техническа инфраструктура (Ел. И ВиК
мрежи), както и прокарването и поддръжката на транспортната инфраструктура се
извършват задължително под наблюдение на археолог при стриктно спазване на чл.
160, ал.2 от ЗКН.

–

Забранява се изграждането на ветроенергийни и фотоволтаични генератори и
площадки.

–

Забранява се откриването на кариери за добив на природни богатства.

–

Забранява се обособяването на сметища и депа за преработка на всякакъв вид
отпадъци.

10.5.5. Предвиждания в ОПРР (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, ОПР на
Костинброд 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 значимост на културното
напластяване в населените места и извън тях са представени културните коридори40 на
територията на Р България.

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).
40

съвкупност от историческо трасе на традиционен път с включените към него обекти на недвижимото
културно наследство и ландшафти – чл.47 т.9 от ЗКН
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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 социалноикономическо развитие.
ОПР Костинброд 2014-2020 дава заявка за ориентиране на пространственото ѝ развитие към
културното наследство и природните и културни ландшафти в територията ѝ, които изразяват
регионална специфика, при което „оценката на познавателната стойност показва научния и
образователен потенциал на “. 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.)

10.6. Идентифицирани местни фактори с природен и антропогенен характер, които
създават риск за увреждане на НКЦ и на експозиционната им среда
Факторите с природен характер, създаващи риск за увреждане на НКЦ, оказват разрушително
въздействие върху археологически НКЦ, които са претърпели човешка намеса чрез разкриване
(регламентирано или не) и проучване, и за които не са предприети и/или довършени
необходимите следващи мерки по консервация и реставрация, както и не са осигурени и
поддържани мерки по социализацията им.
На територията на един от проучените към момента и оценени като най-значим в община
Костинброд - „Късноантична резиденция Скретиска/ранновизантийска Кратискара и Ротонда“
са разположени сгради и съоръжения на опитни станции към Селскостопанската академия на
науките – ОСЯК и ОСС. Част от археологическите останки са застъпени от няколко
съвременни сгради и от трасето на пътя, свързващ гр. Костинброд с магистралата София–Ниш–
Белград и със с. Пролеша от съседната община. Върху археологическите останки са нанесени
допълнителни увреждания чрез изграждането на инфраструктурни инсталации. Над подземната
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част от археологическите останки на северозападната кръгла кула от куртината на
ранновизантийската Кратискара (изградено върху късноантичнотото пострезиденциалното село
и резиденция Скретиска) преминава трасето на пътя от Костинброд за Пролеша.
В съвременната панорама на Шияковски манастир „св. Архангел Михаил“ ак(нега)тивно се
вмества ел.-подстанция.
***
Разположението на археологическите обекти в поземлени имоти, които са частна собственост
(юридическа или физическа) затруднява като опазването им, въпреки предоставянето на статут
(определени граници на даден обект и охранителната му зона; даването на препоръчителни
режими; категория и значимост), така и социализирането им. Рискът е особено голям по
отношение на разкритите вече археологически НКЦ (с различна степен на проучване, но без
последваща поддръжка) в поземлени имоти с трайно предназначение без устройствена защита
по чл.7 ал.2 от ЗУТ, за които не е обособен „археологически двор“ с осигурен достъп (освен по
чл.161а от ЗКН, и по чл. 3, чл.71, чл.185 от ЗКН) в неговите граници. Същото се отнася и за
непроучените единични могили, за които не са образувани отделни поземлени имоти.
Фактори с отрицателен знак са липсата на регулярно проучване и документиране, както и на
последваща опазваща поддръжка (периодични поддържащи/превантивни консервационни
дейности и т.н.), която да запази обектите в състояние, гарантиращо съхраняване на тяхната
значимост.
Антропогенен фактор, създаващ риск за увреждане на архитектурно-строителни НКЦ е
изостаявянето им без опазваща поддръжка на природните въздействия (валежи, обрастване с
растителност, слягане на земната основа и др.) до необратимост. Уврежданията на
художествените НКЦ са свързани с увреждане на архитектурно-строителната им основа
(субструктура). Към антропогенните фактори за въздействие, освен предоставянето на статут с
ограничителни режими и мерки за опазване, следва да се отнесе и липсата на съпътстващи
административни инструменти за опазването на НКЦ, като:


Първичен управленски инструмент – проучване на състоянието като първа крачка в
планирането на мерките и разработването на планове, необходими за опазването на
културното наследство.



Стимули за предприемане и провеждане превантивни на мерки за опазване на НКЦ;



Програми с публично-частно партньорство за опазване на НКЦ;



Широка платформа за трайно включване на местното население в Стратегии и/или
Програми за развитие на културен туризъм и постигане на възвръщаемост на вложените
средства за опазване.

Установените липси са само част от необходимите мерки в подкрепа на териториалноустройствените режими за опазване на НКЦ на територията на община Костинброд.
Връзка на недвижимото културно наследство със средата и останалите функционални системи
в общината
10.7. Връзка на недвижимото културно наследство със средата и останалите
функционални системи в общината
Малка част от недвижимото културно наследство в община Костинброд се намира в
урбанизирана среда – всички архитектурно-строителни и художествени НКЦ (12 къщи и две
православни църкви) и малка, но с изключителна значимост част от археологическите НКЦ.
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Останалата част от археологическите НКЦ са разположени извън урбанизираните територии (в
природна среда).
Голяма част от археологическите НКЦ в урбанизирани територии са застрашени от намеси,
свързани със строителни и/или инфраструктурни инвестиционни намерения. Така например:


през територията на груповата археологическа НКЦ Скретиска/Кратискара преминават
проводи с високо напрежение;



над подземната част от археологическите останки на северозападната кръгла кула от
куртината на ранновизантийската Кратискара (изградено върху късноантичнотото
пострезиденциалното село и резиденция Скретиска) преминава трасето на пътя от
Костинброд за Пролеша.

10.8. 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.
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
административни събития – напр. датата на Обявяването на Костинброд за град.

и

Обвързаност на материалното и нематериалното културно наследство в община Костинброд
има при спазването на православните християнски традиции и обреди.
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10.9. Анализ на налични програми, планове и проекти засягащи недвижимото културно
наследство на територията на общината
За включването на НКЦ от територията на община Костинброд в програми с европейско и
национално финасиране се предприемат различни предпроектни проучвания, за част от които
са налични публикации относно:


предварителни разработки с хипотетични възстановки – за археологически НКЦ;



предварително заявени намерения за разработки – за художествени НКЦ.

Община Костинброд прави специализирано издание „Скретиска – най-романтичната част от
историята на Сердика“41 с публикации на част от проекта на архитекти Мария и Орлин Давчеви
(Архитектурно студио МиОдизайн). Техният проект за социализация на късно римска
резиденция Скретиска, Костинброд е получил награда на публиката на Софийски архитектурен
салон „Арх инова“ през 2012 г.
От 2017 г. община Костинброд е предприела действия за предоставяне на статут и придобиване
на правомощия за управление на опазването и социализирането на обект „Късноантична
резиденция Скретиска / ранновизантийска Кратискара и Ротонда“ в м. Градището на гр.
Костинброд. Статутът на обекта с класификация групова археологическа недвижима културна
ценност (ГАНКЦ) и с категория „национално значение“ е предоставен със Заповед №РД09805/17.10.2017 г. на зам. министъра на културата по т. 6от Протокол №66 от заседание на
СЕСОНКЦ, състояло се на 27.07.2017 г.
На 13.09.2017 г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов -1947“ в гр. Костинброд е проведена
пресконференция за „туристическото бъдеще“ на църква „Св. Петка българска“ в с. Богьовци. С
цел църквата - действащ храм, да се направи обект на културния туризъм се предвижда намеса
за опазване на стенописите на братята Благоеви от Дебърската школа художествената НКЦ.
Необходима е специализирана оценка на степента и качеството на тяхната реализация с оглед
диагностициране на евентуално въздействие върху третираната НКЦ и околната ѝ среда.
Планираните проекти за опазване на НКЦ следва да бъдат изготвени по реда и
изискванията на Наредба №4 от 21 декември 2016 г. на МК и МРРБ за за обхвата и
съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни
дейности на недвижими културни ценности и съгласувани по реда на ЗКН.
Изготвените в национален план концепции за пространствено развитие и стратегии за развитие
на туризма засягат и разглежданата територия на община Костинброд – изложено в текстове и
схеми, вкл. с участие на обекти на КИН.
10.10. Характеристика и потенциал за устойчиво развитие на обектите и териториите
на нкн в община костинброд
Характеристиката на КИН на територията на община Костинброд (типология, ценностна
характеристика, пространствено разположение и състояние) е представена подробно в т. 2, 3, 4
и 5 на аналитичната част на настоящата разработка.
Потенциалът за постигане устойчиво развитие на обектите и териториите на КИН в община
Костинброд и задействането им в „система“ изисква:


на първо място устройствено проучване и извеждане на проблемите (диагностика),

41

http://kostinbrod.bg/%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0#.WnxIgn
yYNpg
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последващо определяне на възможните насоки съобразно потенциала (хипотеза в
оптимистичен, песимистичен и реалистичен сценарий) и



прогнозен план във времевия хоризонт на ОУП-О Костинброд.

Устройственото проучване е предмет на Заданието за изработване на ОУП-О Костинброд и
Опорния план към него. В настоящата разработка Опорният план на КИН е актуализиран и
приложен към настоящия ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ на ОУП-О Костинброд.
10.10.1. Изведени проблеми за решаване, насоки и предвидени мерки в ОПР 2014–20
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.
Оценените в ОПР Костинброд (2014 – 202):


необходимост да се оцени утилитарната стойност на обектите – НКЦ и до каква
степен състоянието им позволява възстановяване на оригиналните или организиране
на нови функции, и



потребност да се направи анализ на икономическата целесъобразност с цел включване
в културно историческата индустрия или друга инвестиционна система

могат да се отнесат до архитектурно-строителните НКЦ, които в случая са частна собственост.
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.
В Заданието за изработване на ОУП-О Костинброд, съгласувано от МК министърът на
културата не е определил задължителни изисквания относно обемно-пространственото,
архитектурното и стиловото изграждане на предвиденото с плана застрояване за отделни
територии, за група имоти или за отделен имот, попадащи в границите на единични или на
групови недвижими културни ценности или в техните охранителни зони, които налагат
допускане на отклонения от правилата и нормативите, установени с наредбата по чл. 13, ал. 1
от ЗУТ. В Заданието за изработване на ОУП-О Костинброд, поставено като основа на
настоящата разработка, се предвижда създаване и прилагане на особени правила и норми за
устройство и процедури по прилагане на плана, вкл система за управление и контрол.
10.10.2. Извеждане на проблеми за решаване, насоки и потребности от мерки за прилагане
в ОУП-О Костинброд
Режимите за опазване на недвижимото културно наследство представляват 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. Определянето им прави възможно постигането на:
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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 възможност за „интегрирана консервация“42 в границата и в
охранителната ѝ зона.
2. Опазване на средата (в охранителната и контактната 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 в охранителната и контактната зона 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.

Трябва да се има предвид, че преди да се предприемат конкретни инвестиционни мерки за
опазване на НКЦ чрез разработването на проекти за теренна или интегрирана консервация и
адаптация, е необходимо да се определи/конкретизира техния териториален обхват (границите
на недвижимите културни ценности и границите на охранителната им зони) и режими на
опазване в тях. При археологически НКЦ, каквито са повечето НКЦ в община Костинброд, към
момента съществуват временни граници и охранителни зони, определяни с разрешението за
теренното им проучване (чл. 79, ал.6 от ЗКН). Всички археологически обекти от регистъра
на НИНКН са регистрирани и в АИС АКБ. Не всички археологически обекти от АИС
АКБ са записани и в регистъра на НИНКН. Като се отчете, че повечето археологически НКЦ
са непроучени или са само теренно обхождани, със случайни находки, тяхната
териториалноустройствена защита в ОУП-О Костинброд може да се търси по реда на ЗУТ –
чл.7 ал.2 и по реда на ЗКН – чл. 79 ал. 7, която защита да се изрази в последващите фази (ПУП)
с прилагането на чл. 8 ал.4 от ЗУТ (конкретно предназначение на поземлени имоти „за опазване
на обектите на културно-историческото наследство”).
За недвижимите културни ценности на територията на община Костинброд липсва оперативен
инструмент за провеждане на политика по опазване и прилагане на различни консервационнореставрационни дейности (консервационен план/програма). Липсва и оценяване на риска за
опазването на НКЦ с включено проучване на технически инсталации и инфраструктури,
идентифицирани проблеми и изработени спешни мерки, степенувани в категории по спешност.
За постигането на целите на ОУП-О в устройствен аспект е необходимо да бъдат анализирани и
систематизирани проблемите на НКЦ на територията на община Костинброд според
определимите изисквания за опазването им, произтичащи от разположението им и акта за
предоставяне на статут:


обекти на КИН, разположени в урбанизирана среда;

42

Допълнителни разпоредби към ЗКН, §4, т.10. „Интегрирана консервация" включва различни мерки,
целящи да увековечат културното наследство като част от съответната среда, сътворена от човека и
природата, като използването и приспособяването на обектите на наследството са за нуждите на
обществото.
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обекти на КИН, с индивидуален акт за предоставяне на статут, определени граници на
обекта и охранителната му зона, заявена площ, режим на ползване и опазване;



обекти на КИН, без индивидуален акт за предоставяне на статут, но със:



o

определени граници (полигон) на обекта, идентификационна координатна точка,
заявена площ, режим на ползване;

o

идентификационна координатна точка, заявена площ, режим на ползване;

обекти на КИН – военни паметници.

Проблеми на обектите на КИН, разположени в урбанизирана среда
Само три от НКЦ в община Костинброд се намират в границите на населено място:




две художествени НКЦ, включени в Писмо №3107 от 18.09.1978 г. на НИПК във II
група - с предварителна категория „местно значение“:
o

църква „Св. Николай Мирликийски чудотворец“ в с. Драговищица (№41 от
обобщения списък), обявена с писмо №3107 от 18.09.1978 г. на НИПК за
паметник на културата от ІІ група с изключителна художествена стойност;

o

църква „Св. Петка българска“ в с. Богьовци (№42 от обобщения списък),
обявена с писмо №3107 от 18.09.1978 г. на НИПК за паметник на културата от ІІ
група с изключителна художествена стойност;

една археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от
ЗКН:
o

археологически обект с неопределени функции от Римска епоха (№10 от
обобщения списък), в имот на ул. „Топола“ в гр. Костинброд - археологическа
културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН;

Проблем на информационната система е, че в предоставената от НИНКН информация на
хартиен носител за съставянето на Заданието за ОУП-О Костинброд, художествената НКЦ църквата „Св. Николай Мирликийски чудотворец“ е посочена в гр. Костинброд, а в
допълнително предоставен от НИНКН файл Excel за актуализация на Опорния план нейното
местоположение е отбелязано в с. Драговищица.
И трите гореспоменати НКЦ са без определен териториален обхват в акта за деклариране или
предоставяне на статут, и за тях не са изработени планове за опазване и управление на НКЦ с
определени режими на опазване – граници и предписания, поради което са валидни и
приложимии изискванията на чл.79, ал.3 и ал.4 от ЗКН, а именно: „Когато единична културна
ценност няма определен териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на
статут, за нейни граници се смятат границите на имота, за охранителна зона територията, обхващаща непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и
срещулежащите през улицата имоти, както и уличното пространство между тях.“
Проблеми на обектите на КИН, с индивидуален акт за предоставяне на статут
Само един обект в община Костинброд има индивидуален акт за предоставяне на статут (обекти №11 и №12 от обобщения списък) със Заповед на министъра на културата №РД09805/17.10.2017 г. статут и режими на опазване - обект с класификация на групова
археологическа недвижима културна ценност (ГА НКЦ) „Късноантична резиденция Скретиска
/ ранновизантийска Кратискара и Ротонда“, (включващ обекти с рег. картони №1530071 и
№1530072 от АКБ) и с категория „национално значение“. В Заповедта се забранява „смяна на
конкретното предназначение на земята“, което към момента на издаването ѝ е свързано със
селскостопанските функции на включените имоти от поземления фонд. Това не възпрепятства
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възможната смяна на начина на трайно ползване на земята – „за опазване обектите на културноисторическо наследство“.
Принципен идентификационен проблем се установи при графичното отразяване на обекта,
дефиниран с идентификационната координатна точка и площ в АИС АКБ от една страна и от
друга - с координати, площ и номера на поземлени имоти в индивидуалния акт за предоставяне
на статут. Идентификационната координатна точка на обект с рег. картон №1530071 и
обявена/резервирана площ 15 дка (обект 11 от обобщения списък) попадат в охранителните
граници на ГА НКЦ, а идентификационната координатна точка на обект с рег. картон
№1530072 и обявена/резервирана площ също 15 дка (обект 12 от обобщения списък) попадат
извън нея.
Проблеми на обектите на КИН, без индивидуален акт за предоставяне на статут
Всички археологически обекти с регистрационни картони в АИС АКБ имат идентификационни
точкови координати и заявена/резервирана площ, варираща в граници от 1дка до 100дка.
Обектите на археологическите НКЦ без индивидуален акт за предоставяне на статут43 се делят
на две групи:


обекти с определен полигон на заявената/резервираната площ и режим по рег. картон и



обекти без определен полигон на заявената/резервираната площ и режим по рег. картон.

В тази група следва да се разгледат проблемите и на историческите възпоменателни знаци и
паметници, 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.
Обекти на КИН с определен полигон на заявената/резервираната площ и режим по рег.
картон
Част от археологическите НКЦ на територията на община Костинброд са с определен полигон
на заявената/резервираната площ и режим по рег. картон в АИС АКБ (10001812, 10001813,
10001814, 10001815, 10001816, 10001817 и 10001818), макар да са без индивидуален Акт за
предоставяне на статут и режим на опазване. Те са дефинирани като „защитени територии“
съгласно чл.79 ал.5 и ал. 6 от ЗКН вкл. и територията в границите на охранителната им зона
чл.34 ал.1 т.3 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ, определена на 10 м извън контура-полигон на
заявената площ/граница на обекта в рег. му картон в АИС АКБ –в съответствие с
Методическите указания44 на МК-НИНКН относно териториалния обхват, т.3. При графичното
отразяване на данните по рег. картон при тези обекти има попадение на идентификационната
им координатна точка в полигона и съответствие на заявената им площ/граница.
Обекти на КИН без определен полигон на заявената/резервираната площ и режим по рег.
картон
По-голямата част от археологическите НКЦ на територията на община Костинброд са без
определен полигон на заявената/резервираната площ и режим по рег. картон в АИС АКБ.
Графичното им отразяване е направено в съответствие с Методическите указания на МКНИНКН относно териториалния обхват, т.4., като е добавен ориентировъчен контур (кръг) с
площ равна на заявената площ и режим по рег. картон в АИС АКБ плюс 10 м за охранителната
им зона. Това е от съществено значение, тъй като обозначението само с пиктограма не е
достатъчно за да отрази резервираната/заявената площ по рег. картон в АИС АКБ – 1, 5, 30 или
100 дка.
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съгл. § 10. ал.1 от Преходните и Заключителни разпоредби на ЗКН (притежаващи статут на ПК с
национално значение по силата на ПМС 1711/22.10.62 г.) или съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН
44
http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/15
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Такава НКЦ е емблематичният за община Костинброд археологически обект Път и Римска
станция „Скретиска“ (№14 от обобщения списък, с рег. картон №1530074 в АИС АКБ) с площ
10 дка.

Схема на взаимно разположение на археологическите НКЦ – част от римски път с таберна при пътна
станция „Скретиска“ и
ГА НКЦ „Късноантична резиденция Скретиска / ранновизантийска Кратискара и Ротонда“

Аерофото изглед на територията в горната схема. Източник: wikimapia.org
Този начин на графично отразяване би спомогнал превантивното опазване на НКЦ в
допълнение с изискване за археологическо наблюдение преди изработване на ПУП за тази
територия, обособяването ѝ в „археологически двор“ или отделянето ѝ в самостоятелен
поземлен имот и смяна на предназначението ѝ в защитена относно КИН.
Обекти на КИН - възпоменателни знаци и паметници
Историческите възпоменателни знаци и паметници притежават статут на недвижимо
материално наследство – културни ценности по реда на ЗКН, съгласно писмо на НИПК
№4349/04.12.1992 г. и в съответствие с чл.7, т.2 от Закона за военните паметници. Списъкът на
историческите възпоменателни знаци и паметници е допълнен с установени на място обекти,
които са отразени и в графичната част на настоящата разработка. От общинската
администрация не са подадени данни за конкретното им местоположение в населеното място
или извън него, в землището му (ПИ/УПИ, кв.№..., местност). По-голямата част от паметниците
са разположени в урбанизирана среда, но има такива и извън нея. Мерките за опазването на
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тези обекти се конкретизират при изработване на ПУП за територията, в която те са
разположени.
10.10.3. Потенциал за устойчиво развитие на обектите на нкн в община костинброд
По отношение опазването на културно-историческото наследство и организирането му в
система–фактор за устойчиво развитие на територията, на която то е разположено,
„еволюционните“ методи могат да доведат до немара и загуба на оригинали. Поради това е
необходимо да се търсят и прилагат обвързани по-радикални действия от страна на общинската
власт в Костинброд. Потенциалът за устойчиво развитие включва своевременна реакция на
належащите потребности без препятстване на бъдещите възможности, базирайки се
равнопоставено на:


опазването на културно-историческото и природното наследство;



икономическия просперитет;



социалното равновесие.

Потенциалът за устойчиво формиране и развитие на системата на КИН в община Костинброд
се състои в обвързването на гореизброените три опори в Методология на управление на
наследството със Стратегия за културен туризъм в перспективата на Устойчивото развитие на
територията.
Методология на управление
=>
на наследството

Стратегия
културен туризъм

за

=>

Устойчивото развитие
на територията

Устойчивото развитие изисква балансирани политики на управление на културноисторическото и природното наследство, така че то да бъде предадено на идните поколения не
просто в цялото богатство на своята автентичност и многообразие, а и обогатено чрез
съвременните достижения.
Консервацията на наследството със съвременни методи представлява основно и неизбежно
средство за конкретизиране на стратегическата им роля за постигане на целта за устойчиво
развитие на местната общност на ниво икономика, социална политика и околна среда.
Стратегията за опазване на културно-историческото наследство в територията на община
Костинброд е необходимо да съответства на капацитета и потенциала му за адаптиране към
съвременните изисквания и потребности без периоди на прекъсване или на периоди с оставяне
без намеси, които могат да нарушат като самите обекти, така и равновесието на тяхната околна
среда. Стратегията би следвало да предвижда всички въпроси относно опазването на
културното наследство да бъдат предвидени на възможно по-ранен етап от планирането на
различните общински дейности. Това е особено важно в момента на предприети процедури за
устройство на териториите, когато става въпрос за определяне на вид използване на
териториите или за промяна в статута им.
На първо място е необходима „инвентаризация“ на обектите на КИН и на културната
инфраструктура като цяло - както относно състоянието и характеристиките, така и относно
собствеността и отговорностите за опазването им. Това изисква предварителни инвестиции в
проучване и документиране и на известните и включени в Списъка45, и на евентуално
разкривани неизвестни към момента НКЦ.

45

Виж: т.2 Типология...
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На второ място е необходимо създаване на компютърни бази-данни с прецизна
информация/регистри46 за движими и недвижими културни ценности и исторически паметници,
читалища, традиции, музеи или музейни експозиции на територията на общината, при
използването на съвременните информационни технологии.
На трето място е необходимо укрепване и дейно включване на общинските структури в
процесите на управление в рамките на националната културна политика, базирана на
започналата децентрализация и разграничаване на правата и отговорностите, при което да
бъдат разработени стратегии, програми, специализирани планове и реализирани пилотни
проекти в територията на община Костинброд.
На четвъртото място е включването на КИН в икономическия поток – посредством
естественото разумно обвързване на икономическия и туристическия потенциал на „културната
среда“ в общината. Необходимо е приоритетно да да се насърчават качествените и устойчиви
форми на туризма, което изисква задълбочено познаване на богатствата на наследството не
само в територията на общината, а и на съответния регион, при внимателна преценка на
неговите долни и горни прагове.
За достойното експониране на КИН, паметта за европейската, националната и местната история
огромна роля се пада на културните маршрути, които сами по себе си представляват
недвижими културни ценности47. Културните маршрути представляват фактор за устойчиво
териториално развитие с перспективата за експониране и социализация на недвижимото
културно-историческо и природното наследство. Те могат да се разглеждат като местни,
регионални, национални и европейски маршрути, отчитайки свързаните с тях културноисторически идентичности.
През територията на Софийския регион, част от който е община Костинброд преминават
няколко културни маршрута. Те са част от културните маршрути както в национален мащаб,
така и в европейски. Разположението и участието им в селищното устройство е разгледано поподробно в кратката историческа справка и в типологията на НКЦ в началото на настоящата
разработка.

46

съответстващи на специализираната базата данни в АИС – АКБ и НДА на НИНКН
съвкупност от историческо трасе на традиционен път с включените към него обекти на недвижимото
културно наследство и ландшафти – чл.47 т.9 от ЗКН

47
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Национална схема на културните маршрути: Териториални културни маршрути, 1999 г.
/колектив на БНК на ИКОМОС с ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев, финансиран по
програма ФАР/
Културните маршрути наследяват и запазват елементите на трасето си от векове назад и
естествено оставеното и стигнало до наши дни недвижимо културно наследство го следва. Това
е особено видно при съпоставяне на картите на комуникационно-транспортната мрежа и
местата на културно-историческо напластяване в разглежданата територия на община
Костинброд в регионален и в локален план.

Идентификационна среда на културния маршрут в Метеора – обект
на ЮНЕСКО в съседна Гърция, 2016 г. Източник: личен архив

Билборд кампания на МТ и общините от 2015 г. за
насърчаване на вътрешния туризъм
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/

Културните маршрути следва да бъдат опазвани с всички средства на устройствено ниво, вкл.
Концепция/стратегия и/или програма със специфични правила за благоустройство и
разполагането на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане (ч. 56 и 57 от ЗУТ,
вкл. рекламни елементи, както в урбанизирани територии, така и покрай комуникационнотранспортните трасета, възли и прилежащи обслужващи обекти.
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Съпоставка на карта на Римските пътища през IV-VI век (с фокус Сердика – Наисус) и
Схематичен план - разположение на днешната ГА НКЦ Скретиска – Кратискара с част от
стария римски път и разкритата негова пътна станция Скретиска с таберна
В границите на диоцеза Средиземна Дакия (Dacia Mediterranea) по трасето на Виа Диагоналис
(наричан още Виа Милитарис) през IV-VI век са разположени Serdica и Naissus - днешните
София и Ниш, запазили някои от старините си в състояние, достойно за включване в листата на
световното културно наследство. В източния край на днешния Ниш е разположена огромната
лятна резиденция Медиана на Константин Велики – св. Константин, най-мащабното негово
материално наследство в родния му град. Площта на вилата е 6 дка, а цялата резиденция заема
площ около 400 дка. За сравнение - ГА НКЦ „Късноантична резиденция Скретиска /
ранновизантийска Кратискара и Ротонда“ е разположена на площ, вкл. охранителната ѝ зона 40
дка.
Освен хронологично детерминираното сходство на двата антични археологически комплекса –
Медиана и Скретиска, независимо от разликата в площта им, е видно и стиловото им сходство.

Експониране на мозайките в
Графична възстановка на разкритите мозайки от резиденциалната
резиденция Медиана край Ниш,
вила Скретиска край гр. Костинброд, Р. България
Р. Сърбия
Смислово и стилово сходство (графика и цвят) на античните римски мозайки в двата обекта на
КИН по Виа Диагоналис (Виа Милитарис)
Потенциалът на ГА НКЦ „Късноантична резиденция Скретиска / ранновизантийска Кратискара
и Ротонда“ в м. „Градището“, гр. Костинброд следва да бъде търсен в обвързване на
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експонирането и социализирането му в исторически установения и защитен европейски
културен маршрут на Виа Диагоналис – между обектите:


вписания в листата на Юнеско обект антична резиденция Медиана край днешния гр.
Ниш в съседна Р.Сърбия и



кандидатстващите за включване в индикативната листа на Юнеско – Сердика-СредецСофия и Пловдив;

както и по Западния трансбалкански коридор, с обекти културно-исторически и природни на
Юнеско у нас и в южната ни съседка Гърция.

Диагоналният път в частта му през нашите земи
Западният трансбалкански път
Източник на илюстрацията: https://www.otkrivam.com
Пресичането на няколко културни маршрута от световно, европейско и национално ниво през и
покрай територията на община Костинброд носят потенциал за съвременен просперитет.
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Международен проект “Cultural itineraries of South-Eastern Europe” в съучастие на
ICOMOS/BULGARIA 1999, International Workshop “Cultural Itineraries of South - Eastern Europe”,
https://www.seecorridors.eu/filebank/file_286.pdf
Видовете теми и конкретни обекти - НКЦ, подходящи за опазване и социализиране чрез
включване в културен туризъм могат да се определят в съответствие с НКПР 2013-2025 –
според разположението на територията на община Костинброд в ареала на София и
„Западното културно пространство“:
 „Античност“;
 „Християнско изкуство“ и култура;
 „Природни и култови феномени“.
Културните маршрути по античното трасе на Виа Милитарис днес са маршрути на културен
туризъм, част от които преминават през територията на община Костинброд.

http://www.visittobulgaria.com/visit/travel_articles/travel_europe_with
_the_first_crusader
<= в съседна Сърбия: http://www.balkanikacrd.org/images/Via%20Militaris.jpg

190

Маршрут Via Militaris 4x4 край Ниш.
http://www.freebiking.org/RAZNO/
RAZNO_IMAGES/viamilitaris4x4.jpg

https://severozapazenabg.com/rs/%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1
%81/

Културният маршрут е ползван за популяризиране на културното наследство и интерпретиран с
различен акцент за привличане на различни групи ценители и потребители. Потенциалът на
културно-историческото наследство в община Костинброд изисква подкрепа с подходящи
елементи за да бъде включен в някой от действащите маршрути за културен туризъм и/или да
бъде основа за нов.
Определянето на подходящите трасета и теми на културно-туристически маршрути изисква
комплексни усилия на институции, специалисти, местна власт, бизнес и общности. То следва да
бъде разгледано в част „Туризъм“ на ОУП-О Костинброд. Тук бегло ще се отбележи, че
синтезираният облик на един културно-туристически маршрут и еко-маршрут се постига след
направена идентификация и подбор на обекти – НКЦ и/или природни, на теми и видове
културни дейности за постигане на по-динамичен или по-балансиран облик на тяхната
социализация.
Културните пейзажи в територията на общината освен с НКЦ са с изключително богат колорит
и въздействие. Географското положение в хинтерланда на столичния град, на южни планински
скатове, природните форми и растителност, множеството водни течения и басейни с различна
големина и някои от елементите с антропогенен характер са в хармонично единство.
Културните пейзажи в общината са доказано достойни за художествени фотографии и
фотоваканционни турове.

Шияковски манастир през
обектива на Е. Стефанова.

Езерото край Костинброд през
обектива на Росен Делев

Залез зад храм „Св. Николай
мирликийски чудотворец“ в
Драговищица
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Най-общо тук може да се каже, че обектите на туризма, изброени в чл.3 ал.2 от Закона за
туризма (ЗТ), от аналитична гледна точка за нуждите на един туристически маршрут е
подходящо те да се групират в четири групи обекти:
 обекти на културата: недвижими културни ценности (археологически, архитектурностроителни, исторически, и др.), индустриално наследство, типични селища или части
от тях, обществени и религиозни сгради (които може и да не са НКЦ), публични
пространнства и др.;


структурни обекти: музеи, галерии и изложбени центрове, места за провеждане на
фестивали, надпревари, конкурси, улички на занаяти и др.;



обекти за обслужване: места за настаняване (хотели, хостели, къщи за гости и др.),
места за велосипеди/бегачи или автомобили под наем, и др.;



допълващи обекти: посетителски центрове, изходни пунктове, всякакви обекти за
посрещане, информация и продажби.

От подбора на обектите във всяка от горните групи на туристическия маршрут по материалните
следи на НКЦ в територията на общината зависи доколко той ще бъде приоритетно културен
маршрут и доколко ще е адекватен на тяхната културна ценност и значимост. За постигане на
качествено съответствие се препоръчва културният маршрут да включва най-малко 4 обекта от
първите две групи и 3 обекта от последните две групи.
Културните маршрути/коридори на територията на Р България са представени в НКПР
(времеви хоризонт 2013-2025 г.) въз основа на оценка за степента на значимост на културното
напластяване в населените места и извън тях.

НКПР 2013-2025 г., Оценка на културното напластяване в Р. България.
Източник: http://www.mrrb.government.bg/bg/nacionalna-koncepciya-za-prostranstveno-razvitie-za-perioda2013-2025-godina/
Територията на община Костинброд е оценена в НКПР със средна степен значимост на
културното напластяване (с наличие на два културни пласта или един силно изразен).
Особеното е, че тя се намира в ареала на пресичане на няколко културни коридора, което
повишава нейния потенциал за опазване на културно-историческото наследство на базата на
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развитие на културен туризъм по протежение на исторически установените културни
маршрути. Това е подкрепено и с необходимата за развитие на културен туризъм в общината
транспортна достъпност за туристи.

Пространствен модел наТранспортна
инфраструктура
НКПР 2013-2025

Пространствен модел на транспортната
достъпност
НКПР 2013-2025

Към наличната (и предвидената за реализация в скоро време) транспортна достъпност се добавя
и възможността за приток на туристи по въздуха – от съществуващите терминали на летище
София, и от предвидените в изменението на ОУП-СО нови бази – специализирани
комуникационно-транспортни центрове за културен туризъм край Божурище и Доброславци.

Територии със специфични характеристики –
Гранични общини. източник: НКПР 2013-2025 г.

Комуникационно-транспортни коридори в
приоритета на
МРРБ -АПИ за периода 2014-2020 г.

Големият проблем за решаване в ОУП-О е териториалната защита на КИН, вкл. осигуряването
на локален благоустроен достъп до самите обекти – НКЦ, териториалната защита и
благоустрояване на средата за опазване и експониране на НКЦ, и не на последно място –
осигуряване на пряко и опосредствано финансиране.
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Индиректна пречка, затрудняваща финансиране на опазването на КИН е липсата на подкрепа за
финансиране на териториите на общини, попадащи в зоните на исторически утвърдилите се
европейски културни маршрути. Един такъв маршрут е Костинброд – Ниш, но бенефициент на
финансови средства по трансгранични европейски програми за финансиране са само
граничните общини, като територии със специфична характеристика. Друг такъв маршрут е
Костинброд – Годеч – Монтана, но този комуникационно-транспортен коридор не е в
проритетите на МРРБ-АПИ към момента.
Осигуряването на финансиране на комплекса дейности по пряко опазване на НКЦ – проучване,
документиране, изготвяне и съгласуване на стратегия/проекти/програми по реда на ЗКН;
консервационни / реставрационни / укрепващи дейности според предписанията на проекта за
намеси по НКЦ; поддържащи консервационни намеси; програми за мониторинг и контрол е от
равнопоставено значение с наличието на специалисти за проучването, проектирането и
реализацията на намесите в НКЦ в законово-институционална рамка на опазването на КИН.

10.11. Предложения за опазване и устойчиво развитие на обектите и териториите на
КИН в ОУП община костинброд
Териториите с културно-историческо наследство са дефинирани в чл. 34 ал.1 от Наредба №7 за
ПНУОВТУЗ: 1) групови недвижими културни ценности (Г НКЦ), определени при условията и
по реда на ЗПКМ/ЗКН; 2) обособените територии в границите на населените места, съдържащи
урегулирани имоти с НКЦ; и 3) охранителните зони на НКЦ – единични и групови, определени
по реда на ЗПКМ/ЗКН.
В територията на община Костинброд са разположени 3648 археологически НКЦ, (една от които
групова НКЦ), две художествени (в православни храмове) НКЦ и 12 неидентифицируеми
архитектурно-строителни НКЦ (къщи). Историческите паметници - НКЦ по списък в Писмо
изх. № 0823-76 от 10.10.2017 г. от Областната Администрация на Софийска област са 10, но са
допълнени с още два съществуващи на място.
Като неразделна част от настоящата записка са приложени всички налични материали и
документи за обектите – НКЦ, вкл. определените им режими за опазване от НИНКН/МК.
Документите са цитирани при определяне на териториалните обхвати на обектите НКЦ и
охранителните им зони. Границите на териториите и охранителните им зони със специфичните
им режими са обозначени в графичната част. За единични НКЦ, за които не са изработени
планове за опазване и управление на НКЦ с определени режими на опазване – граници и
предписания, са валидни и приложени изискванията на чл.79, ал.3 и ал.4 от ЗКН, а именно:
„Когато единична културна ценност няма определен териториален обхват в акта за
деклариране или за предоставяне на статут, за нейни граници се смятат границите на
имота, за охранителна зона - територията, обхващаща непосредствено съседните имоти, а

48

При ситуирането на 40-те археологически НКЦ според идентификационната им координатна точка 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).
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при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата имоти, както и уличното
пространство между тях.“


За всички археологически НКЦ, чието местоположение е дефинирано с полигон в АКБ
е направено отразяване в обхвата на съответния полигон, а за охранителна зона се
приема територия с граница, офсетирана на 10 м извън обхвата на полигона.



За всички археологически НКЦ, чието местоположение е дефинирано само с
идентификационна координатна точка в АИС АКБ, не са проучени и/или
идентифицирани при обходите е направено отбелязване с пиктограма и щрих в кръг с
площ равна на заявената в АИС АКБ, а за охранителна зона се приема територия с
граница, офсетирана на 10 м извън обхвата на кръга.

Към защитените територии за опазване на археологическото културно наследство извън
населените места, за които не са определени индивидуални режими за опазване от по реда на
ЗКН се прилагат устройствени режими, идентични с упоменатите в регистрационните им
картони в АИС АКБ и съобразно чл.35 от Наредба №7 ПНУОВТУЗ, като се отчитат:
спецификата им; общия устройствен режим на територията, рисковите фактори и др.
За всички неархеологически НКЦ при прилагане на общия устройствен режим за съответната
зона/група територии в която попадат следва да се отчита наличието на НКН и то да се опазва
по разпоредбите на ЗКН.
За прегледност е изработен обобщен списък на всички НКЦ (от списъците на НИНКН, АКБ и
М-вото на отбраната), с единна номерация. Всяка НКЦ с номерацията си от обобщения списък
е отразена в териториалната схема на НКН. Схемата е опростена, като са обозначени:


1.



2.
Група терени за превантивна защита на недвижимото културно наследство и
археологическо наблюдение;



3.

Група терени за особена защита на недвижимото културно наследство;

Група терени за специална защита на културни ландшафти и маршрути.

В групите територии са приложени различни режими за опазване на недвижимото културно
наследство. Режимите за опазване на НКН са част от териториално-устройствената защита по
Раздел V, Глава V от ЗКН. С тях се определя териториалния обхват и предписанията за
опазване на всяка недвижима културна ценност и нейната среда. Концепцията и прогнозата за
развитие в ОУП-О дават и предписания за проучване и развиване на система за достъп до
обектите на НКН. С определянето на групите територии и режимите в тях се цели:
1. Опазване на недвижимата културна ценност и охранителната ѝ зона чрез особени
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.
2. Опазване на недвижимата културна ценност и охранителната ѝ зона чрез превантивни
ограничителни и специфични изисквания за устройствено планиране и инвестиционно
проектиране за осигуряване на хармоничен природен и устройствен контекст за експониране на
ценността.
3. Определяне на възможности за подобряване на социално-икономическото развитие, при
запазване на автентичността и интегритета на недвижимата културна ценност чрез специални
изисквания за създаване на възможности за:


рехабилитация на градските зони и пространства за извършване на подходящи
обществени дейности;
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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.

В настоящата разработка на ОУП-О се предлагат три групи територии и шест общи
устройствени режима за опазване на НКЦ:
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Индекс

min.Оз П в %
max. Кота
корниз

max. Кинт

УСТРОЙСТВЕНА
КАТЕГОРИЯ

max.Пл З в %

ПРАВИЛА И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ на теритовията на община Костинброд
УСТРОЙСТВЕН
И ПАРАМЕТРИ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОСНОВНИ И ДОПЪЛВАЩИ ФУНКЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ

Изобразяване, цвят

Площ

Контур

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
0.3.2. Група
защитени
територии за
опазване на
КИН
Група терени за
особена защита
на културно
историческото
наследство основен
устройствен
режим

Група терени за
особена защита
на културно
историческото
наследство допълнителен
устройствен
режим

Устройствени режими, обхващащи различни устройствени зони и терени и/или части от тях, в
които попадат индивидуални и групови паметници на културата с различен статут. ПУП в тази
група територии се изработва и съгласува по реда на ЗКН
Основен устройствен режим за особена устройствена защита и опазване, съхранение и
експониране на културно наследство. Терени с уникални режими по определението в
индивидуалната Заповед или Решение, издадени по реда на ЗКН. При изписване на индекса на
устройствения режим след Ткин-О- се поставя номерът от таблицата със списъка на НКЦ към
легендата в плана за зониране.
Забранена е промяна на НТП на недвижимите имоти освен за опазване на културноисторическото наследство.
Параметрите на застрояване се определят от индивидуалните режими в Заповедта (при наличие)
или от ПУП на база предпроектни проучвания за инвестиционен проект, изработен по
изискванията на Наредаб №4 на МК и МРРБ и съгласуван от по реда на ЗКН.
В границите на поземления имот на НКЦ (съгл. чл.79, ал.4 от ЗКН) е:
• задължително - археологическо наблюдение
• допустимо след изработване и съгласуване от НИНКН на ПУП и РУП:
- извършване на всички необходими консервационни и реставрационни дейности въз основа на
проучване, документиране и проектиране съобразно изискванията на Наредба №4 от 2016 г. на
МК и НИНКН;
- допълващо застрояване (проскинитарии, камбанария, неделно училище/ класна стая с
библиотека, архондарик и др.) с функция, съвместима с основната функция, с експониране и
социализирането на НКЦ;
- устройство на лапидариуми с оброчни камъни и надгробни каменни стели;
- благоустройствени елементи на прилежащата среда – огради, алеи, чешми, водосветни фиали,

Ткин

Пастелнооранжево
(RAL 2003)
дебелина 0.7

...
Ткин-О-№
...

оранжев

Конкретен
контур –
непрекъсната
линия

Щрих с
непрекъ
с-ната
оранжев
а линия
в/у
основно
то
предназ
на-чение

Конкретен
контур –
непрекъснат
а линия

Ткин-О-Ц
Или
Ткин-ОЦ*
в
границата
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Група терени за
особена защита
на културно
историческото
наследство допълнителен
устройствен
режим

перголи, беседки, навеси и др.;
- поставяне на обозначителни и/или информационни знаци;
- ръчни изкопни работи във връзка с необходимо конструктивно укрепване в основите на
съществуващата НКЦ, теренно укрепване и отводняване.
• забранено:
- изкопни работи с машини и ударно-пробивна техника;
- намеси без съгласуване по реда на ЗКН
* Режимът се прилага и за църкви и манастири без статут на НКЦ, в този случай без
съгласуване по реда на ЗКН;
В охранителната зона на НКЦ съгл. чл.79, ал.4 от ЗКН е:
• допустимо след изработване на ПУП и РУП:
- застрояване с функция, която спрямо основната функция е съвместима, вкл. експонирането и
социализирането на опазвания обект,
- площади, градини, паркове, площадки за отдих и детски игри;
- места за настаняване (нискоетажни вили и къщи за гости);
- малки търговски обекти и заведения за междинно хранене (кафе-сладкарници);
- информационни и посетителски центрове;
- музеи, галерии и изложбени центрове,
- улички на занаяти и др.
• забранено:
- изкопни работи с машини и ударно-пробивна техника без оценка на въздействието върху
НКЦ;
- изграждане или монтиране на басейни;
- разполагане на обекти с функция, която спрямо основната е несъвместима (напр. увеселителни
заведения и игрални зали; атракциони, шумни заведения за хранене с „жива“ музика и др.
подобни).
* Режимът се прилага и за църкви и манастири без статут на НКЦ, в този случай без
съгласуване по реда на ЗКН;
Терени с обобщени режими по чл.35 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и определението в АИС
АКБ за обекта. Промяна на НТП на земята се допуска след проведено археологическо
наблюдение и изработване на ПУП. Препоръчва се обособяване на отделни ПИ за опазване на
НКЦ или обособяване на „археологически двор“.
Ткин-О-А: не са допустими благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и
други дейности, които биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването
на земята като ливада / пасище;
Ткин-О-Б: не са допустими изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на

Ткин-О-Ц
Или
Ткин-ОЦ*
в
охранител
-ната зона

Ткин-О-А
Ткин-О-Б
Ткин-О-В
Ткин-О-Г
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Група терени
за
превантивна
защита на
културно
историческото
наследстводопълнителен
устройствен
режим

дървета и култури с дълбока коренова система; допуска се оран до 0,25 м дълбочина;
Ткин-О-В: не са допустими изкопни работи; допускат се селскостопански дейности при
условията на ЗКН;
Ткин-О-Г: разрешават се всички дейности; изкопни работи се съгласуват с органите за
опазване на НКЦ по реда на ЗКН;
Терени с обобщени режими по чл.35 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и определението в АИС
АКБ за обекта. Промяна на НТП на земята се допуска след проведено археологическо
наблюдение и изработване на ПУП. Препоръчва се обособяване на отделни ПИ за опазване на
НКЦ или обособяване на „археологически двор“.
Ткин-П-А: не са допустими благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и
други дейности, които биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска използването
на земята като ливада / пасище;
Ткин-П-Б: не са допустими изкопни работи, дълбочинна обработка на почвата, засаждане на
дървета и култури с дълбока коренова система; допуска се оран до 0,25 м дълбочина;
Ткин-П-В: не са допустими изкопни работи; допускат се селскостопански дейности при
условията на ЗКН;
Ткин-П-Г: разрешават се всички дейности; изкопни работи се съгласуват с органите за
опазване на НКЦ по реда на ЗКН;
Терени за опазване или регенериране на природни и културни ландшафти, отразим в
разработването и прилагането на ПУП като главен обект на зрителен конус с фокус, разположен
по трасе на културен маршрут с европейско, национално или локално значение.

Група терени
за специална
защита на
културни
ландшафти и
маршрути
допълнителен
устройствен
режим

Терени по трасе на културни маршрути за устройство на „среди/места с потенциал за културен
туризъм”, отразим в ПУП, при което е:
Допустимо: разширяване на ограничителната строителна линия на републиканските и
общинските пътища (чл.6 от Закон за пътищата) с уникален благоустройствен дизайн на
маршрутни/посетителски центрове и/или група информационни елементи; безопасни места за
паркиране и площадки за краткотраен отдих с изгледни площадки към природни и културни
ландшафти, преместваеми павилиони за местни сувенири, плодове и традиционни стоки,
пасарелки за свързване на изгледни площадки и места за кратковременно паркиране и отдих от
двете страни на пътя и др. вкл. визуални паравани към деградирани ландшафти.
Забранено: играждане в допуснатите уширения на къмпинги, мотели, заведения за хранене,
магазини, бензиностанции, сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните
превозни средства; пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за помощ на
аварирали по пътя автомобили

Ткин-П-А
Ткин-П-Б
Ткин-П-В
Ткин-П-Г

Щрих с
прекъсната
оранжева линия
в/у
основно
то
предназ
начение

Условен
контур –
кръг - с
прекъсна-та
линия

Щрих
със
зелена
прекъсната
линия
в/у
основно
то
предназ
начение

Без контур

Ткин-С-Л

Ткин-С-М
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Предложените три групи територии и няколко устройствени режима (от които само един
основен, останалите - допълнителни) в ОУП-О са предварителни, доколкото е възможно отделни
НКЦ да бъдат последващо специализирано проучвани, документирани, получаващи статут и
специфично опазвани. Определените последващо по действащото законодателство статут и
индивидуални предписания за опазването им (по чл. 79 ал.7 от ЗКН или по чл.61 и 62 от ЗКН), с
конкретизирани граници и охранителни зони за тях, следва да бъдат предмет на отразяване във
фаза ПУП за съответната територия, а при доказана необходимост – основание за
изменение/актуализация на ОУП-О Костинброд.
10.11.1. Група терени за особена защита на недвижимото културно наследство
Териториите с особена териториалноустройствена защита49 на недвижимото културно
наследство, обозначавана „Ткин-О“, включва частта от описаните в чл.34 ал.1 от Наредба №7 за
ПНУОВТУЗ територии, с конкретни очертания на границите – полигони или конкретно
упоменати поземлени имоти, разположени както в урбанизирана територия в границите на
населените места на община Костинброд, така и в територия извън техните граници:
1) териториите със статут на групови НКЦ – в случая ГА НКЦ „Късноантична резиденция
Скретиска / ранновизантийска Кратискара и Ротонда“ в м. „Градището“, гр. Костинброд;
2) обособените територии в границите на населените места, съдържащи урегулирани имоти с
НКЦ - – декларирани художествени НКЦ, включени в Писмо №3107 от 18.09.1978 г. на НИПК
във II група - с предварителна категория „местно значение“ и неидентифицираните към момента
имоти на 12-те къщи - архитектурно-строителни НКЦ в с. Богьовци:


църква „Св. Николай Мирликийски чудотворец“ в с. Драговищица, обявена с писмо
№3107 от 18.09.1978 г. на НИПК за паметник на културата от ІІ група с изключителна
художествена стойност;



църква „Св. Петка българска“ в с. Богьовци, обявена с писмо №3107 от 18.09.1978 г. на
НИПК за паметник на културата от ІІ група с изключителна художествена стойност;



12 къщи с неидентифицируеми административни данни и местоположение,

и една археологическа културна ценност с национално значение съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН:


археологически обект с неопределени функции от Римска епоха (№10 от обобщения
списък), в имот на ул. „Топола“ в гр. Костинброд;

3) охранителните зони на гореизброените НКЦ - единични и групови, определени по реда на
ЗПКМ/ЗКН или по Методическите указания на МК-НИНКН за изработване на част „Културноисторическо наследство“ към ОУП.
Режим Ткин-О е устройственият режим за особена устройствена защита и опазване, съхранение
и експониране на културно-историческото наследство. Той включва:
Основен устройствен режим Ткин –О:


Терени с уникални режими по определението в индивидуалната Заповед или
Решение, издадени по реда на ЗКН. Забраната за смяна на конкретното
предназначение на земята допуска смяна на начина на нейното общо предназначение
единствено за опазване на културно-историческо наследство.( Уникалният режим е с

49

ЗУТ Чл. 10. (2) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Територии с особена
териториалноустройствена защита, включително територии със специфична характеристика, определени
по реда на отделни закони, могат да придобиват специален режим на устройство и контрол. Обхватът и
режимът на устройството им се определят с концепции и схеми за пространствено развитие и
устройствени планове.
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номер, идентичен на номера на НКЦ в обобщения Списък за територията на
общината). (Ткин-О-№) Всички намеси по обекта и в територията му се процедират
по реда на ЗКН и ЗУТ.
Допълнителен устройствен режим Ткин –О:


Терени (вкл. части от поземлени имоти) с археологически НКЦ, които са с конкретно
дефинирани контури, без индивидуално определен режим, но с обобщен режим по
рег.картон в АИС АКБ. (Ткин-О-А; Ткин-О-Б; Ткин-О-В) Всички намеси по обекта
и в територията му се процедират по реда на ЗКН и ЗУТ.;



Контактните територии на предходно изброените Ткин-О-№, Ткин-О-А, Ткин-О-Б и
Ткин-О-В получават особена защита с режим Ткин-О-Г. Всички намеси по обекта и
в територията му се процедират по реда на ЗКН и ЗУТ.;



Терени, чиито граници са законово дефинирани (съгл. чл.79, ал.4 от ЗКН) с
границите на имота в урбанизирана среда, в който са разположени НКЦ:
–

археологически – без индивидуално определен режим, но с обобщен режим
според рег. им картон в АИС АКБ (примерно Ткин-О-Б). Всички намеси по
обекта и в територията му се процедират по реда на ЗКН и ЗУТ.;

–

архитектурно-строителни или художествени - без индивидуално определен
режим, но с определим с ПУП по реда на ЗКН и Наредба №4 от 2016 на МК и
МРРБ. (Ткин-О-Ц). Всички намеси по обекта и в територията му се процедират
по реда на ЗКН и ЗУТ.



Контактните терени на предходно изброените Ткин-О-Ц са под режим на опазване
като законово дефинирана охранна зона (съгл. чл.79, ал.4 от ЗКН).



Под режима на териториално-устройствена защита Ткин-О-Ц* на обекти с
потенциал за опазване на народната и националната памет. Всички намеси по обекта
и в територията му се процедират по реда на ЗУТ, което не отнема възможността да
бъдат проучвани и документирани по методологията на Наредба №4 от 2016 на МК и
МРРБ, без да е необходимо съгласуване по реда на ЗКН.

Основен режим Ткин-О-№
Единствената НКЦ на територията на община Костинброд, с индивидуално определени със
Заповед №РД09-805/17.10.2017 г. статут и режими на опазване e обектът с класификация на
групова археологическа недвижима културна ценност (ГА НКЦ) „Късноантична резиденция
Скретиска / ранновизантийска Кратискара и Ротонда“, (включващ обекти с рег. картони
№1530071 и №1530072 от АКБ; обекти №11 и №12 от обобщения списък) и с категория
„национално значение“. В Заповедта, приложена към настоящата разработка, са определени:


Териториален обхват на ГА НКЦ:
–

с границата ѝ, обхващаща площ от 22.9 дка, и

–

охранителната ѝ зона с обща площ 40.4 дка (вкл. площта в границата);



Предписания за опазване на ГА НКЦ в границите ѝ като „територия за археологическо
проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически недвижими
културни ценности“



Предписания за опазване на охранителната зона на ГА НКЦ.
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Териториалният обхват на ГА НКЦ е определен според чл.79 ал.3 от ЗКН и режимът за
опазването ѝ в ОУП-О получава уникален номер на основен режим с особена защита „ТкинО-11“ в ОУП-О Костинброд.

ОСНОВЕН режим Ткин-О-11:






С териториален обхват на ГА НКЦ „Късноантична резиденция Скретиска /
ранновизантийска Кратискара и Ротонда“:
–

с границата ѝ, обхващаща площ от 22.9 дка, и

–

охранителната ѝ зона с обща площ 40.4 дка (вкл. площта в границата);

С предписания за опазване на ГА НКЦ в границите ѝ като „територия за
археологическо проучване, консервация, реставрация и експониране на археологически
недвижими културни ценности“, при което:
-

Забраняват се всякакви строителни дейности с изключение на изграждане на
инфраструктура, свързана с експонирането на недвижимите археологически
културни ценности или за осигуряване на достъп и обслужване на посетителите –
защитни покрития, навеси, беседки, художествено и функционално осветление,
погледни площадки, пътеки и парапети. Допускат се ремонт и поддръжка на
съществуващите алеи и сгради в границите на ГА НКЦ.

-

Всички работи, свързани със социализацията на ГА НКЦ, нарушаващи целостта на
земния пласт се извършват задължително под ръководството на археолог като
спасителни археологически проучвания при условията на чл. 161 от ЗКН.
Цитираните дейности се съгласуват с МК на основание чл. 83 и чл.84 от ЗКН.

-

Територията на ГАНКЦ да се обозначи на терена с трайни знаци и да бъде цялостно
оградена.

-

Забранява се промяна на предназначението на земята. Забранява се обработването на
земята, засаждането на трайни насаждения с дълбока коренова система.

-

Забранява се пашата на животни.

-

Забранява се откриването на кариери за добив на природни богатства на територията
на ГА НКЦ.

-

При откриването на кариери за добив на природни богатства на територията на м.
„Градище“ и м. „Белица“ се изисква становище по компетентност на НИНКН за
влиянието на дейността върху недвижимата културна ценност.

-

Забранява се обособяването на сметища и депа за преработка на всякакъв вид
отпадъци.

С предписания за опазване в охранителната зона на ГА НКЦ като:
-

Забранява се промяна на предназначението на земята. Забранява се дълбока оран
(риголване) и засаждане на растения с дълбока коренова система. Максимална
допустима дълбочина на обработка на земята – 0.30м.

-

Подземното строителство за полагане на техническа инфраструктура (Ел. И ВиК
мрежи), както и прокарването и поддръжката на транспортната инфраструктура се
извършват задължително под наблюдение на археолог при стриктно спазване на чл.
160, ал.2 от ЗКН.
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-

Забранява се изграждането на ветроенергийни и фотоволтаични генератори и
площадки.

-

Забранява се откриването на кариери за добив на природни богатства.

-

Забранява се обособяването на сметища и депа за преработка на всякакъв вид
отпадъци.

Забраната за смяна на конкретното предназначение на земята в Заповед №РД09-805/17.10.2017 г.
на МК не възпрепятства възможната смяна на начина на нейното трайно ползване – за опазване
на културно-историческо наследство.
Групата територии за особена устройствена защита като основен режим включва
археологическите НКЦ с определен конкретен контур-полигон на заявената площ и режим по
рег. картон в АИС АКБ (10001812, 10001813, 10001814, 10001815, 10001816, 10001817 и
10001818), включени в обобщения Списък с НКЦ в община Костинброд с №№ 11, 33, 34, 35, 36,
37 и 38 макар да са без индивидуално определени статут и режим на опазване. За тях се предлага
дефиниране като „защитени територии“ съгласно чл.79 ал.5 и ал. 6 от ЗКН вкл. и територията в
границите на охранителната им зона чл.34 ал.1 т.3 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ. За
охранителна зона на тези археологически НКЦ се приема територията на 10 м извън
определения конкретен контур-полигон на заявената площ в рег. картон в АИС АКБ – както е
посочено
в
Методическите
указания
на
МК-НИНКН
(
http://ninkn.bg/Documents/categoryPreview/15 ).

ДОПЪЛНИТЕЛЕН режим Ткин-О-А; Ткин-О-Б; Ткин-О-В и Ткин-О-Г:
Режимите за особена защита Ткин-О на археологически НКЦ, които са с конкретни контури, но
без индивидуално определен режим, са четири различни устройствени под-режима, според
конкретното им определение в АИС АКБ и в съответствие с чл.35 от Наредба №7 за
ПНУОВТУЗ. Тези под-режими са едновременно ограничителни спрямо начина на трайно
ползване и съответстващи на спецификата на територията (устройствените зони), към която са
адресирани:


Ткин-О-А (режим „А“50) – „особена устройствена защита” за територии, в които не са
допустими благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други
дейности, които биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска
използването на земята като ливада / пасище;



Ткин-О-Б (режим „Б“51) – „особена устройствена защита” за територии, в които 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;



Ткин-О-В (режим „В“52) – „особена устройствена защита” за територии, в които не са
допустими изкопни работи, несвързани със селскостопанските работи, като се допускат
селскостопански дейности при условията на ЗКН;



Ткин-О-Г (режим „Г“53) – „особена устройствена защита” за териториите, разположени
в съседство на триториите с „Ткин-О-А“, „Ткин-О-Б“ и „Ткин-О-В“, в които се

50

в съответствие с чл.35, т.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ
в съответствие с чл.35, т.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ
52
в съответствие с чл.35, т.3 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ
53
в съответствие с чл.35, т.4 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ
51
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разрешават всички дейности, като тези, изискващи изкопни работи, се съгласуват с
органите, които следят за опазване на НКЦ по реда на ЗКН;
Като допълнение за разширяване на възможностите за пълноценно експониране на
археологическите НКЦ от тази група, се предлага определяне на предназначение на имоти,
съседни на тези с особена териториална защита – за устройство на археологически парк и
бъдещо изграждане на музей или музейна експозиция и мултимедиен посетителски център (вкл.
изложбена зала, арт-кафе и др.).
За единичните НКЦ в границите на населените места (двете художествени НКЦ в църкви и
археологическата НКЦ №10) не са изработени планове за опазване и управление на НКЦ с
определени режими на опазване – граници и предписания, поради което са валидни и приложени
изискванията на чл.79, ал.3 и ал.4 от ЗКН, а именно: „Когато единична културна ценност няма
определен териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на статут, за
нейни граници се смятат границите на имота, за охранителна зона - територията,
обхващаща непосредствено съседните имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите
през улицата имоти, както и уличното пространство между тях.“
На това основание археологическата НКЦ №10 в урбанизирана територия е обект на опазване с
режим Ткин-О-Б, а съседните имоти, улицата и срещулежащите имоти са в режим на опазване
Ткин-О-Г.
Двете художествени НКЦ (църкви) в ОУП-О Костинброд е предвидено да бъдат опазвани с
основен режим за особена защита „Ткин-О-Ц“.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН режим Ткин-О-Ц
Допълнителният устройствен режим Ткин-О-Ц се прилага към имота на обекта, при което:
В границата на обекта - на поземления му имот (съгл. чл.79, ал.4 от ЗКН) е:


допустимо след изработване на ПУП и РУП:
–

извършване на всички необходими консервационни и реставрационни дейности въз
основа на проучване, документиране и проектиране съобразно изискванията на
Наредба №4 от 2016 г. на МК и НИНКН;

–

допълващо застрояване (проскинитарии, камбанария, неделно училище/ класна стая с
библиотека, архондарик и др.) с функция, съвместима с основната функция, с
експониране и социализирането на НКЦ;

–

устройство на лапидариуми с оброчни камъни и надгробни каменни стели;

–

благоустройствени елементи на прилежащата среда – огради, алеи, чешми,
водосветни фиали, перголи, беседки, навеси и др.;

–

поставяне на обозначителни и/или информационни знаци;

–



ръчни изкопни работи във връзка с необходимо конструктивно укрепване в основите
на съществуващата НКЦ, теренно укрепване и отводняване.
задължително археологическо наблюдение
забранено:

–

изкопни работи с машини и ударно-пробивна техника;

– намеси без съгласуване по реда на ЗКН
В охранителната зона на обекта - имотите, съседно прилежащи на поземления му имот, а при
улици до 14м – и срещулежащите през улицата имоти, вкл. уличното пространство помежду им
(съгл. чл.79, ал.4 от ЗКН) е:
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допустимо след изработване на ПУП и РУП:
–

застрояване с функция, която спрямо основната функция е съвместима, вкл. с
експонирането и социализирането на опазвания обект,

–

адаптиране на съществуващи сгради за целите на опазването на НКЦ;

–

площади, градини, паркове, площадки за отдих и детски игри;

–

места за настаняване (нискоетажни вили и къщи за гости);

–

малки търговски обекти и заведения за междинно хранене (кафе-сладкарници);

–

информационни и посетителски центрове;

–

музеи, галерии и изложбени центрове,

–

улички на занаяти и др.

–



изграждане и благоустройство на достъпа (автомобилен, пешеходен, вкл.
общодостъпност на градската среда за възрастни и ЛНП).
забранено:
–

изкопни работи с машини и ударно-пробивна техника;

–

изграждане или монтиране на басейни;

–

разполагане на обекти с функция, която спрямо основната е несъвместима (напр.
атракциони, увеселителни заведения и игрални зали; шумни заведения за хранене
с „жива“ музика)
В това число би следвало да бъдат добавени и поземлените имоти с архитектурно-строителни
НКЦ – 12 къщи, включени в Списък без предварителна категория, но неидентифицируеми както
по документи в Общинската администрация, така и на място. Поради това до момента за тях не е
представена информацията, необходима съгласно §120, ал.1 от Преходните и Заключителни
разпоредби към Закона за изменение на ЗКН (обн. ДВ, бр. 54 от 2011 г.).

ДОПЪЛНИТЕЛЕН режим Ткин-О-Ц*
Допълнителният устройствен режим Ткин-О-Ц*е предложен за обекти без статут, но с
общественозначими качества потенциал за опазване на КИН. Останалите храмове и манастири
на територията на община Костинброд са включени в под-режим Ткин-О-Ц*, като техните
проектни документации не е необходимо да се изготвят и съгласуват по реда на ЗКН, но следва
да се процедитрат по реда на ЗУТ.
10.11.2. Група терени за превантивна защита на НКН и археологическо наблюдение
Превантивната защита на недвижимото културно наследство включва мерки и действия, които
целят да се избегнат или да се сведат до минимум бъдещи увреждания, разрушаване или загуби,
както и като последствие - всяка инвазивна намеса в териториите с НКЦ. В тази група
територии, обозначавана „Ткин-П“, са включени останалите археологически НКЦ от
обобщения списък на територията на общината, притежаващи рег. картони в АИС АКБ със
заявена площ на всеки обект, но без дефинирани контури-полигони на граници на тази заявена
площ и без предоставени индивидуален статут и режими на опазване, както и на охранителните
им зони. Под-режимите (А, Б и В), приложени към тази група територии са упоменатите в рег.
картони в АИС АКБ - определени в резултат на специални проучвания по реда на ЗКН или с
Постановление на МС преди това.
В графичната част на ОУП-О Костинброд тези обекти са отбелязани с пиктограма и схематично
отразен обхват в кръг с център идентификационната им координатна точка в рег. картони в АИС
АКБ и с площ равна на заявената там. Аналогично е включена и територията на охранителната
им зона.
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Според ЗУТ Чл. 10, ал. 3 режимът на превантивна устройствена защита следва да запазва
фактическото ползване на териториите, върху които е установен, без да се влошават техните
качества54. Тази група територии покрива част от териториите, предвидени за разширяване на
съществуващите урбанизирани територии или с далекоперспективна възможност за смяна на
предназначението на неурбанизирани територии след археологическо наблюдение.
Археологическото наблюдение55 е дейност, чиято основна цел е установяване на наличието на
археологически структури на дадено място и се прилага в случаите по чл. 161, ал. 2 ЗКН, за да
не се допусне да бъдат унищожени или застрашени неизвестни археологически обекти.
Четирите устройствени под-режима на археологически НКЦ с превантивна защита, в
съответствие с чл.35 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и конкретното им определение в АИС АКБ,
са допълващи начина на трайно ползване и са съответстващи на спецификата на територията
(устройствените зони), към която са адресирани:


Ткин-П-А (режим „А“56) – „превантивна устройствена защита” за територии, в които не
са допустими благоустройствени, строителни, селскостопански, мелиоративни и други
дейности, които биха нарушили целостта на почвения слой, като се допуска
използването на земята като ливада / пасище;



Ткин-П-Б (режим „Б“57) – „превантивна устройствена защита” за територии, в които 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;



Ткин-П-В (режим „В“58)– „превантивна устройствена защита” за територии, в които не
са допустими изкопни работи, несвързани със селскостопанските работи, като се
допускат селскостопански дейности при условията на ЗКН;



Ткин-П-Г (режим „Г“59)– „превантивна устройствена защита” за територии,
разположени в съседство на териториите с „Ткин-П-А“, „Ткин-П-Б“ и „Ткин-П-В“, в
които се разрешават всички дейности, като тези, изискващи изкопни работи, се
съгласуват с органите, които следят за опазване на НКЦ по реда на ЗКН;

Прилагането на определения общ устройствен режим на територията, в която попадат НКЦ от
тази група територии за превантивна защита, се прилага при спазване на разпоредбите на ЗКН и
под археологическо наблюдение до момента на предоставяне на индивидуален статут на
основание чл.14, ал.1, т.2 и чл.65, ал.1, т.2 от ЗКН. След акта на предоставяне на индивидуален
статут на даден обект на НКН (с №Z в Списъка на НКЦ на територията на общината), описаните
в акта конкретни гранци, охранителна зона и режими на опазване в тях, стават описание на
„особен режим за опазване“, който оттам нататък следва да се третира като обект в Групата
територии за особена защита на НКН. Промените следва да бъдат отразени в последващо ОУПО Костинброд изработени концепции и схеми за пространствено развитие и подробни
устройствени планове.

54

ЗУТ Чл. 10. (3) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) В територии и части от тях,
определени с концепции и схеми за пространствено развитие и с устройствени планове може да се
установява режим на превантивна устройствена защита, с който се запазва фактическото им ползване, без
да се влошават техните качества.
55
Чл. 11. от Наредба № Н-00-0001 от 2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания от
14.02.2011 г. (ДВ, бр. 18 от 2011 г., посл. изм. 2016 г.)
56
в съответствие с чл.35, т.1 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ
57
в съответствие с чл.35, т.2 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ
58
в съответствие с чл.35, т.3 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ
59
в съответствие с чл.35, т.4 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ
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10.11.3. Група терени за специална защита на културни ландшафти и маршрути
Групата територии за специална защита на културния исторически ландшафт и маршрути,
обозначавана „Ткин-С“, представлява съвкупност от обекти на недвижимото културно
наследство и културни ландшафти, непосредствено обвързани по историческо трасе на
традиционен път, следващ културните маршрути по смисъла на чл. 47, т.9 от ЗКН.
Под-режимите, приложими към тази група територии са:


Ткин-С-Л – (режим „Л“) - специалeн устройствен режим за опазване или регенериране
на културни ландшафти, вкл. устройство на „среди/места с потенциал за еко туризъм” в
периферията на зелени коридори (европейски, национални, местни), вкл. еко-маршрутни
центрове и тематични обекти, отразим със специфични правила в ПУП;



Ткин-С-М – (режим „М“) - специалeн устройствен режим за опазване или регенериране
на културни маршрути с устройство на „среди/места с потенциал за културен туризъм”,
вкл. културни маршрутни/посетителски центрове за целите на експонирането на НКЦ,
отразим със специфични правила в ПУП.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН режим Ткин-С-Л
Специалните територии от под- група Ткин-С-Л включват най-изразените природни и културни
ландшафти в територията на община Костинброд и.
Ткин-С-Л обозначава териториите в община Костинброд, в чието формиране и в чието развитие
активна роля имат духовните и интелектуални ценности, пазени и предавани от поколение на
поколение във вид на информация, явяващащи се неотменима негова част и изпитващи
въздействието на други материални компоненти на ландшафта. Ткин-С-Л има за цел тяхното
популяризиране, опазване, управление и планиране.
Културният ландшафт представлява исторически формирана равновесна система, в която
природните и културните компоненти съставляват единно цяло, а не са само „фон“ или фактор
на въздействие от страна на един елемент върху друг от тази система.
ДОПЪЛНИТЕЛЕН режим Ткин-С-М
Специалните територии от под- група Ткин-С-М са разположени по най-изразените културни
маршрути в територията:


Античният Виа Диагоналис (Виа Милитарис) и античният Виа Траяна - водещ от южния
град Одрин (Hadrianopolis) през Пловдив (Philippopolis) за София (Сердика), а оттам –
единият към Ниш (Наисус) и на запад, а другият – на север към Кула (Рациария) и
Видин;



Западният трансбалкански културен коридор от източното крайбрежие на Егейско море
на север - по линията на стратегическия римски път, преминаващ през днешните София Монтана – Белоградчик – Кула до Видин с Дунавска граница на Римската империя;



Закътаните маршрути, свързващи манастири по скатовете на планините, предоставящи
уединение и безопасност;



Маршрутите с исторически местности и обекти, свидетели на българските борби за
независимост.

Тези маршрути притежават и най-голям потенциал за възвръщаем ост на вложените средства и
усилия за опазване и социализиране при обвързване и съучастие при разработване на
туристически продукт.
Чрез допълващия под-режим Ткин-С-М в ОУП-О Костинброд се предлага:
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допускане след специализиран ПУП и РУП на разширяване на ограничителната
строителна линия на републиканските и общинските пътища (чл.6 от Закон за
пътищата) чрез уникален благоустройствен дизайн (елемент на бранд) и разполагане на:
–

маршрутни/посетителски центрове и/или група информационни елементи за
целите на популяризирането на културното наследство от съответния
европейски, национален или локален културен маршрут, вкл. на експонирането
на ландшафтните и НКЦ в съотносимия Ткин-С-Л,

–

безопасни места за паркиране и площадки за краткотраен отдих с изгледни
площадки към природни и културни ландшафти,

–

преместваеми павилиони за местни сувенири, плодове и традиционни стоки;

–

пътните принадлежности като: автономните телефонни колонки, крайпътните
насаждения; аварийните площадки; крайпътните чешми и площадките за
краткотраен отдих; енергозахранващите и осветителните съоръжения заедно с
прилежащите им терени; предпазните огради, направляващите стълбчета,

–

пасарелки за свързване на изгледни площадки и места за кратковременно
паркиране и отдих от двете страни на пътя;

–

благоустройствени и паркоустройствени намеси с уникален дизайн за създаване
на визуални паравани (изолационни пана или крайпътни насаждения) към
заварени деградирани ландшафти.

забрана на играждане в допуснатите уширения на:
–

къмпинги, мотели, заведения за хранене, магазини;

–

сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни
средства;

–

бензиностанции, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове
за помощ на аварирали по пътя автомобили

Необходимите ПУП и РУП се разработват и съгласуват по реда на ЗКН, ЗУТ и ЗП.
Във връзка с това в графичната част на ОУП-О са отбелязани трасета на културни маршрути:


европейски тематичен културен маршрут;



локален културен маршрут във връзка с европейски културен коридор



специфични локални комуникации в територии с КИН;



репери на визуална комуникация – връзки между европейските и националните културни
маршрути.

В територията на община Костинброд са съхранени културните трасета с потенциал за опазване
на средата на съществуващи НКЦ-църкви и манастири, както и такива, които не са със статут на
НКЦ. Те представляват съществената необходима част за свързване на разработените вече
туристически културни поклонически маршрути в съседни общини:


„Софийската света гора“ в северните части на територията на Столична община;
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“Малката Света гора“ 60 в територията на съседната крайгранична община Драгоман.

При разработването на културния поклонически маршрут се предлага да бъдат включени
обекти, които не са декларирани като НКЦ, но имат качества да подкрепят създаването и
съществуването му. Трасето на маршрута в община Костинброд от запад на изток между с.
Цръклевци в Драгоманска община и с. Кътина в Столична община ще обвърже храмовете в
землищата на: в с. Понор – манастир „Св. Георги победоносец“; в с. Богьовци – „Св. Петка“; в с.
Опицвет – храм „Св. Неделя“ и параклис „Св. Йоан богослов“ върху основите на
археологическата НКЦ № 16 в Списъка (рег картон №1530076); в с. Безден – храм „Св. пророк
Илия“ и лапидариум с надгробни каменни стели; в Петърч – храм „Св. Георги победоносец“ (до
старото гробище на север извън селото); в гр. Костинброд – храмовете „Св. Николай
мирликийски чудотворец“ и „Св св. Кирил и Методий“; Шияковски манастир „Св. Архангел
Михаил“ (с паметна плоча на В. Левски); в Драговищица – храм „Св. Николай мирликийски
чудотворец“; в Голяновци - „Св. пророк Илия“. За непрекъснатостта в този културен
поклонически маршрут е необходимо допълване и с обекти от съседната Столична община: от
землището на с. Балша – с храм „Св. Петка“ и манастир „Св. Теодор стратилат“; и от с.
Доброславци – с храм „Св. архангел Михаил“.
Концепцията и прогнозата за развитие в ОУП-О дават общи предписания за проучване и
развиване на система за достъп до обектите на НКН като обекти на туризма по смисъла на
ЗТ. Част от тях са влючени в маршрути във връзка с културните коридори на югоизточна
Европа и на РБългария.
Следващите фази на устройствено планиране (СУС, ПУП-РУП) и инвестиционно
проектиране, които включват или граничат със защитени територии за опазване на
недвижимото културно наследство, както и техни преработки, актуализации и изменения,
в обсега на групите територии и режими Ткин-О и Ткин-П подлежат на изработване и
съгласуване по реда на ЗКН и ЗУТ.
При разработване на специализирани ПУП-РУП в обсега на групите територии Ткин-С-М
проектите се разработват и съгласуват по реда на ЗКН, ЗУТ и ЗП.
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11. ЗЕЛЕНА СИСТЕМА
11.1. Анализ на съществуващите елементи на зелената система
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:
1. Населението на град Костинброд към 31.12.2016 г. наброява 11608 души (по данни от
НСИ). По отношение на нормативно определените озеленени площи, които формират зелената
система на гр. Костинброд /зелени площи за обществено 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 0.83 кв.м. Въз основа на това може да се направи извод, че по този устройствен
показател, наличните озеленени площи не достигат минималната норма от 8 кв.м.
В гробищния парк на гр. Костинброд се извършват погребения и има площ 112,6 дка, като е
осигурена гробищна площ на жител от 0,93 кв.м. при минимална норма 1,30 кв.м. И по този
устройствен показател се установява, че градът не е сигурен с достатъчно площ на жител, в
сравнение с нормативния минимум от 1.30 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 -22 обекта

–

крайречни и изолационни озеленявания 28,45 дка -12 обекта

–

озеленяване на пътища, улици 18,50 дка -10 обекта

зелени площи за ограничено ползване – 75,30 дка
–

озеленяване на училища, медицински заведения 75,30 дка -10 обекта

–

озеленяване в нискоетажно застрояване /няма данни/

–

озеленяване в средноетажно застрояване

озеленени терени със специално предназначение-173,7дка
–

спортни и рекреационни терени 61,1 дка -(3 обекта)

–

гробищни паркове 112,6 дка -3 обекта

озеленени терени със специални функции – 668,7 дка
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–

панаирна площ -622,7 дка

–

археологичен обект -46,0 дка

Анализът, който беше направен при огледа на 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.
Съществен структурен елемент на зелената система, който осигурява пространствена
обвързаност между отделните й съставни части, това 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 засега 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 именно индивидуални къщи с двор, се разчита на зеленината от
дворните пространства за постигане на нужният екологичен ефект.
Участието на иглолистната дървесна растителност е много ограничено – 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 фактът, че град от мащабите на Костинброд има НАРЕДБА за изграждане и
опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Костинброд управленски административен документ, какъвто повече от големите и много големите градове
в България за сега нямат.
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.
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Гори
Територията на община Костинброд попада към „Държавно горско стопанство Сливница“,
заедно с общините Драгоман, Сливница и Божурище.
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.
Разпределението на горските територии е както следва:
Община
град

Табл. 50 Видове собственост на горите и земите в III ГСУ Костинброд
държавни
частни
общински общински гори на гори на
Общо
гори и
гори и
гори и
гори по
Религ.
юридич
гори и
земи
Земи
Земи
чл.19
орган.
лица
земи
(ВСО)
х е к т а р и
Костинброд
4 773.1
1 624.3
109.4
95.4
100.4
136.4
6 839.0
%
69.8
23.7
1.6
1.4
1.5
2.0
100.0
Източник:III ГСУ Костинброд

Табл. 51 Видове собственост на горите СФ в III ГСУ Костинброд
Община
държавни
Частни
общински общински гори на гори на
Общо
град
гори и
гори и
гори и
гори по
Религ.
юридич
гори и
земи
Земи
земи
чл.19
орган.
лица
земи
(ВСО)
х е к т а р и
Костинброд
9.3
69.1
40.8
95.4
214.6
%
4.3
32.2
19.0
44.5
100.0
Източник: III ГСУ Костинброд
Горската пътна мрежа е сравнително слабо развита. През последните 10 години, главно поради
финансови ограничения, почти не са изграждани нови пътища, а поддръжката или
реконструкцията на съществуващите е недостатъчна.
Ниска е степента на използване на горските територии за развитие на туризъм. Хижа „Люляка“ и
Ловна база Бучин проход са местата на привлекателност за туристи.
За нуждите на седмичния обществен отдих са включени горски територии, водни и
риболовни бази, туристически и ловни хижи и конни бази, даващи чудесни възможности за
развитието на алтернативен туризъм.
11.2. Прогноза за развитие на зелената система
ОУП на община Костинброд напълно подкрепя заложените визия, цели и мерки в разработката
на оуп на град костинброд.
Новите предложения в настоящата разработка на ОУПО на община Костинброд касаят
актуализация на ОУП на град Костинброд и оуп на околоградските територии.
А. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАД КОСТИНБРОД
Визията за зелената система на град Костинброд в предварителния проект на ОУП предвижда:


изграждане и възстановяване на паркове и места за отдих в гр. Костинброд; в т.ч.
новоизградени поливни водопроводи за поддържане на зелените площи;
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дооформяне на съществуващото и увеличаване на уличното озеленяване чрез засаждане
на растителност по улиците /разбира се там, където габаритите позволяват/, където сега
такова липсва;

Целта е да се осъществи както идеята за относителна непрекъснатост и обвързване на
озеленените площи в зелена система чрез уличното озеленяване, така и да се засили
екологичната функция на растителността през летните месеци като фактор, подобряващ
микроклимата в селищната среда
НАЧИНИ И НАСОКИ ЗА Усъвършенстване на структурата на отделните елементи на
зелената система /стимулиране на количествени и качествени параметри/ чрез:


реконструкция на съществуващите обекти на зелената система и отдиха, като се обърне
внимание на застарялата дървесно – храстова растителност; подновяване на
растителността по улиците с подходящи газоустойчиви видове; залесяване на
крайпътните сервитути и ивиците край водните течения с подходяща дървесна и
храстова растителност; разработване на устройствени и паркоустройствени проекти за
обектите на зелената система и отдиха;

Усъвършенстването на зелената система на град Костинброд ще бъде възможно, ако се
вземат под внимание и следните препоръки:


Създаване на Кадастър на зелените площи на града, където да бъдат картотекирани и
отнесени всички зелени площи с техните координати – адрес, площ, граници и други
характеристики;



Разработване на структурни схеми определящи функцията на зелените площи;



Разработване на подробни устройствени планове и паркоустройствени проекти;



Разработване на правила и норми за парковите територии /пределно допустима
натовареност на посетители; режим на ползване; допустими дейности; характер и начин
на застрояване, съвместими с парковият характер на територията; максимално допустима
плътност и интензивност на застрояване и др./ ;



Своевременно подновяване
газоустойчивите видове;



Паспортизиране на елементите на зелената система на град Костинброд въз основа на
ландшафтно – таксационен анализ и оценка на дървената и храстовата растителност;

на

растителността

по

улиците

и

внедряване

на

От полза за усъвършенстване на структурата на зелената система е формулирането на
урбанистичен модел за развитие на системата /в границите на компактния град/, който да
включва следните основни постановки:
 Възприема съществуващия Градски парк като основен елемент, обогатяващ зелената
система на град Костинброд;
 Предлага да се предвидят и изградят защитни растителни пояси с ширина 15-25м, по
протежение на пътно транспортните комуникации;
 Предлага формиране на обществени зелени площи – локални градини и паркове в
жилищни комплекси – минимум 20% от общата територия на жилищния комплекс;
Урбанистичният модел за развитие на зелената система на град Костинброд може да бъде
реализиран при приоритетно развитие и изграждане на нови паркове и зони за отдих, както в
компактния град, така и извън него в околоградските територии:
Усъвършенстване на структурата на отделните елементи на спорта и атракциите чрез :
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създаване на нови обекти на спортa;
реконструкция на съществуващите обекти на спорта, включително за хора в
неравностойно положение, като се обърне внимание на застарялата база;
разработване на устройствени проекти за обектите на спорта и атракциите;

Б. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
Отчитайки закономерното и непрекъснато нарастващо търсене на нови природни комплекси,
свързано с масовото навлизане на хората в горите и лесопарковите зони, възниква
необходимостта от туристическа оценка и класификация на различните територии.
Потребностите изискват да се пристъпи към нова качествена оценка и категоризация на
природните дадености, необходимост от разработването на цялостна система и квалификация за
най-рационално устройство и използване на природната среда за нуждите на рекреацията и
възпроизводството на трудовите ресурси, както и разработването на научно – обосновани
нормативи, насочени за повишаване на устойчивостта /емкостта на територията/ и
възможностите за възстановяване на нарушенията при експлоатацията на различните
компоненти на природната среда.
Проучванията в такъв аспект имат за цел да посочат необходимостта от провеждането на
лесобиологически изследвания, осигуряващи извеждането на нови оценъчни критерии за
качествата и атрактивната стойност на природните компоненти, и определяне на допустимите
граници /параметри/ за натоварване на териториите от различен тип.
В тази насока извършените социологически анкетни проучвания за гр. Костинброд установяват,
че относителният дял на излизащите извън града граждани през свободното време за последните
10-15 години се е увеличил от 13% на 35%. Тези показатели по същество очертават
нарастващата тенденция на естествения и жизнено необходим стремеж на хората към
промяна на средата и по – продължително престояване в природна обстановка. Тези нови
явления обективно поставят проблема за неотложно разширяване на териториалния обхват на
наличните горски комплекси и създаването на нови насаждения.
Усъвършенстването на структурата на Отдиха и туризма може да се осъществи в няколко
направления:
1. Утвърждаване на зелената система като средство за свързване на селищната с
крайселищната територия. Тази връзка ще помогне за приближаване до екологичен и
естетичен модел при изграждане на градската среда. Значение тук имат защитните пояси,
които могат да се използват като основни връзки между града и околностите. Необходимо е
създаване на нови защитни горски насаждения /противоерозионни, водозащитни,
мелиоративни и др./ в обхвата на Община Костинброд.


Създаване на Кадастър на зелените площи. Зеленият кадастър трябва да се
изготви по административно – териториалните единици - да се включат всички
села в територията на община Костинброд, където да бъдат картотекирани и
отнесени всички зелени площи с техните координати – адрес, площ, граници и
други характеристики;
 да се предвидят и изградят защитни растителни пояси с ширина 15-25м, по
протежение на пътно транспортните комуникации;
 да се планират защитни ивици за озеленяване и дървесни насаждения край
водните канали и дерета /мин. 10м/;
2. За усъвършенстване на биологичната основа на зелената система и отдиха в община
Костинброд е необходима реконструкция на растителността в зелените площи чрез
въвеждане на подходящи растителни видове. Използването на растителни видове трябва да
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бъде в съответствие с техните екологични изисквания, да е съобразено с техните естествени
условия на месторастение.
Това предложение се отнася до:
 Продължаване на практиката на използваните досега видове, които показват добро
развитие в условията на община Костинброд;
 Допълване на растителността покрай реки, дерета и влажни участъци, които изискват
подходящи видове. Това предложение е от значение за пространствената структура на
зелената система, в която озеленяването на крайречните територии е от съществено
значение;
 Правилен подбор на растителността в бъдещото изграждане на зелените площи при
реконструкция на съществуващите – съобразяване със спецификата на климата и поспециално с установеното минимално количество валежи;
 Поради увеличеното количество замърсители на въздуха около промишлените зони и
крайпътните артерии за предпочитанеe да се използват видове, които са газоустойчиви и
се развиват добре при утежнени екологични условия
 Повишаване ролята и приноса на горите и горския сектор за устойчивото развитие на
селските райони посредством:



–

Изготвяне на програма от МЗХ за подпомагане чрез обучение и консултиране на
горския бизнес и собствениците на гори при кандидатстването им с проекти по
горските мерки от ПРСР (2014 – 2020 г.);

–

Включване на нови горски мерки в бъдещата ПРСР 2014 - 2020 като напр. Мярката
по чл. 35 от черновата на регламента за развитие на селските райони – „Forestenvironmental and climate services and forest conservation”;

Съхраняването на биоразнообразието, прилагането на подходящи лесовъдски
мероприятия и интегрирането на културно-историческото и духовно наследство в
управлението на горите са фактори, които допринасят за тяхното многофункционално
използване и за развитие на регионите;
–

опазване и възстановяване на компонентите на биологичното и ландшафтно
разнообразие чрез интергриране на консервационните цели в горскостопанските
практики, изграждане на адекватни системи за “in situ” и “ex situ” съхраняване и
природосъобразно управление на горите;

–

развитие и експлоатация на туристическия потенциал на горите и интегриране на
туристическия бизнес в традиционните дейности по управление на горите

Говорейки за ландшафта и зелените площи, в селищата е използвана и категорията стойност на
ландшафта. В този случай се има предвид потребителска стойност, т.е. способността на
ландшафтът да осигурява ползи. В този аспект ползите са:


Повишаване стойността на околната среда, което се изразява в опазване качеството
на водите, намаляване на почвената ерозия, подобряване качеството на въздуха,
понижаване на летните температури, запазване на природните ресурси, изолиране
на натоварените улици.



Подпомагане / поощряване на икономическото развитие – качественият ландшафт и
среда повишават пазарната цена на имотите и привлекателността на общината,
увеличават приходите от туризъм.
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Подобряване на човешкото здраве

Ландшафтът е неразривна част от културата и има съществена роля за качеството на околното
среда. Изграждането и поддържането на качествен ландшафт и зелени площи осигуряват
възстановяване на човешкия организъм след напрежението и стреса на ежедневието, както и
персонална ангажираност.
В тази връзка Предварителният проект за Общ устройствен план на Община Костинброд
разглежда и териториите предвидени за защитно – мелиоративни насаждения, които ще намалят
отрицателното влияние на ерозията, запрашаването, шума, заблатяването, снегонавявания и
други явления .


Ветро и снегозащитни мелиоративни насаждения – се предвиждат при промишлени
зони към населените места от страната на преобладаващите ветрове във вид на
ивици от дървесни видове с широчина – 10-20м т.е. 3-5 реда насаждения. Подборът
на видовия състав следва да е селекция на видовете по отношение на тяхната
дълговечност, височина и ветроустойчивост.



Шумозащитни и прахозащитни мелиоративни насаждения – предвиждат се по
уличните трасета на гр. Костинброд в състав от дървета и храсти с плътна корона
на растителните видове и стъпаловидна структура на посадната схема.



Противоеразионни мелиоративни насаждения – са предвидени при терените със
силно изразени откоси и дерета. Насажденията се прилагат по протежение на
теренните хоризонтали, като се използват видове с голяма коренова система.



Мелиоративни насаждения за защита от заблатяване е един от най-важните
аспескти по отношение на превенцията на близко разположените до водните
течения и площи урбанизирани територии или селскостопански земи от заливане.

Предвид разрастващото население на столицата ни и близко тангиращото местоположение на
община Костенброд спрямо нея, Предварителният проект е с ясна визия за Зелената система и
Отдиха, като дава възможности за повишаване на атрактивността на Общината, чрез създаването
на множество нови екологични зелени зони.
При разработване на предварителният проект за Общ устройствен план на община Костенброд в
аспекта на зелената система и отдиха, са заложени следните принципи:
•

ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ КАТО ПУБЛИЧНИ БЛАГА

Качественият ландшафт е публично благо. Създаването на нови публични блага би трябвало да
има съгласие в обществото т.е. да има планове. Планирането трябва да е обект на плуралистично
мнение и контрол от институции, експерти, общински групи и НПО.
•

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Устойчиво използване на природните ресурси и запазване на екоравновесието. Устойчивото
развитие обвързва икономическата с екологичната ефективност от производството и утвърждава
принципа на равенството, чрез повишаването на човешките възможности и гражданско
съзнание.
•

ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА

Зелената инфраструктура обхваща всички ресурси на околната среда, като така спомага за
устойчивото управление на природните ресурси, съвкупно градска и извънградска среда, в
процеса на планиране и използване на територията. Физическата околна среда във и между
населените места представлява мрежа от мултифункционални открити пространства и включва
паркове, градини, гори, зелени коридори, водни поречия, улични дървета и ландшафтът.
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•

ЗЕЛЕНА СТРАТЕГИЯ

Градската стратегия за зелените пространства определя колективната визия за подобряване на
зелените площи и пространства, които трябва да посрещат нуждите на общността от отдих.
На базата на анализа и оценката на съществуващото положение на Зелената система на община
Костинброд и изводите от тях са изведени основните направления за развитие и разработване на
конкретни предложения за проектни решения.
Визията за зелената система на град Костинброд в предварителния проект на ОУП предвижда:


изграждане и възстановяване на паркове и места за отдих в гр. Костинброд;



в т.ч. ново изградени поливни водопроводи за поддържане на зелените площи;



дооформяне на съществуващото и увеличаване на уличното озеленяване чрез
засаждане на растителност по улиците /разбира се там, където габаритите
позволяват/, където сега такова липсва;

Териториалното и функционално разпределение на различните елементи на зелената система в
зоните за обитаване, труд и отдих има основно значение за подобряване на екологичното
състояние на средата:
–

за устройственото и естетичното им оформяне

–

за усъвършенстването на екологичните и рекреационни показатели

–

за озеленяване в тези зони;

–

изграждане на зелени пояси

–

за отделяне на зоните за труд от зоните

–

за обитаване;

–

осигуряване на достатъчни площи за отдих;

–

осигуряване на връзка на крайселищната със селищната зеленина; изграждане на нови
паркове и градини за отдих.
Целта е да се осъществи както идеята, за относителна непрекъснатост и обвързване на
озеленените площи в зелена система чрез уличното озеленяване, така и да се засили
екологичната функция на растителността през летните месеци като фактор, подобряващ
микроклимата в селищната среда
Обособяването на елементите на Зелената система е постигнато посредством структурирането
на различните видове територии на следните групи устройствени зони и терени:
ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА
Основните функции на тези групи са рекреативни, еколого-хигиенни, защитно-мелиоративни и
други специфични такивва /гробища, ботанически градини, тематични паркове и др./. Допуска
се изграждането на обекти със спортни и атракционни функции, при спазване на предвидените
параметри за устройствената зона и терените. УПИ за озеленяване могат да се отреждат във
всички видове устройствени зони и терени. Зоните за публичните елементи на зелената система
дадени в Правилата за прилагане на ОУПО. Минимум 50% от озеленената площ в тях следва да
е с висока дървесна растителност. Приравнени на тревна площ при изчисленията са водните
басейни. В УПИ за озеленяване е допустимо изграждане на открити спортни игрища с площ не
повече от една трета от площта на целия УПИ.

ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ И АТРАКЦИИ
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В тази група се обединяват всички видове открити и закрити спортни съоръжения-спортни
зали,спортни комплекси ,стадиони , плувни коплекси , атракционни комплекси и пр. Допуска се
основно застрояване само за нуждите за спорт и атракции. Минимум половината от озеленената
площ е с висока дървесна растителност.
Спортни зали и игрища могат да се изграждат и в други устройствени зони при спазване на
съответния за зоните устройствен режим.

ГРУПА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Устройството и застрояването на тези територии се осъществяват по реда на Закона за горите.
Допустимо е изграждане на сгради и съоръжения с функция отдих въз основа на ПУП и в
съответствие с общите изисквания за застрояване в горски територии. Горите в земеделски земи
се включват в терените за зелени връзки между обектите на зелената система.

ГРУПА ЗОНИ И ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА
Устройството на тези територии се осъществява съгласно екологичното законодателство в
РБългария. Защитени зони Натура 2000 Допълнителен режим; на графиката се отбелязват
наименованията на зоните от екологичната мрежа Натура 2000; новите ПУП в обхвата подлежат
на екологична оценка.
За бъдещото развитие на зелените площи и свързването им в зелена система са предвидени
следните по – съществени устройствени предложения:
В околоградската зона на гр.Костинброд, - обособяване на терен за нов парк с културно
исторически характер разположен в югозападна посока от гр. Костинброд с площ от 56,8 дка по
графични данни.
В с.Петърч - градина, разположена южно от съществуващия гробищен парк

Изграждане на зелени връзки, защитно и изолационно озеленяване /Здр/. Предвид
множеството водни течения в Община Костинброд този въпрос е разгледан и разработен в
Предварителния проект с особено внимание и е реализиран териториално по всички поречия на
общината /р. Блато, р. Сливнишка, р. Белица, р. Терена/. Предвидени са двустранни зелени
ивици с ширина 15-20-25 м, като е отчетено актуалното състояние на терена по сателитни
снимки и огледи на място и прецезиран реалният обхват на разливната площ.
В новосъздадените територии с режим Здр са предвидени и зони за свободен отдих в природна
среда, еко туризъм /изследване на местната флора и фауна/ и велосипедни трасета в природна
среда, с екологичен функционален превес. В конкретика това се изразява териториално в:


Обвързване на язовир „Безден“, яз.„Бистрица“ и яз. „Врелото“ в система от зелени зони с
различна функционалност по отношение на рекреационното ползване;



Създаване на зелени площи с режим Здр около водна площ южно от кв. Маслово на гр.
Костинброд. Новопредвидените терени имат екологично и рекреационно
предназначение;



Обособяване на територии с режим Здр между с. Петърч и с. Опицвет, по поречието на р.
„Блато“, основно в обхвата на Натура 2000 – BG0000322 с цел превенция от наводнения
и заблатяване;
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Тематични паркове и специални зелени площи - Предвижда се създаването на
Тематичен парк „НЛО“ с.Царичина върху общински незастроен терен, с добра транспортна
връзка за ползване от жители на общината и нейните гости. Разглежда се като ключов проект за
развитие на туризма в планинската част на общината.

Гробищни терени – предвидени са разширения на съществуващите гробищни паркове с
обща площ над 3 ха.
•
Терени за декоративни разсадници - създаването на нови разсадникови площи е
допустимо без промяна на предназначението на земеделски земи.
•
Създаване на мрежа от улични зелени площи с дървесна растителност . Уличното
озеленяване обвързва концентрираните обекти за отдих в градска среда в източна и
западна посока. Предвидените за улично озеленяване улици в гр. Костинброд са:
–

Ломско шосе /път N81/ от ул. "Славянска" до ул. "Ал.Стамболийски",

–

ул. "Славянска" от началото й до ул."1 май"

–

ул. "Обединена" от ул."Славянска" до ул. "Йордан Йовков"

–

ул. "Охрид" от ул. "Обединена" до ул. "Цар Калоян"

–

ул. "Г. С. Раковски" от ул."Обединена" до Ломско шосе

– ул. "Йордан Йовков" от Ломско шосе до ул. "Славянска"
Тези улици са достатъчно широки, за да може да бъдат проведени мероприятия по
озеленяването им.
•

Спорт и атракции

В гр. Костинброд се предвижда разширение на спортните терени в северната част на града –
Маслово-Шияковци и създаване на среда за отдих и уелнес.
Освен съществуващите спортни терени на територията на община Костинброд се предвижда нов
терен за спорт между с. Петърч и с. Опицвет с териториален обхват от 95.5дка.

11.3. Система Отдих
Визията за развитието на отдиха на община Костинброд е в посока усъвършенстването на
структурата на система „Отдих“, използване на пълния потенциал на съществуващите ресурси природни и антропогенни, доизграждане на туристическата инфраструктура и туристическа
база, които да дадат възможност на посетителите от различни групи туристи да се запознаят с
природните и културни ценности на общината. Пространственото развитие на различните
съсредоточия на формите и активностите на отдиха на територията на община Костинброд са
ориентирани както към природните и културни ландшафти, горски и защитени територии,
Натура 2000, така и към културно - историческото наследство. Това са факторите, които имат
водеща роля в устройството на територията и регионалното й развитие. На базата на тези
дадености са определени и основните репери за развитие на елементите на система „Отдих“,
които са структурирани по видове обекти и зони за отдих и туризъм, както следва:
•
Зони за риболовен и воден туризъм
•
Зони за спорт
•
Зони за културен туризъм
•
Зони за свободен отдих в природна среда
•
Зони за отдих в градска среда
•
Зони за екотуризъм
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Усъвършенстването на структурата на Отдиха се предлага да бъде осъществено в няколко
направления:
•
Утвърждаване на зелената система като зелена инфраструктура на отдиха
 Подобряване на биологичната основа на зелената система чрез реконструкция на
растителността в зелените площи;
 въвеждане на подходящи растителни видове, в съответствие с техните екологични
изисквания и естествени условия на месторастене;
 съхраняване и природосъобразно управление на горите;
 опазване и възстановяване на компонентите на биологичното и ландшафтно
разнообразие чрез интергриране на консервационните цели в горскостопанските
практики;
 Включване на озеленени терени с компактна или лентова форма- зелените връзки,
защитното и изолационно озеленяване, като места за отдих и линеарни връзки между
елементите на зелената система;
 Включване на езерата и водните поречия , и превръщането им в места за отдих,
риболов и туризъм;
 Обособяване на нови обекти и формиране на центрове за спорт и атракциите
 реконструкция на съществуващите обекти на спорта и туризма, като се обърне
внимание на застарялата база;
 разработване на устройствени проекти за обектите на спорта и атракциите;
 Създаване на нови на спортни обекти;
 Интегриране на елементите на културното наследство в структурата на отдиха на
община Костинброд;
 Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура
 реконструкция и рехабилитация на туристическите обекти и съоръжения;
 създаване и поддържане на специализирана туристическа инфраструктура – екопътеки,
велоалеи, тематични познавателни маршрути;
 подобряване достъпа до туристически обекти и по отношение на хората с увреждания;
В конкретика, за осъществяване на изброените основни направления се предлагат
следните устройствени мероприятия:
 Планирани са защитни ивици от дървесни насаждения край реки /15 - 25м./ и съответни
линеарни рекреационни трасета по протежение на реките, като това включва и
велотрасета;
 Създадени са защитни мелиоративни зони /противоерозионни, водозащитни,
ветрозащитни и др/ покрай канали и дерета с широчина 10 – 15 - 20м.;
 Допълване на крайречните зони и влажни участъци с растителност покрай реки, дерета,
водни площи, които изискват подходящи видове. Това предложение е от значение за
пространствената структура на зелената система, в която озеленяването на крайречните
територии е от съществено значение;
 Съхраняването на биоразнообразието и увеличаване на зони с режим Здр в режим
Натура 2000 с цел тяхната превенция;
 Развитие на туристическия потенциал на горите чрез включването им в зони за развитие
на еко туризъм и отдих в открита среда;
Концептуално структурирането на система „Отдих“ на община Костинброд е разработено в
два териториални обхвата, в които се формират съсредоточия на различни форми на отдих,
свързани с определени тематични маршрути и направления за развитие:
1. Град Костинброд със землището му - В този обхват, изследваните в аналитичната част
рекреационни ресурси извеждат възможности за формиране на няколко значими центрове за
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отдих - с пълен спектър на рекреационни дейности или с по-ограничен. Те са разположени
условно в две оси: напречна – североизток - югозапад и надлъжна – в северна посока.
Напречната ос включва от четири центъра за отдих с различна тематична насоченост:
А. Мултифункционален център, включващ три обекта на КИН с режим Б – Крепост късна
античност, селско имение ранна римска епоха, два обекта за отдих с режим Здг в крайградска
среда и зони за воден и риболов и туризъм по р. Беличка.
В строителните граници на града се формират основно два центъра за отдих в градска среда, на
базата на възможностите за създаване на нови или реконструкцията на съществуващи зелени
площи с обща площ видна от Баланса на територията.
В. Център за отдих в градска среда, формиран от четири броя зелени площи за общо ползване
/устройтвена зона Зг/ находящи се:
1. на ул. "Войвода" и ул. "Петър Берон" от запад;
2. ул. "Охрид" и ул. "Обединение";
3. ул. "Димчо Дебелянов" и ул. "Николай Вапцаров";
4. ул. "Христо Ботев" и ул. "Охрид";
С. Център за отдих в градска среда, формиран от четири броя зелени площи за общо ползване
/устройтвена зона Зг /, находящи се:
5. Северозападно до съществуващият гробищен парк на ул. "Отец Паисий";
6. От ул. "1ви май" на север по поречието на р. Сливнишка от двете страни на речното
корито;
7. ул. "Лилия" и ул. "Тунджа";
8. ул. "Лилия", ул. "1ви май" и ул. "Янко Забунов";

D. Център за културен туризъм, формиран от няколко точкови обекта на КИН с режим А единични могили неопределени.
Към тази ос може да се интегрира и зоната за спорт с единичен обект, в централната част на
града Стадион Белица, находящ се на ул. „Славянска“ и ул. “Стефан Караджа“.
Надлъжната ос се формира от три по-малки центъра за отдих , които включват
комбинация от :
E. Център за воден риболовен туризъм и отдих в свободна среда;
F. Център за спорт и отдих в природна среда;
J. Център за отдих на вода около яз. “Маслово“ и свободен отдих в природна среда;
H. Център за отдих, включващ зона за културен туризъм - селище светилище, римска епоха
и зона за свободен отдих в природна среда;
Останалите самостоятелни обекти с различна насоченост - КИН, спорт, отдих край вода и в
природна среда, са дисперсно разпръснати в землището на гр. Костинброд.
За нуждите на седмичния обществен отдих извън селищата на общината са отредени площи, в
които са включени горски паркове, водни и риболовни бази, туристически и ловни хижи,
пешеходни маршрути, даващи чудесни възможности за развитието на алтернативен туризъм ,
включително био - и фото туризъм.
В структурно отношение, рекреационните ресурси на община Костинброд се определят
териториално както следва: зона на културeн туризъм, центрове и единични обекти за отдих
в селищната и в извънселищната среда.
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 Единични обекти за отдих - Зона на културeн туризъм - Сериозното съсредоточие на
обекти на КИН в северна посока, определя създаването на тази тематична зона, със съответните
маршрути, като част от Софийската Мала Света гора по южните склонове на Стара планина.
Може да се направи пространствена и функционална връзка с Тематичен парк “Софийска света
гора“, съгласно действащия ОУП на СО.
В конкретика тази зона е разположена южно от селата Дреново, Дръмша, Чибаовци и около с.
Понор с общо десет точкови обекта с режим А /предимно единични могили - 7бр./ и режим Б /3
бр./.


Центровете за отдих са следните:

1. Мултифункционален център за отдих – между с. Опицвет и с. Безден – включва водни обекти
за воден и риболовен туризъм/ яз. Бистрица/ , обекти на КИН с режим А /2бр./, еко туризъм
/BG0000322, BG0002001/ и свободен отдих в природна среда;
2. Център за отдих - с. Богьовци –включва - еко туризъм/BG0000322, BG0002001/, спорт и воден
туризъм;
3. Център за отдих – между с. Опицвет и с. Петърч – включва еко туризъм/BG0000322/, спорт и
свободен отдих в природна среда;
4. Център за отдих – под с. Петърч -- включва два обекта на КИН с режими Б и В и зона за воден
и риболовен туризъм по р. Белица;
5. Мултифункционален център за отдих – с. Драговищица - включва четири обекта на КИН с
режим Б и спортно игрище „Драговищица“;
6. Мултифункционален център за отдих над с. Градец - разположен в горски територии с
защитен режим по Натура 2000, включващ зони за екотуризъм /BG0000322/, и свободен отдих в
природна среда и един обект на КИН с режим В;
7. Център за отдих разположен в землищата на с. Понор и с. Дреново и с. Бучин проход
включващ зони за еко туризъм /BG0000322, BG000200, находища на розмаринолистна върба,
блатно кокиче и гигантски живовляк/, обект на КИН с режим и воден туризъм;
8. Център за отдих - южно при с. Бучин проход, разположен предимно в горски територии /Гс/
с защитен режим по Натура 2000, включващ зони за екотуризъм /BG0000322/ и свободен отдих в
природна среда;
9. Център за отдих- северно от с. Дреново, разположен предимно в горски територии /Гс/, с
защитен режим по Натура 2000, включващ зони за екотуризъм /BG0001040/ и свободен отдих в
природна среда;
10. Център за отдих - североизточно от с. Богьовци, разположен в горски територии, с защитен
режим по Натура 2000, включващ зони за екотуризъм /BG0000322, BG0002001/ и свободен
отдих в природна среда;
11. Център за отдих- - западно от с. Градец, разположен в горски територии /Гс, Гр/, с защитен
режим по Натура 2000, включващ зони за екотуризъм/BG0000322/ и свободен отдих в природна
среда;
12. Център за отдих в селищна среда разположен в с Градец, зона за отдих в селищна среда и
спорт;
13. Център за отдих- - югозападно от с. Опицвет, разположен в горски територии /Гс, Гр/, с
защитен режим по Натура 2000, включващ зони за екотуризъм /BG0000322/ и свободен отдих в
природна среда;
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Единични обекти за отдих
Тези обекти преобладаващо са разположени в горски територии,с предназначение за свободен
отдих в природна среда, Зони за воден и риболовен туризъм, разположена по р. Крива, обект
Воден и риболовен туризъм при с. Безден, северозападно от с. Драговищица.

Показатели за ефективност на зелената система на община Костинброд
Населени места
Общ.Костинброд
Гр. Костинброд
с.Безден
с.Богьовци
с.Бучин проход
с.Голяновци
с.Градец
с.Драговищица
с.Дреново
с.Дръмша
с.Опицвет
с.Петърч
с.Понор
с.Царичина
с.Чибаовци

2016 г.
16974
11546
275
128
122
626
313
1112
30
117
389
2035
10
54
217

Реалистичен вариант 2035 г.
17340
13540
285
150
140
680
350
1225
40
140
405
2150
10
70
205

За зелената система и отдиха се възприема средният /реалистичен / вариант и на тази база
са изчислени количествените показатели за ефективност на зелената система в двата
териториални обхвата – Община Костинброд и гр. Костинброд.
Определящ за еколого-биологическата ефективност на зелената система е показателят „Ниво на
озелененост“ , който се определя от съотношението на всички видове зелени площи с тяхната
вегетативна маса ,отнесени към общата селищна площ в %.Този показател се съотнася към
фитогеографския район ,в който попада община КостинбродВторият екологичен показател „Степен на озелененост „характеризира комфортните
възможности на зелената система по отношение на жизнената среда и се изразява чрез
съотношението на всички категории зелени площи ,отнесени към броя жители ,в м2/ж.
Критерий за оценка на рекреативните възможности и ефективност на зелената система е
показателят“степен на задоволеност“,отразяващ съотношението само на зелените площи за
общо плзване,предназначени за отдих,отнесени към броя жители в м2/ж.
При площ на община Костинброд 254,4 хил.дка по ОУП за 2035 г. прогнозното население
при реалистичния вариант е 17935 жители.
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12. ТУРИЗЪМ
12.1. Туристически обекти и територии по Закона за туризма
В информационното общество на ХХІ век туризмът има неоспоримо нарастваща роля за
хармонизиране на процесите на глобализация и евроинтеграция с потребностите от културна
идентичност и разнообразие. Това очертава следните нови параметри на туризма в територията
на община Костинброд:


Туризмът се разглежда като единна система, която въздейства както върху всяка една
функционална система по отделно, така и върху общата урбанистична структура;



Туристическите обекти се превръщат в ресурс – стимулатор за устойчивото развитие на
другите функционални системи и на територията като цяло само при определени условия;



Природното и Културно-историческото наследство, като обекти на туризма, са присъщ
туристически ресурс на територията, който поради невъзвратимостта си подлежи на
опазване – така самите обекти на туризма стават специфичен ограничител при устройството
на територията;



Туристическите обекти придобиват нарастващо значение за качеството на живот и
атрактивността на средата, и следователно все повече ще мотивират избора на местоживеене
и труд, особено в условията на новите технологии и комуникации. Този аспект на влияние на
туристическите обекти досега не е отчитан в пълнота;



Социализирането на обектите на културата (музеи, читалища), на спорта и отдиха, на
културно-историческото наследство от локално ниво за целите на туризма от национално и
международно ниво, оказва благоприятно въздействие както върху тяхното поддържане и
стабилизиране, така и върху качеството на живота и средата;



Туристическите обекти магат да разширяват своето съдържание и обхват на въздействие
заедно с разширяваното съдържание на всичко, оценявано като атракция и наследство:



Туризмът има сили да окаже ключово влияние при композиционно-естетическото
изграждане на територията на община Костинброд, тъй като притежава двуостър инструмент
за боравене с духовно-емоционалния потенциал на средата, който може да отрази или заличи
нейната памет.

Изтъкнатото по-горе дава основание туризмът да се разглежда като самостоятелна система за
територията на община Костинброд, и то една от приоритетните. Макар мрежата от
разработените културно-исторически дестинации за туризма в национален мащаб все още не
включва обекти от община Костинброд, система Туризъм съдържа нови стимули за нейното
развитие.
Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България61 обхваща
периода 2014-2030 г. систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, дейностите,
чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на
туристическите дейности. Община Костинброд е включена сред 23-те общини на туристически
район СОФИЯ- културен и делови туризъм – по концептуалното разделяне според
териториалната концентрация и видовете ресурси на страната.

61

Актуализирана 2017 г. и приета с Решение №65 на МС от 02.02.2018 г.
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Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България 2014-2030 (актуализирана 2017 г.)

Формирането и развитието на туризма в територията на община Костинброд не трябва и не може
да се разглежда изолирано от по-широкия ѝ териториален туристически контекст като
хинтерланд на столичния град.
Ефективното използване на природните и културно-историческите ресурси на територията на
община Костинброд изисква отвореност и взаимообвързаност на системите, които са включени в
локалната, националната и европейската регионална мрежи на културно-познавателни
туристически маршрути. Поради това територията на община Костинброд трябва да бъде
разглеждана като интегрална част от три териториални равнища:


Регионално европейско - в контекста на Античното и Православното наследство в
рамките на Европейското Културно наследство и мрежата от културни маршрути на
Югоизточна Европа – като част от трансграничния Балкански културен коридор, който
свързва културно-историческите системи на България, от Западните покрайнини – Ниш,
Сърбия до Византион-Цариград-Истанбул.



Национално – в контекста на Античното и Православното наследство в страната и част
от мрежата на националните културни маршрути в рамките на Националната схема на
Културни маршрути62:



–

Тематичен културен маршрут – античност (04)

–

Тематичен културен маршрут - култови центрове (06)

–

Тематичен културен маршрут – манастири (07)

–

Териториален културен маршрут – световно наследство (с потенциал за включване
на обекти на територията на община Костинброд)

Локално – в рамките на пълния обхват на общинската територия;

62

Продукт от самия край на ХХ век, в рамките на програма ФАР BG9606 за подпомагане на българската
култура
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Национална схема на културните маршрути: Териториални културни маршрути, 1999 г. /колектив на БНК
на ИКОМОС с ръководител проф. д.а.н. арх. Т. Кръстев, финансиран по програма ФАР/

12.2. Туристически ресурси и типология на туристическите обекти
Туристическият ресурс на територията на община Костинброд е разгледан в неговия
антропогенен и природен аспект.
12.2.1. Антропогенни ресурси за туризма
12.2.1.1.

Средства за подслон и местата за настаняване:

В община Костинброд местата за настаняване са твърде ограничени.
Таблица 53. Средства за подслон и местата за настаняване
Населено място
гр. Костинброд

с. Богьовци
с. Драговищица
с.

Дръмша

Обект за
настаняване
Хотел „Елит“, **
ул. Славянска
173
Вила Сън
Вилидж
Sun Village Villa
4 къщи за гости

Къща за гости
„Валкирия“
– Вила „Мегас“

Леглова база

Допълнителни
турист. дейности

32 легла;
15 стаи

Ресторант,
градина

за 10 + 3 легла

Колоездене,
риболов

Забележки

Езеро

Малък спа-център
В проект
и открит басейн
8 гости
Парти,
Тийм
в 3 стаи
билдинг
5 стаи; 3 бани, Озеленен
двор, Близост
4 х 2 спални

до
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вилна зона на с.
Дреново

WC

с. Градец, м. Хижа „Люляка“
Джулин кладенец БТС - София

BBQ, детски кът

санитарни възли
и бани, отопление
с
ел.
уреди,
24 легла
туристическа
в стаи с 2,3 и 4
столова,
легла
ресторант, летен
бюфет и столова,
паркинг

параклис
„Св.
Богородица“;
Заведения
за
хранене
Скали и пещери,
подходящи
за
катерене – в
околностите на
хижата

Най-близки хотели се намират на около 7 км от гр. Костинброд (в с. Пролеша и с. Мрамор, в
съседни общини), а най-много – на около 15 км. в столицата.
Интерес представляват хотелите за домашни любимци.
Допълнителни
дейности

Населено място

Вид заведение

с. Дръмша
с. Градец

COOL – хотел за домашми любимци
088 432 2748
Конна база „Елит“
Конезавод и конна база „МСВ - Ресторант –клуб
Изови“
„Тракенер“

с. Опицвет

Тел. за връзка

12.2.1.2. Заведения за хранене и развлечения:
Населено място
с. Безден
с. Богьовци
с. Бучин проход
с. Голяновци
с. Градец
с. Драговищица

Вид заведение
Ресторант „язовир Бистрица“
Кафе-аперитив
Крайпътно заведение
Ресторант „Шопска среща“
Ресторант „Балач“ (на разклона за Годеч)
Ресторант „Беледие хан“
Кафе-Ресторант „Алас“;
Кафе-аперитив „Алекс“;
Заведение „Курск“

с. Дреново
с. Дръмша

гр. Костинброд

Ресторант „Костинброд“;
Ресторант „Червиляка“;
Кафе-сладкарница „Пастел“;
Сладоледи „Джимис“;
Кафе-бар „при Бубето“;
Бар „Арабик кофи енд шиша бар“;
Ресторант „РА“;
Ресторант „Нива“;
Пицария „Навона“
Заведение „при Фараона“
Хамбургер ресторант „Пи Елес Пи“;
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с. Опицвет
с. Петърч
с. Понор
с. Царичина
с. Чибаовци
Хижа „Люляка“

Ресторант „Вива“
Заведение „При Чичето“
Ресторант и кетъринг „Симчев“
Диско-клуб „Елит“

Туристическа столова

12.2.1.3. Туристически хижи, спални и прилежащите към тях заведения за хранене:
В района на с. Градец и Беледие хан, в м. Крива река, на южните склонове на Мала планина от
Комския дял на Западна Стара планина е изградена малката туристическа хижа „Люляка“.
Разположените наблизо няколко малки пещери са използвани за обучение на млади пещерняци
към туристическо дружество „Иван Вазов“ в София през 1960-те г. на мястото на сегашната
хижа са правени палаткови лагери за провеждане на курсове по пещернячество и алпинизъм.
Местността около хижата представлява интерес за спелеолози и алпинисти, тъй като красивите
отвесни, скални стени, непосредствено до хижата са изградени от варовици с горноюрска
възраст, а само на няколко киломметра северно от хижата се разкрива ядката от южното бедро
на голямата Свогенска антиклинала, която е изградена от глинесто-песъкливи и кремъчни скали
с палеозойска възраст.
12.2.1.4. Плажове към естествени и към изкуствени водни обекти:
Територията около водоемите в общината е с уникален ландшафт и туристически потенциал, но
наличните плажове, напр. при водоемите край с. Безден, са неблагоустроени и необезопасени.
12.2.1.5. Балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и др.:
През последните години СПА – туризмът заема едно от челните места на бизнес индустрията. В
това отношение минералните води в района на Столична община63 представляват голям интерес
както за българските, така и за чуждестранните инвеститори. София може да стане
предпочитана балнеологична дестинация и даже банеологична столица на Европа с хинтерланд
територията на община Костинброд.
Находище Костинброд
То е разкрито чрез значителен брой сондажи в района на кв. Шияковци (Антонов и Данчев,
1980; Тошев, 1981; Костадинов, 1992; Петров и кол. 1996), разкриващи термална карстова вода,
акумулирана в горноюрскиокарстени карбонатни скали. Счита се (Антонов и Данчев, 1980), че
находището е формирано в погребаната под неогенските седименти част на Опицвет –
Драговищенския карстов басейн. Водата излиза на самоизлив при температура от 25 до 31 °С,
което е основание същата да се класифицира като минерална. По химически състав водата е
HCO3-Ca-Mg, с обща минерализация 0.52 g/l, флуор 0.3 mg/l и метасилициева киселина 24 mg/l.
Химическият състав е твърде близък до този на водите от карстовите извори при с. Опицвет, с
известно повишаване на натриевото съдържание и рН.
Експлоатационните ресурси на находището са значителни и превишават 100 - 150 l/s. В момента
се експлоатират не повече от 55 - 60 l/s – единствено за питейно-битово водоснабдяване на гр.
Костинброд. Находището има голям потенциал и водата му може да се ползва за много цели, в
т.ч. и за добив на геотермална енергия. При мощна помпажна експлоатация на находището
63

проф. д-р инж. Павел Пенчев; инж. Величко Величков, НАХОДИЩАTA НА МИНЕРАЛНИ ВОДИ В
РАЙОНА НА СОФИЯ, 2011 г.
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обаче, дебитът на карстовите извори, разположени по разломната линия Опицвет – Безден –
Драговищица вероятно ще намалее значително.
Находище Костинброд-Пролеша
То е разкрито чрез пет сондажни кладенеца (Пенчев и кол., 2004), прокарани в периода 19952002 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
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 реакци (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.
За провокиране на инвестиционния интерес към усвояване на минералните води за целите на
развитието на туристическа индустрия в сферата на балнеологията и СПА-туризма на
територията на община Костинброд е необходимо предоставяне на допълнителни референтни
данни - както за минерализацията на водите, така и за потенциала на самите находища.
12.2.1.6. Офиси за за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност
Местата за упражняване на тур-операторска и туристическа агентска и информационна дейност
са част от туристическата инфраструктура за информация на посетителите. Туроператорска и
туристическа агентска дейност в Костинброд се извършва единствено от Туроператор "Ели Рос":
Лиценз за дейност но. РКК - 01 – 5910 (тел.0721/60277) за екскурзии, почивки, хотелски
резервации и самолетни билети.
Организираните събития и посещения на обекти в територията на общината са по информация
на отделните организатори – местни читалища, кметства и кметски наместничества, като
широко се ползва разменена информация в интернет клубовете по интереси.
Към изпълняващите туристическа агентска дейност могат да се отнеса и столични алпийски
клубове, организиращи турове с учебна цел с изходна база в района на хижа „Люляка“, като:


Българска федерация по катерене и алпинизъм (БФКА) https://bfka.org/



АК „Млад дихател“ – НПО, член на БФКА https://mlad-dihatel.com;

12.2.1.7. Обекти за катерене (пещернячество и алпинизъм), парапланеризъм и маршрути
тип "виа ферата"
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В община Костинброд попадат и няколко малки пещери – също в долината на р. Крива в Мала
планина от Комския дял на Западна стара планина.
За спелеолози и алпинисти интерес представляват местата непосредствено около хижа „Люляка“
в м. Джулин кладенец, където варовитият терен е богат на разнообразни карстови форми:
пещери, валози, малки понори и въртопи. Малък 10 м понор има на рида Скачин - срещу хижата.
Четири големи въртопа се намират на около 200 м западно от най-високата точка на билото на
Рудината; близо до вр. Дедина глава има още един голям и няколко по-малки въртопа, но всички
въртопи са затлачени.
Край махала Стефановци на с. Дреново (югоизточно от Понора, в пределите на Мала Софийска
планина, в м. Раздолци) се намира интересната пещера „Голямата темнота" с дължина 2,000м и
дълбочина -106м. Проникването в пещерните галерии от неспециалисти и лица без опит в
пещерното дело не е препоръчително.
Доказано удобни за катерене с учебна и тренировъчна цел са скалните венци „Орлово гнездо“ и
„Стените“ по десния бряг на р. Крива в община Костинброд. Те се намират в близост до хижа
„Люляка“ и са популярни от средата на ХХ век.
Алпийски клубове разработват свои турове64, едни от които са:
 „Прозореца“ до пещера „Малката дупка“ (с възможни още няколко тура около него).
 „Дупката“, в съседство с пещера „Средната дупка“.
 „Бъчвата“ до пещера „Заслона“. (Тук като главен тур е предвиждан „Централен ръб І“ в
комбинация с още няколко тура – „Тангра“ и др.)
 „Бръшляна“.
 „Централен ръб II“.
 „Гълъбарника“, в съседство с пещерата под същото име.
 Дамският тур, около който съществуват варианти.
12.2.1.8. Конни бази за спортна и любителска езда и маршрути за конна езда
В община Костинброд има няколко конни бази - клубове за конен спорт.
Конна база „Приятели и Тракенени” - Костинброд е представяна като обект за конен и спортен
туризъм65.
Базата в с. Опицвет „Изови МСВ“66 е разположена в бившия стопански двор извън границите на
населеното място и разполага с конеразвъдна база и две модерни конюшни, проектирани
съобразно с всички норми за отглеждане на животните от тракенска порода. Преди да стигнат до
ездата сред красивата околност бъдещите ездачи се обучават на пясъчен плац. Посетителите на
базата имат възможност да практикуват целогодишно езда на закрит манеж със специална
синтетична настилка. Базата разполага и с падоци за свободна разходка на конете сред
природата. вкл. покрит ринг за обучение и тренировка на млади коне. „Изови МСВ“ е с
регистрация в Националната асоциация по коневъдство67 – НАК, обединяваща породни,
развъдни и други асоциации, насочили усилията и дейността си към стимулиране на успешното
развитие на българското коневъдство..
64

https://mlad-dihatel.com/novi-marshruti-na-beledie-han/
http://bgreklamator.com/
66
http://horse.bg/bg/index.html
67
НАК, основана през 1999 г., е сдружение по браншови признак за защита интересите на своите членове
www.konete.bg
65

230

Клубът по конен спорт ЕЛИТ в с. Градец е основан през 2002 г. Конната база предлага
целогодишна подговка на спортни коне и коне за любителска езда; курсове (уроци) по езда;
услуги „пансион за коне“ и продажба на коне. Конната база с пясъчен плац е разположена в
двора на бившето училище в м. Локвата, в съседство със селищния храм и жилищни сгради за
постоянно обитаване. Разположението на КККС „Елит“ в границите на жилищната територия е
неблагоприятно както за качеството на обитаване на местните жители, така и за развитието на
базата спред стандартите за отглеждане на животните и предлагане на услуги. Клубът не
членува в НАК.
12.2.1.9. Недвижими културни ценности по Закона за културното наследство
По-голямата част от НКЦ на територията на община Костинброд са


археологически (близо 40 обекта), от национално значение - по силата на ПМС
1711/22.10.1962 г. и съгл. чл. 146, ал. 3 от ЗКН.



Архитектурно-строителни НКЦ (дванадесет частни къщи в с. Богьовци), включени в
Писмо №547 от 23.09.1980 г. на НИПК без дадена категория;



Художествени НКЦ (църква „Св. Петка“ в с. Богьовци и църква „Св. Николай“ в гр.
Костинброд), включени в Писмо №3107 от 18.09.1978 г. на НИПК, посочени във II група
- с предварителна категория „местно значение“.

Нито една от археологическите НКЦ не е опазена чрез социализиране и не е достъпна
туристически. Дванадесетте частни къщи в с. Богьовци са неидентифицируеми. Относително
достъпни, поради нерегулярно време за достъп – само на големите църковни празници, са
отворени двете църкви – художествени НКЦ. И двете са със затруднен автомобилен достъп
поради теренни особености.
Във всяко населено място в общината има православни храмове, повечето – старинни, макар и
да не са обявени за НКЦ; има и новоизградени и новостроящи се храмове. Те стават център на
обществения живот според църковния календар, при което се посрещат гости както от близките
населени места, така и по-далечни.
Измежду НКЦ на територията на общината се откроява обектът групова археологическа
недвижима културна ценност (ГА НКЦ) „Късноантична резиденция Скретиска /
ранновизантийска Кратискара и Ротонда“ в м. Градището на гр. Костинброд с потенциал за
опазване като наследство не само от национално значение, а и от европейско и световно
значение. Опазването му изисква и социализиране, включващо туристически функции.
12.2.1.10. Културни институти по Закона за закрила и развитие на културата
В община Костинброд липсват културни институти по смисъла на ЗЗРК. 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). Найблизкият регионален музей, който поема тези правомощия е в столицата (НАИМ – БАН), като
отношенията между него и общината следва да се уреждат с договор.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.
Читалищата и организираните от тях културни събития – международни и национални
фестивали стават притегателен център за изяви както на местни състави (музикални, певчески и
танцови), така и на гостуващи трупи, които привличат публика от близо и далеч.
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Таблица 54 Читалища и организирани от тях културни събития
Населено
място”
Народно читалище
(НЧ)

Библиотека
читалня;
Зала/салон

любителски
театър;
ежемесечни
гостувания на
драматични и
комедийни
спектакли

гр. Костинброд пл.
„Иван Вазов“ №1
НЧ „ИВАН ВАЗОВ –
1947“
гр. Костинброд ул.
„Стара планина“ №1
НЧ ”СВ.СВ.КИРИЛ
И МЕТОДИЙ”
гр. Костинброд ул.
„Юрий Гагарин“ №50
НЧ ''ЗАРЯ-1914”
гр. Костинброд кв.
Зора, бл. 4, вх. А, ет.
3, ап. 7
НЧ"СЪВРЕМИЕ2010”
с. Петърч ул. „Васил
Левски“ №8
НЧ ”НОВ ЖИВОТ 1919”

Театър

Състави

Школи
школи
по
изобразително и
приложно
изкуство,
различни
музикални
инструменти
и
др.
школа
по
състезателни
танци;
английски език

народни
танци

богата читалищна
библиотека

Танцов
състав

библиотека

група
за
автентичен
фолклор

Информационен
център – читалня

Два танцови
състава

с. Драговищица
НЧ „Г.С.РАКОВСКИ
- 1928”

библиотека

групи
за
автентичен
фолклор

танцова
школа
“Емиданс“
муз.
школа
„Иркапей“

с.
Голяновци,
в
сградата
на
кметството
НЧ ”ЕЛИН ПЕЛИН 1930”

библиотечна
дейност

танцов
състав

Театрална група
ТФ „Хоп-Троп“

с. Опицвет, в новия
Културен дом
НЧ ”РАЗУМ - 1922”

библиотечна
дейност

Клуб
за
народни
танци
„Омайниче“

Театрална група

с. Безден
НЧ ”ИЛИНДЕН
2012”

–

библиотечна
дейност

танцов
състав

Театрална група

с.Градец
НЧ
”ТРУД
И
ПРОСВЕТА - 1941”

библиотечна
дейност

танцова
школа
народни
танци

с.Чибаовци
НЧ ”РАЗВИТИЕ
1933”

библиотечна
дейност

танцов
състав

-

по

Спорт

спортен
клуб
по
айкидо

спортна
школа по
джудо

танцова школа по
народни танци
ТС
„Хайдушки
ручей“
Театрална група

В община Костинброд са съхранени културните традиции и институции, като същевременно се
развиват нови и актуални към съвремието дейности и прояви. Част от реализираните проекти са
в сферата на културата, което също допринася за качеството на живот на хората и
популяризирането на района сред гостуващите.
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В графичната част на настоящата разработка са посочени архитектурно-строителни 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.
Таблица 55. Архитектурно-строителни обекти, които не са с предоставен статут на НКН
Населено
място

с. Безден,

с. Богьовци,

с. Бучин проход
с. Голяновци,

Манастир
Православен храм
Православен храм
в населеното място
в околността
параклис „Св. Йоан
Златоуст“ – при
селище 2-4-ти век
и светилище на
Тракийския конник
N42 52 44.3 E23 04
16.2

Храм „Св.
Българска“
(1862 г.)

Гробище
Оброк

/

Недвижими
културни
ценности

Гробищен храм
„Св.
пророк
С достойнства за
Илия“
НКЦ
Гробищни
кръстове
Художествена
НКЦ - І-ра група
предв.
Кат.
Местно значение
(по ЗКН) - с
Писмо №3107 от
18.09.1978 г. на
НИПК

Петка

Храм „Св. пророк
Илия“
Храм „Св. пророк
Илия“ (1937 г.)
Градецки манастир
„Св. вмчк Георги
победоносец“
параклис „Св. вмчк
Георги
победоносец“

с. Градец,

с. Драговищица

Храм „Св. Николай
Мирликийски
чудотворец“ (1887
г.)
Камбанария 1903 г.

с. Дреново

Храм
„Успение
Богородично“

НКЦ - І-ра група
предв.
Кат.
Местно значение
(по ЗКН) - с
Писмо №3107 от
18.09.1978 г. на
НИПК

с. Дръмша

гр. Костинброд

Храм „Св.св. Кирил Шияковски
и Методий“ 1905- манастир
"Св.
1907 г.
Архангел Михаил"
Храм „Св. Николай
Мирликийски
Чудотворец“,1999 г.
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с. Опицвет
с. Петърч

кв. Маслово
Храм „Св. Мина“
В строеж
Храм „Св. Неделя“
(1835 – 1861 г.)
Храм „Св. вмчк
Георги
победоносец“

С достойнства за
НКЦ

Понорския
манастир „Св. вмчк
Георги
победоносец“

с. Понор

с. Царичина

Параклис
пророк Илия“

„Св.

с. Чибаовци.

Храм „Св.св. Кирил
и Методий“
построен на мястото
на по-стар храм в
местност „Улицата“

Оброци:
"Св.
арханг.
Михаил"
„Св.св. Петър и
Павел“
„Св. Георги“
и др.

Храм „Св. вмчк
Средищно извън
Георги
населените места
победоносец“
–
Царичина, Дръмша
незавършен?
и Чибаовци
м. „Червена ябълка“
12.2.2. Природни ресурси за туризма в територията
12.2.2.1. Защитени територии по Закона за защитените територии

ЗМ Находище на
блатно секирче

ЗМ Находище на
розмаринолистна върба

ЗМ Находище на
гигантски живовляк
Източник:
http://eea.government.bg/flexviewers/prareas/index.html?extent=0000000000184470.679267,0000000004761369.551322,0000000000185251.453510,00
00000004762175.768661
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На територията на община Костинброд се намират три защитени територии (по ЗЗТ) с категория
Защитена местност (ЗМ):


ЗМ Находище на гигантски живовляк68 - в землище на с. Бучин проход, е обявена със
Заповед №РД-644 / 15.08.2013 г. / МОСВ, обн. ДВ бр.80/2013 г.;
o

Площ: 6.98 хектара;

o

Цел: Опазване на растителен вид Гигантски живовляк (Plantago maxima Jacq.)

o

Режим на дейности: Забранява се:


промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;



строителство, с изключение на дейности, свързани с реконструкция и
ремонт на съществуващи съоръжения;



палене на огън и др.

Находището в землището на с. Бучин проход, е единственото известно в страната. Това е найюжното находище на гигантския живовляк в целия му ареал на разпространение.69 Популацията
на вида е със сравнително добра численост и не е вписана в Червената книга на Р България, но е
уязвима тъй като се намира в район с изразено антропогенно влияние – цялата популация на
вида е под сенокосен режим. На регионално ниво видът е оценен като "Критично застрашен"
(CR) по критериите на IUCN (Tzonev & Karakiev 2007).

Общ изглед на Гигантски живовляк (Plantago maxima).Снимано 9 юли 2009 г. край село
Бучин проход, община Костинброд. Автор К. Методиев, www.bgflora.net


ЗМ Розмаринолистна върба70 - в землище на с. Бучин проход и с. Понор, е обявена със
Заповед №РД-646 / 15.08.2013 г. / МОСВ, обн. ДВ бр.80/2013 г.;
o

Площ: 18.15 хектара;

o

Цел: Опазване на растителен вид Розмаринолистна върба (Salix rosmarinifolia L.)
и неговото местообитание;

o

Режим на дейности: Забранява се:


промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;

68

http://pdbase.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=581
https://bgflora.net/families/plantaginaceae/plantago/plantago_maxima/plantago_maxima.html#fn1
70
http://pdbase.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=582
69
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строителство, с изключение на дейности, свързани с реконструкция и
ремонт на съществуващи съоръжения;



палене на огън и др.

Розмаринолистната върба е вписана в Червената книга на Р България като „критично застрашен
вид“ [CR B1ab(i,iii,iv)+2ab(i,iii,iv)]71, последна степен преди „изчезнал вид“. Към момента се
намира единствено в находището в землището на с. Бучин проход.

Карта на разпространението на Розмаринолистна върба в България


Розмаринолистна върба
(илюстрация)

ЗМ Находище на блатно секирче72 – в землище на с. Бучин проход, е обявена със
Заповед №РД-647 / 15.08.2013 г. / МОСВ, обн. ДВ бр.80/2013 г.;
o

Площ: 2.15 хектара;

o

Цел: Опазване на растителен вид Блатно секирче (Lathyrus palustris L.) и неговото
местообитание;

o

Режим на дейности: Забранява се:


промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;



строителство, с изключение на дейности, свързани с реконструкция и
ремонт на съществуващи съоръжения;



палене на огън



събиране на индивиди и растителен материал от вида Блатно секирче с
изключение за научни цели;



и др.

Блатното секирче е вписано в Червената книга на Р България като критично застрашен вид [CR
B1ab(iii)+2ab(iii)]73, последна степен преди „изчезнал вид“. Към момента се намира единствено в
находището в землището на с. Бучин проход.
71

http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Salrosma.html
http://pdbase.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=6&areaID=583
73
http://e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/Latpalus.html
72
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Карта на разпространението на Блатно секирче в България

Блатно секирче (илюстрация)

Находищата – защитени местности в община Костинброд са включени в потенциална мрежа от
малки защитени територии (микрорезервати) по проект „Пилотна мрежа от малки защитени
територии за опазване на растения от българската флора по модела на растителните
микрорезервати“ 2010-2014 на ИБЕИ-БАН и МОСВ в рамките на Българо-Швейцарската
програма за сътрудническво.
Защитените територии могат да бъдат разглеждани като туристически обекти, в случай че са
социализирани и предлагат условия за приемане и обслужване на туристически посещения и в
съответствие с режимите за опазването им. И в трите защитени местности са забранени
строителството, с изключение на дейности, свързани с реконструкция и ремонт на
съществуващи съоръжения, паленето на огън, а в ЗМ Находище на блатно секирче е забранено
събиране на индивиди и растителен материал от вида Lathyrus palustris L. с изключение за
научни цели.
Защитените местности в община Костинброд могат да бъдат включвани само в
специализирани познавателни и еко-туристически маршрути.
12.2.2.1. Защитени територии по Закона за биоразнобразието
Север - северозападната част на територията на община Костинброд е покрита от НАТУРА –
зони местообитания и НАТУРА –зони птици.
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ЗЗ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА
И ПРЕДБАЛКАН
ЗМ Трескавец в
община Своге

ЗМ ‐ находища в община
Костинброд

ЗМ Алдомировско
блато в община
Сливница
ЗЗ РАЯНОВЦИ
ЗЗ ДРАГОМАН

Защитени зони НАТУРА, покриващи община Костнинброд и съседните ѝ общини.
Източник: http://eea.government.bg/flexviewers/prareas/index.html?extent=0000000000184470.679267,0000000004761369.551322,0000000000185251.453510,0000
000004762175.768661

Защитена зона Раяновци (Код в регистъра: BG0002001)74 обявена със Заповед No.РД-569 от
05.09.2008 г., бр. 84/2008 на Държавен вестник 2-1-2001-569-2008, с Категория: ЗЗ по
директивата за птиците. Определен е Режим на дейности, като се забранява:

74



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.

http://pdbase.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=1&areaID=2001
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Защитена зона Драгоман (Код в регистъра: BG0000322)75 е обявена с Решение No.122 от
02.03.2007 г., бр. 21/2007 на Държавен вестник 2-2-322-122-2007, с Категория: ЗЗ по директивата
за местообитанията.
Защитена зона Западна Стара Планина и Предбалкан (Код в регистъра: BG0001040)76 е
обявена с Решение No.611 от 16.10.2007 г., бр. 85/2007 на Държавен вестник 2-2-1040-611-2007,
с Категория: ЗЗ по директивата за местообитанията.
12.2.2.3. Релеф и ландшафт
При взаимосвързаното протичане на процесите на ландшафтообразуването в продължение на
десетки и стотици години, територията все повече се диференцира и в ландшафтно отношение
морфологично се усложнява. За ландшафтите е характерно естествено саморазвитие с борба
между консервативните и прогресивните им елементи. Естественото им саморазвитие може да
бъде нарушено от външно природно или антропогенно въздействие.
Земите в котловинния най-нисък пояс от територията на общината до леко хълмистия релеф при
полите на Понор планина имат по-ограничен традиционен рекреационно-туристически
потенциал. Това се дължи на липсата на висока растителност, лекото разнообразие на релефа и
високата степен и хаотичност на стопанската усвоеност. Оценката за туристическия потенциал
на тази част от релефа се променя положително от наличието на водните течения (р. Блато и
многото й притоци в тази част) и водните площи (изкуствени язовири и рибарници, и естествени
блата). Прилежащият от север котловинно-хълмист релефен комплекс е подходящ за развитие
на селски и еко-туризъм (къмпинги, глемпинги и др.), ученически лагери-практики („зелено
училище”, скаутски лагери) и др. С голяма атрактивна туристическа стойност са земеповърхните
форми на релефа - проломи и въртопи. Най-популярен е районът около хижа „Люляка“, но има
множество по-малки и почти неизвестни кътчета за уединение сред природата.
В обобщеното ландшафтно райониране на страната територията на община Костинброд попада в
Среднобългарска област77, с по-важни характеристики:


обединява териториите между Стара планина на север и Осоговска планина, Рила и
Горнотракийската низина на юг.



включва Задбалканските котловини, сред които Софийска; части от ниските ридове на
Стара планина, сред които Чепън; продължава на запад извън пределите на дъжавните
граници на съвременна България.



най-добре проучена в ландшафтно отношение част на България.

Според „Базисна геоекологична класификация на ландшафтите в България“ (проф. П. Петров,
1997), която отразява ландшафтно–генетичното единство, териториалната цялостност и
единството на ландшафтите, територията на община Костинброд попада в Южнобългарската
планинско-котловинна област в IX подобласт – Витошко-Ихтиманска. Съгласно типологичното
ландшафтно райониране на страната територията на общината следва да се разгледа структурно:
клас – тип – подтип – група.
За нуждите на преценка на туристическия потенциал в община Костинброд като хинтерланд на
област/община София-град е от значение взаимното разположение на следните групи
ландшафти:
планински;
подножни;

билни; склонови;
котловинни (дънни);

долинно-проломни;
надзаливни
речни

тераси;

75

http://pdbase.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=322
http://pdbase.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=2&categoryID=2&areaID=1040
77
Регионална диференциация на ландшафтите, по Велчев, Тодоров, Беручашвили, 1989
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речни,
урбанизирани;

полублатни и блатни;
техногенни;

водни

обекти;
деградирали.

Северната част от територията на общината е заета от източната част на Безденския (205)
карстов район – Карст в Старoпланинска област „II”.

Пещерни
и
карстови
райони
http://www.hinko.org/hinko/GeoTopoHidro/Regions.php

в

България

Източник:

204 Понорски район обхваща изцяло Понор планина и Южните склонове на Берковска планина.
В този район са проучени над 140 пещери и пропасти, от които в община Костинброд в м.
Раздолци край махала Стефановци на с. Дреново (югоизточно от Понора, в пределите на Мала
Софийска планина,) попада интересната пещера „Голямата темнота".
Особеност са фуниевидните земни образувания – въртопи. Характерен и разпознаваем е Чепън
планина с ландшафт на планински открит карст с частично покритие от горска дъвесна и
храстова растителност.
Планинските горски ландшафти с богато разчленен релеф, множество извори и рекички, с
преобладаващо южни скатове на Мала Софийска планина, сгушила селата от север Бучин
проход, Дреново, Дръмша, Чибаовци, Царичина, с многобройните им махали и вилни зони до
Градец на юг, са потенциал за развитие както на отдиха, така и на туризма в общината.
Наличието на водни обекти в разглеждания природно-териториален комплекс на община
Костинброд повишава до голяма степен неговото значение за туризма в сравнение с други
такива (при равни други условия). Това е основателна причина при оценката на туристическия
потенциал на предметната територия, особено в равнинната част, вниманието да се фокусира
върху онези водни обекти, които могат да се включат към туризма като обекти за водни
спортове, риболов, за рекреация, социален и здравен туризъм, за ландшафто- и климатотерапия,
или просто за повишаване на естетическата стойност на местността.
В разглежданата територия са разположени водни обекти:


с популярност и традиции сред местните жители и сред столичани - водните площи
край гр. Костинброд, с. Петърч, с. Безден и карстовите извори в подножието на
Чепън планина;



с необходимо защитени качества – водно-блатните ландшафти по поречието на р.
Блато;



с потенциал за доразвиване на екотуризъм – покрай река Крива и притоците й;
реките през гр. Костинброд и с. Петърч, рекичките през Дреново и Дръмша;
240



със символно значение за Костинброд – бродът/мостът на преминаване през р. Блато

С не по-малко значение за развитието на селски туризъм в община Костинброд са
антропогенните агроландшафти със сеитбооборотни култури и трайни насаждения, разположени
непосредствено между крайречните и крайблатни ландшафти на р. Блато и хълмистопредпланинския релеф на Чепън планина.
Деградираните ландшафти около мините и находището на доломит (Минно добивен завод
„Балша“ АД), както и малко по-малките разпръснати из територията на общината каменни
кариери, действащи (Кариера „Целовижда“, Варов възел „Тамара 2009“ и „Асфалтова база ГБС“;
Каменоломна кариера „Градец“) или изоставени, оказват негативно влияние върху общото
впечатление от територията. Към това се добавя и неизбежното смесване на индустриални
пейзажи в облика на пейзажи с природно и културно наследство (Ел. подстанция „Софиа –
Запад“, „Кока кола ХБК България“ АД). Така търсените пейзажи в обективите на туристите и
фотолюбителите са в зрителни конуси:


в относително близък план и „изрязан“ кадър;



избягващи антропогенно-индустриалните ландшафти в погледа към Мала планина,



или включващи антропогенно-индустриалните ландшафти в достатъчно отдалечен и
замъглен „заден“ план – с погледи на изток, юг и запад към силуетите на отсрещните
планини Лозен, Витоша, Люлин и Вискяр планини.

Закътани, опазени от груба антропогенна намеса остават планинските горски ландшафти,
разположени по ниските била и южните планински склонове на Мала планина на север от
Градец и Царичина. Селата Бучин проход, Дреново, Дръмша и Чибаовци с множеството си
махали и вилни зони имат потенциал за развитие на отдих и еко-туризъм в слабо антропогенно
повлиян ландшафт.
12.3. Функционални взаимовръзки на туризма с останалите системи в територията
Анализът на взаимодействие на функционалните системи на територията е залегнал в
дефинирането на устройствени режими за най-активните зони на взаимодействие. За
устойчивото развитие на територията на общината е необходимо КООРДИНИРАНЕ И
СЪВМЕСТЯВАНЕ на мероприятията на ТУРИЗМА (използването на природния и културноисторическия потенциал като фактор за създване на комплексен туристически продукт) и тези
по предвижданията на ОУП-О Костинброд за функционалните системи чрез въздействия:








върху природната паркова среда, зелена система и отдих;
система културно историческо наследство (КИН);
транспортно-комуникационната система;
система “Обитаване”;
система „Труд“;
система „Социален сервиз“;
система „Екология“.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ПРИРОДНАТА ПАРКОВА СРЕДА, ЗЕЛЕНА СИСТЕМА И ОТДИХ
Туризмът има свойството не само да “експлоатира”, но и да облагородява природната среда
чрез:


изява на ценните пейзажни качества на територията, в контекста на развитие на
природо-познавателен и екотуризъм (довеждане на хомо-урбаносите до останките от
първотворението),
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обогатяване на пейзажа, с адекватното експониране на антропогенните ландшафти,
чрез форми на рекултивация и екологична защита



увеличаване на засадената висока растителност чрез “зелено обрамчване” на
новосъздадените трасета за пешеходен, конен и велотуризъм.

Координираното създаване и ползване на обектите на отдиха в община Костинброд и като
обекти на туризма осигурява регулярност на ползването, устойчивост на приходите и съответно
поддържане на материалната база, а така също и ангажиране на работната ръка.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СИСТЕМА „КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“
Стимулирането на развитието на интерпретационните системи на КИН – мемориален
художествен синтез, атракционни и просветни дейности, предложения за туроператорски пакети
и др. подпомага условията за изявяване и социализация на обектите на КИН като туристически
обекти.
Юридическата защита на паметниците на КИН предвижда установяването на режими за тяхното
опазване, които включват: определянето на териториалния им обхват (по принцип е защитена и
непосредствената среда на паметниците на КИН) и предписания за тяхното опазване. В този
смисъл, териториите на паметниците на КИН представляват особен вид “защитени територии” с
Културно-Историческо Наследство, които съответстват на тези, включени в Националната
екологична мрежа територии с естествена природна среда.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СИСТЕМА “ОБИТАВАНЕ”
В условията на новите технологии и комуникации туристическите обекти въздействат върху
качеството на живот и атрактивността на средата, като мотивират избора на местоживеене и
труд:


отчитане на ценните структурни качества (мащаб, интегриране в природната среда и
др.) на съществуващите системи от селища и вилни територии;



изява на територии, благоприятни за традиционни форми на обитаване;



усвояване на нови извънселищни терени, съобразено с идентичността на пейзажа;



подчертано емоционално-психическо въздействие върху обитателите и др.

Възможностите за развитие на селски туризъм в територията на общината създава предпоставки
за изграждане на ареали със семейни хотели, туристически чифлици и ферми – наченки за което
се наблюдава в с. Опицвет.
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СИСТЕМА „ТРУД“
Преди директно включване в обслужването на туристическия поток, местното население има
възможност за препитаване и в дейностите по изграждане на туристическата инфраструктура,
предвидените дейности по опазване на Природното и Културното наследство.
Туризмът стимулира възможности за ангажиране на човешки ресурс при:


използване на производствени сгради като “индустриално наследство” в действие;



изява на традиционната култура на ползване на земята; на традиционен поминък, на
земеделски практики, вкл. еко-строителство (на примера на кирпичените сгради с.
Богьовци);



възобновяване на съхранени народни художествени заняти и традиционни
производства и др
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Развитието на туризма се разглежда като част от икономиката на общината. В създаването на
туристическия продукт в общината активно място могат да заемат производствата в хранителновкусовата промишленост (трапезните продукти на „Олинеза“, киселото мляко на „Опицвет“,
месните продукти на „Джиев“, кафето на „Бразилия“ и др.).
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ СИСТЕМА СОЦИАЛЕН СЕРВИЗ
Развитието на туризма оказва благотворно влияние и върху системата на социалния сервиз в
следствие на:


Предвиждане на специализирани информационни центрове във връзка с културноисторическия и екологичния потенциал на територията на община Костинброд;



Изграждане на музейна мрежа: разкриване на нови местни експозиции и галерии,
вкл. специализирани информационни центрове за културно-историческото
наследство и православна духовност;



Задоволяване на потребностите не само на туристите от търговия и услуги, а и на
местното население;



Подобряване на функциите на читалищната дейност, активиране на художественотворческото предприемачество (пример на гостуване със занимания на Център за
изкуства и занаяти „Бащино огнище“ в Шияковски манстир http://balkanec.bg/tsentarza-izkustva-i-zanayati-bashtino-ognishte-sas-zanimaniya-v-shiyakovskiya-manastir38368.html ).

12.4. Анализ на налични програми, планове и проекти, засягащи туризма на територията
на общината
В SWOT-анализа в Общинския план за развитие на община Костинброд 2014-2020 г. развитието
на туризъм е поставено сред бъдещите възможности – при комбиниране на туристически пакети
със съседни общини. В проектната част на ОПР Костинброд 2014-2020 са вместени в
Стратегическа цел 1: Развитие на местната икономика чрез използване на местния
потенциал; Приоритет 1.3: Развитие на туризма:
Мярка 1.3.1.: Развитие на разнообразни форми на туризъм
Дейности:


Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура (предвиден
бюджет 3 000 000 лв.);



Привличане на чужди инвеститори за развитие на туристическа инфраструктура
(напр. СПА проекти);



Създаване и поддържане на специализиране туристическа инфраструктура –
екопътеки, велоалеи (предвиден бюджет 1 000 000 лв.);



Създаване на Центрове за туризъм и отдих покрай реките (предвиден бюджет
1 000 000 лв.);



Подкрепа на дейността на местния център за развитие на туризма (предвиден
бюджет 200 000 лв.);



Създаване на база данни за региона с подробна информация за ресурсите, атракциите и
възможностите за алтернативен туризъм в общината (предвиден бюджет 15 000 лв.).

Мярка 1.3.2.: Развитие на маркетингова политика за популяризиране на Костинброд като
туристическа дестинация
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Дейности:


Подкрепа и презентиране на възможностите за развитие на туризъм в околностите на
Костинброд и представяне на туристически борси (предвиден бюджет 35 000 лв.);



Провеждане на рекламни кампании за популяризиране на възможностите за туризъм в
общината (предвиден бюджет 70 000 лв.).

Приоритет 2.2.: Опазване на околната среда
Мярка 2.2.2.: Рационално управление и ползване на водните ресурси и опазване на
чистотата им
Дейности:


Изграждане, възстановяване и поддържане на езерата и превръщането им в места за
отдих, риболов и туризъм (предвиден бюджет 7 000 000 лв.);

Като основни индикатори за измерване и оценка на ефекта (степента на постигане на целите) на
ОПР Костинброд (стр. 142) за сектора на Туризма са изведени показателите за:


Реализиран брой нощувки



Среден престой на туристите



Брой легла в туристическите комплекси



Брой на нови легла



Брой и видове на туристически атракциони и услуги

Като конкретни индикатори за мониторинг по приоритетите, заложени в Плана за развитие на
община Костинброд за периода 2014-2020 г. (стр.145) са посочени:


Брой създадени и/или реновирани туристически обекти;



Брой привличени чужди инвеститори за развитие на туристическа инфраструктура;



Км създадена специализирана туристическа инфраструктура – екопътеки, велоалеи;



Брой създадени Центрове за туризъм и отдих покрай реките; Брой участия в
туристически борси;



Брой проведени рекламни кампании за популяризиране на възможностите за туризъм в
общината.

Общинският съвет разглежда и одобрява годишните доклади и заключителния Доклад за
изпълнение на плана, изготвен по наблюдението и оценката, проследяващи не само
използването на финансовия и ресурсен потенциал, но активно отчитащи и физическия прогрес
върху територията на общината – настъпили като промени в състоянието на средата в резултат
от предприетите мерки. Това изисква набор от специфични индикатори и допуска възможност за
алтернативност и адаптивност на индикаторите при оценяване изпълнението на ОПР
Костинброд 2014-2020 г.
12.4. Характеристика и потенциал за развитие на туризма в община Костинброд
В аналитичната част на Общинския план за развитие (2014-2020г.) се отчита, че на територията
на община Костинброд не съществуват съществени предпоставки за туризма от гледна точка на:


Природно-географски дадености и



Материално-техническа база,
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Това се оценява като пречка за развитието на туризма в общината. От друга страна като ресурс
за привличане на туристи се отчита близостта до столицата и възможността за комбиниране на
туристическия продукт:


Културно-историческите забележителности в общината;



Запазената природа и и природни забележителности.

Отчита се, че дейностите свързани с експлоатацията на културното наследство в туризма трябва
да бъдат обвързани с опазването и съхранението на културните ценности и полагане на
необходимите грижи за тях.
Като база за развитие на туризма като отрасъл в общината е оценен свободният жилищен фонд,
тъй като множеството необитавани сгради могат да бъдат реновирани и адаптирани като:


семейни хотели за туризъм;



леглова база за отдих;



микропредприятия за производство и преработка на суровини, еко и биопродукция и
бутикови стоки в малки серии.

Като стратегическа за развитието на туризма в община Костинброд е възможността за
комбиниране (координиране и субординиране) на туристически пакети не само със Столична
община, а и със съседните по-малки общини от Софийска област. Това изисква специализирана
мотивираща политика (информиране, насърчаване и стимулиране) към местното население,
наследници/собственици на имоти и/или новоприходящо население.
ИЗВЕДЕНИ ПРОБЛЕМИ ЗА РЕШАВАНЕ, НАСОКИ И ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ, заложени
в Общински план за развитие на община Костинброд
Към момента за територията на община Костинброд не са приложени конкретни мерки за
развитието на туризма в самостоятелен отрасъл, но са предприети редица подготвителни
действия.
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.
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. 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.
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
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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.
Оценените в ОПР Костинброд 2014 – 2020:


необходимост да се оцени утилитарната стойност на обектите – НКЦ и до каква
степен състоянието им позволява възстановяване на оригиналните или организиране на
нови функции, и



потребност да се направи анализ на икономическата целесъобразност с цел включване в
културно историческата туристическата78 индустрия или друга инвестиционна
система

могат да се отнесат до архитектурно-строителните НКЦ, които в случая са частна собственост.
Археологическите НКЦ, по презумпция всички от национално значение и изключителна
държавна собственост, като обекти за туристически интерес следва да бъдат едновременно
опазвани и социализирани след задълбочено проучване, документиране и опазване по реда на
ЗКН и Наредба №4 на МК и МРРБ от 2016 г.
В НКПР от 2012 г. въз основа на оценка за степента на значимост на културното напластяване в
населените и извън населените места са представени културните коридори на територията на Р
България.

Оценка на културното напластяване в Република
България
/Национални
културни
коридори,
Национална концепция за пространствено развитие/. Източник:
http://www.tourism.government.bg/bg/pages/kulturn
Източник: ОПР Костинброд 2014-2020, стр. 69
o-istoricheski-destinacii
В НКПР 2014-2025 г. община Костинброд е оценена със средна степен значимост на културното
напластяване (с наличие на два културни пласта или един силно изразен), но тя все още не е
включена в туристическите маршрути с културно-исторически дестинации от национално ниво.
ОПР Костинброд 2014-2020 дава заявка за ориентиране на пространственото ѝ развитие към
културното наследство и природните и културни ландшафти в територията 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“.

78

предложена поправка от автора
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АНАЛИЗ НА НАЛИЧНИ ПЛАНОВЕ от национално и регионално ниво с отзвук за
развитието на туризма в община Костинброд
За включването на НКЦ от територията на община Костинброд в програми с европейско и
национално финасиране до момента са предприети различни предпроектни проучвания, за част
от които са налични публикации:


предварителни разработки с хипотетични възстановки – за археологически НКЦ;



предварително заявени намерения за разработки – за художествени НКЦ.

В предходни програми с европейско финансиране е стимулирано обвързаното развитие на
туризма с опазването и социализирането на културно-историческото и природното наследство.
Оценявайки дейностите по популяризиране на НКЦ за развитието и на туризма, община
Костинброд прави специализирано издание „Скретиска – най-романтичната част от историята на
Сердика“79 с публикации на част от проекта на архитекти Мария и Орлин Давчеви
(Архитектурно студио МиОдизайн). Техният проект за социализация на късно римска
резиденция Скретиска, Костинброд е получил награда на публиката на Софийски архитектурен
салон „Арх инова“ през 2012 г.
От 2017 г. община Костинброд е предприела действия за предоставяне на статут и придобиване
на правомощия за управление на опазването и социализирането на обект „Късноантична
резиденция Скретиска / ранновизантийска Кратискара и Ротонда“ в м. Градището на гр.
Костинброд. Статутът на обекта с класификация групова археологическа недвижима културна
ценност (ГАНКЦ) и с категория „национално значение“ е предоставен със Заповед №РД09805/17.10.2017 г. на зам. министъра на културата по т. 6от Протокол №66 от заседание на
СЕСОНКЦ, състояло се на 27.07.2017 г.
На 13.09.2017 г. в малкия салон на НЧ „Иван Вазов -1947“ в гр. Костинброд е проведена
пресконференция за „туристическото бъдеще“ на църква „Св. Петка българска“ в с. Богьовци. С
цел църквата - действащ храм, да се направи обект на културния туризъм се предвижда намеса
за опазване на художествената НКЦ със стенописите на братята Благоеви от Дебърската школа.
Проектите за опазването следва да бъдат изготвени по реда и изискванията на Наредба №4
от 21 декември 2016 г. на МК и МРРБ за за обхвата и съдържанието на документации за
извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни
ценности.
ПОТЕНЦИАЛ и ПРИЛОЖИМ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА
Концепцията и прогнозата за развитие на туризма в община Костинброд изискват принципно
координирани предписания за проучване и развиване на система за достъп до обектите на НКН
и природните дадености – лландшафти и защитени територии. Териториите, отредени за
развитие на туристически обекти и дейности в общината следва да се съобразят с
разположението и изискванията на специфичните устройствени режими, съответстващи на
спецификата на устройствена защита на КИН и защита на природата.
Специалните инфраструктурни изисквания на еко-туризма и изискванията на културнопознавателния туризъм изискват отделно дефиниране. Въпреки основното обществено
обслужване с настаняване, здраве и безопасност, комуникации и транспорт, инфраструктурата
на еко-туризма не е толкова изискана или изискваща спрямо останалите аспекти на
туристическата индустрия. Тя изисква просто да е безпристрастна и широко разпространена в
страната. Ключът към еко-туристическата инфраструктура е планиране и развитие, дирижирани
с респект към природата, ландшафта, местните обичаи и традиции. Освен създаването и
79

http://kostinbrod.bg/%d1%81%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0#.WnxIgnyYNpg
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прибавянето на проблеми с околната среда, тези форми на туризъм имат за цел да смекчат
негативното влияние и стресирането на околната действителност.
Инфраструктурата, която съпровожда еко-туризма не изисква генерални инвестиции. Същото не
може да се каже за инфраструктурата на културния туризъм, която изисква постоянство в
инвестициите за изследване, възстановяване, поддържане и опазване на паметниците на
културата. Още повече, на културния туризъм в отделни обществени среди се гледа като
разрушител и осквернител на паметниците на културата.
Слабо изразената сезонност при ресурсите на културния туризъм дава голямо предимство и
позволява към антропогенните обекти в община Костинброд да се насочват туристо-потоци и
тогава, когато достъпът до природните ресурси е затруднен или опасен. Особената ценност на
антропогенните забележителности в община Костинброд се основава на възможностите за
целогодишното им използване и етапността във въздействието им, проявяваща се като:


етап на обща представа за обекта,



етап на визуален контакт и опознаване, и



етап на по-задълбочени познания.

В този смисъл туристическите ресурси в територията на община Костинброд могат да се
използват за привличане на туристи както с краткосрочен и средносрочен престой, така и на
транзитно преминаващи. Това от своя страна би довело до икономически и социален ефект и за
общината, и за региона.
Условие за успех на формирането и развитието на туризма в община Костинброд като устойчив
е той да се приема от местната общност, едновременно с това да е екологичен, да не внася
драстични промени в природната и в социалната среда, а взаимно да ги обогатява. В територията
могат да намерят своето разположение туристически инфраструктури за:








КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ и МАРШРУТИ
–

културно познавателен туризъм, вкл. координиран със сродни пакети в столицата и
съседни държави (Ниш, Сърбия);

–

поклонически маршрути – храмове и манастири,

ЕКОЛОГИЧЕН ТУРИЗЪМ и МАРШРУТИ:
–

селски и аграрен еко-туризъм, вкл. любителски риболов;

–

природопознавателен туризъм;

–

приключенски туризъм, вкл. тематични паркове (напр. уфо-парк);

СПОРТЕН ТУРИЗЪМ и МАРШРУТИ:
–

Екстремни спортове (в тренировъчен и състезателен аспект);

–

Конни спортове (в тренировъчен и състезателен аспект);

–

Спортен риболов (в тренировъчен и състезателен аспект).

ЗДРАВЕН И БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ:
–

Кинезитерапия (вкл. ландшафто-терапия)

–

Климатотерапия, вкл. координиран с балнео туризъм в съседни общини;
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При разположението и определянето на водещо функционално предназначение на територията в
община Костинброд от изключителна важност за опазване и ползване на туристическия ресурс е
спазването на принципа на пропорционално съответствие между натовареност (капацитет) на
територията (брой туристи / хектар) и реципрочна близост до столичния център.
12.5. Културен туризъм и маршрути
Потенциалът за развитие на културни маршрути на територията на общината с включване на
обекти на КИН е разгледан подробно в част на ОУП-О Костинброд. Те са предложени в
съответствие с НКПР 2013-2025 – според разположението на територията на община
Костинброд в ареала на София и „Западното културно пространство“:


„Античност“ – с археологическите обекти на НКН Виа Диагоналис / Виа Милитарис и
Западният трансбалкански маршрут;



„Християнско изкуство“ и култура;



„Природни и култови феномени“ – в разглежданата територия: Братьов камък и
единична могила с култово съоръжение от късното средновековие в м. Магурката на с.
Понор,

Инфраструктурата, която съпровожда културния туризъм изисква съществени и постоянни
инвестиции за изследване/проучване и документиране, възстановяване, поддържане и опазване
на паметниците на културата. Още повече, на културния туризъм в отделни обществени среди се
гледа като разрушител и осквернител на паметниците на културата.
За утвъждаването на един туристически маршрут в територията на община Костинброд като
„културен“ е необходимо обектите на туризма, изброени в чл.3 ал.2 от Закона за туризма (ЗТ) да
се групират:


обекти на културата: недвижими културни ценности (археологически, архитектурностроителни, исторически, и др.), индустриално наследство, типични селища или части от
тях, обществени и религиозни сгради (които може и да не са НКЦ), публични
пространнства и др.;



структурни обекти: музей, изложбена зала, галерии и изложбени центрове, места за
провеждане на фестивали, надпревари, конкурси, улички на занаяти и др.;



инфраструктурни обекти: специализирана туристическа инфраструктура – екопътеки,
велоалеи,



природни обекти и забележителности: защитени територии, планински ридове, гори



обекти за обслужване: Центрове за туризъм и отдих покрай реките, места за настаняване
(хотели, хостели, къщи за гости и др.), места за велосипеди/бегачи или автомобили под
наем, и др.;



допълващи обекти: посетителски центрове, изходни пунктове, всякакви обекти за
посрещане, информация и продажби.

От подбора на обектите във всяка от горните групи на туристическия маршрут по материалните
следи на НКЦ в територията на общината зависи доколко той ще бъде приоритетно културен
маршрут и доколко ще е адекватен на тяхната културна ценност и значимост. За постигане на
качествено съответствие се препоръчва културният маршрут да включва най-малко 4 обекта от
първите две групи и 3 обекта от последните две групи.
КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ С МАРШРУТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ КУЛТУРНИ КОРИДОРИ
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Обвързването на европейските културни коридори като Виа Диагоналис предполагат развитие
на туристически маршрути по същите или по близки трасета. В зоната на този исторически
утвърдил се европейски културен маршрут Виа Диагоналис е Костинброд – Ниш. Пример за
реализация в тази посока е Проект „Открийте непознатата част от Балканите“80 по Програма за
трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия с конкретно изражение в региона
Монтана – Ниш. Костинброд, макар да не е гранична община има значим ресурс за формиране
на и брандиране на трансграничен туристически маршрут в тази посока на базата на обектите
„Сердика - Скретиска – Кратискара“ и „Наисус - Медиана“. Индиректна пречка, затрудняваща
финансиране на туризма и респективно на опазването на КИН в община Костинброд е
концентрацията на подкрепата за финансиране на териториите на граничните общини, като
територии със специфична характеристика.
Другият такъв – Западния трансбалкански маршрут е: Костинброд – Годеч – Монтана, но към
момента и в близка перспектива този комуникационно-транспортен коридор в национален план
не ще бъде сред проритетите на МРРБ-АПИ.
КУЛТУРЕН
КУЛТУРА

ТУРИЗЪМ

С

ТЕМАТИЧНИ

МАРШРУТИ

НА

ХРИСТИЯНСКАТА

Християнското изкуство и поклоничеството могат да бъдат част от съчетани маршрути на
културен и еко-туризъм при свързване на двата вече разработени туристически културни
поклонически маршрути в съседни общини:


„Софийската света гора“ в северните части на територията на Столична община;



“Малката Света гора“ 81 в територията на съседната крайгранична община Драгоман.

Маршрутите, свързани с християнското изкуство и култура, преминаващи през територията на
община Костинброд имат потенциал за развитие на:

80
81



географски принцип: териториално съединяване на маршрутите от Тематичен
исторически парк „Софийска света гора“ в София-център на СО и „Мала света гора“ в
община Драгоман с тематично трасе, свързващо храмове и манастири на терорията на
община Костинброд – например: от запад на изток между с. Цръклевци в Драгоманска
община и с. Кътина в Столична община ще обвърже храмовете в землищата на: в с.
Понор – манастир „Св. Георги победоносец“; в с. Богьовци – „Св. Петка“; в с. Опицвет –
храм „Св. Неделя“ и параклис „Св. Йоан богослов“ върху основите на археологическата
НКЦ № 16 в Списъка (рег картон №1530076); в с. Безден – храм „Св. пророк Илия“ и
лапидариум с надгробни каменни стели; в Петърч – храм „Св. Георги победоносец“ (до
старото гробище на север извън селото); в гр. Костинброд – храмовете „Св. Николай
мирликийски чудотворец“ и „Св св. Кирил и Методий“; Шияковски манастир „Св.
Архангел Михаил“ (с паметна плоча на В. Левски); в Драговищица – храм „Св. Николай
мирликийски чудотворец“; в Голяновци - „Св. пророк Илия“. За непрекъснатостта в този
културен поклонически маршрут е необходимо допълване и с обекти от съседната
Столична община: В землището на с. Балша – храм „Св. Петка“ и манастир „Св. Теодор
стратилат“; и в с. Доброславци – храм „Св. архангел Михаил“;



научно-изкуствоведчески принцип: изграждане на маршрут за проследяване на
художественото наследство, оставено от представители на определена художествена
школа – например: на Дебърската, каквито са братята зографи Михаил и Христо
Благоеви (Блажеви) Дамянови от Тресонче в Македония. Преди да изпишат храмовете
„Св. Петка българска“ в с. Богьовци и „Св. Николай Мирликийски чудотворец“ в с.

http://www.tour-montana-nis.com/?cid=7
https://www.edenbulgaria.eu/sites/default/files/dragoman_bg.pdf
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Драговищица на територията на днешната община Костинброд, те работят през 1880 г. в
църквата в манастира „Св. св. ап-ли Петър и Павел“ в Долни Пасарел, а след това през
1885 г. – в църквите „Св. Николай Мирликийски чудотворец“ в с. Негован и „Вси
светии“ в с. Мировяне в съседната община.
12.6. Екологичен туризъм и маршрути
Инфраструктурата, която съпровожда еко-туризма се планира за развитие с респект към
природата, ландшафта, местните обичаи и традиции. Възможностите за селски и аграрен екотуризъм, вкл. любителски риболов са в равнинната част на общинската територия до
подножието на Чепън планина и склоновете на Мала планина.
Добри условия за развитие на природопознавателен еко-туризъм има край поречието на р. Крива
река с възможност за устройство на ландшафтен парк - от х. Люляка нагоре по течението ѝ.
Провеждането на еко-маршрути с целенасочени наблюдения в защитените територии в община
Костинброд изисква ясни правила на достъп и спазване на наложените забрани относно
опазването на дадения растителен вид.
Към еко-туризма се отнася и развитието на приключенски туризъм, което включва тематични
паркове - например уфо-парк (НЛО).
Еко-туризмът включва и маршрутите, които са свързани с културното наследство на
територията, традициите, местните занаяти и кухня.
12.7. Спортен туризъм и маршрути
Спортният туризъм изискващ, специализирани обекти (в тренировъчен и състезателен аспект),
на територията на община Костинброд има потенциал за развитие на Екстремни спортове;
Конни спортове; Спортен риболов (евентуално и лов). Наличието на съществуващи и
създаването на нови съвременни антропогенни ресурси за спорт позволява тяхното специфично
пазарно и пространствено проявление. Те се изразяват във формата на различни професионални
спортни площадки, атракциони и други съоръжения, чрез които да се осъществява
практикуването както на различни видове спорт, така и организирането на разнообразни
спортни прояви или концертни прояви. Съществуващите спортни бази в гр. Костинброд са
предпоставки не само за привличане на туристи, които да имат пряко участие в спортните
дейности с цел забавление и рекреация, но и преминаващи туристи - за наблюдение на
спортните състезания:


спортни и културнообразователни дейности през свободното време на групи от
училища и спортни клубове;



отдих и туризъм през почивните дни и ваканциите, летни училища и спортни лагери, с
обучение и практикуване на:
–

алпинизъм (поречието на р. Крива река, край хижа „Люляка“),

–

конни спортове (бази в Опицвет, Градец и др.),

–

алтернативни планински и стрийт спортове (Беледие хан, гр. Костинброд);



за интегриране на деца и младежи от малцинствени групи чрез обучение, спорт и
туризъм



и още мероприятия:
–

състезания - конни надбягвания, злагания на гълъбодруми,
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–

рол-ски (старите ненатоварени пътища Дреново – Дръмша - Чибаовци) и
колоездачни спускания (Чибаовци – Царичина – Градец),

–

турнири по стрелба с лък и др..;

ЕКСТРЕМНИ СПОРТОВЕ (в тренировъчен и състезателен аспект)
Скалните венци „Орлово гнездо“ и „Стените“ по десния бряг на р. Крива в община Костинброд
са известна туристическа дестинация за катерачи. В района на х. „Люляка“ има дадености за
устройство на „Виа Ферата“ маршрут. „Виа Ферата“82 е звено, осъществяващо прехода от
стандартен еко-туризъм към алпинизъм. Това е популярна форма на туризъм в целия свят.
Устроени по този начин дори трудно достъпни алпийски места могат да станат популярни и за
по-широка група посетители. Известни у нас маршрути тип Виа Ферата са устроени в ждрелото
на р. Енинска в община Казанлък, до Триград в община Девин - Виа Ферата Харамийската
пещера; в общ. Смолян - Виа Ферата екопътека „Невястата“ и др., а най-дългият железен път,
екипиран до момента в България е Виа ферата „Мальовица”. Такъв тип маршрути83 могат да са
достъпни и за не толкова опитни туристи, които обаче са запознати с основните техники на
безопасност при катерене и са придружени от опитен водач. Този тип маршрути дават
възможност за безопасно преминаване и от вече добре подготвени туристи, които не разполагат
със собствено оборудване или имат по-базови познания и умения в скалното катерене.
Изграждането на обезопасен маршрут със спомагателни железни съоръжения може да повиши
достъпността до най-живописните места на пролома на р. Крива в община Костинброд без да
компрометира съществуващите катерачни маршрути и туристически пътеки. Световният и
българският опит показва, че е напълно възможно съвместното съществуване на трасета с
различно ниво на трудност и на достъп в рамките на един и същ скален феномен.
КОННИ СПОРТОВЕ (в тренировъчен и състезателен аспект)
Съществуващите конни бази на територията на община Костинброд (т. 2.1.8. от настоящата
разработка) са основа за разгръщане на потенциала на територията както в тренировъчен и
състезателен аспект за развитие на конни спортове, така и за подкрепа и разнообразяване на
тематичните маршрути на културния туризъм.
СПОРТЕН РИБОЛОВ (в тренировъчен и състезателен аспект)
Наличните водоеми, предлагащи възможности за любителски и спортен риболов са подходящи
за включване в системата на отдиха за местните жители и за приходящи от столичния град.
Съществуващата материална база изисква благоустройствени мероприятия, приложими въз
основа на ПУП.
12.8. Здравен и балнеоложки туризъм
През последните години СПА – туризмът заема едно от челните места на бизнес индустрията. В
това отношение минералните води в района на Столична община представляват голям интерес
както за българските, така и за чуждестранните инвеститори. София може да стане
предпочитана балнеологична дестинация и даже банеологична столица на Европа с хинтерланд
територията на община Костинброд. На територията на общината има три минерални извора, но
без реална перспектива за развитие на балнеология:


Находище Костинброд има голям потенциал и водата му може да се ползва за много
цели, в т.ч. и за добив на геотермална енергия, но при мощна помпажна експлоатация

82
Via Ferrata /в превод от латински: железен път/ е обезопасен катерачен маршрут, оборудван с постоянни
метални съоръжения, като стълби, стъпала, кабели, мостове и др.
83
https://www.youtube.com/watch?v=1bXSMp_fpp4
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дебитът на карстовите извори, разположени по разломната линия Опицвет – Безден –
Драговищица би намалял значително;


Находище Костинброд-Пролеша е разкрито чрез пет сондажни кладенеца от които
понастоящем се експлоатира единствено ТК-3 с каптиране на минералните води.

Разглежданата Територия в по-широк обзор има природен туристически потенциал за поемане
на т.нар. КОМПЛЕКСНА КИНЕЗИ-, СПА- И КЛИМАТОТЕРАПИЯ - съчетанието на
балнеолечение, комбинирано с кинезитерапевтични техники, климатолечение и диетично
хранене:


ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА т.нар. МЕДИЦИНА СРЕЩУ ОСТАРЯВАНЕТО
(известна с английското название anti-aging и е хит в Европа), която включва комплексни
мерки в областта на ендокринологията, кардиологията, урологията, гинекологията,
дерматологията, физиотерапията, лечебното хранене и пластичната хирургия.
Възможности за изграждане на центрове срещу остаряването у нас са обсъдени на
първия световен конгрес по anti-aging във Виена през октомври 2006 г. Целта е всеки
възрастен да мине оценка на общото състояние и степента на „износване" на организма,
защото хората не остаряват с еднакви темпове. Това отговаря на тъсенето - България е
обект на засилен интерес за ползване на балнеологичната медицина от европейските
пенсионери, а територията на община Костинброд е богата на ресурси.



ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ в ДЕЙНОСТИ на ЕЖЕДНЕВНИЯ ЖИВОТ за
възстановяване на независимостта; ТРУДОТЕРАПИЯ и ПРОФЕСИОНАЛНО
ПРЕОРИЕНТИРАНЕ за пациенти с ампутиран крайник или части от него; при нужда РАЗГОВОРНА ИЛИ ЗАНИМАТЕЛНА ТЕРАПИЯ с психолог или психотерапевт, с цел
вграждане на пациента в обществото;

 МЕСТА ЗА ДЕТОКСИКИРАЩА ТЕРАПИЯ – заявен интерес от Исландия, както и от
цяла Северна Европа с повишено търсене на лечебни програми за детоксикация заради
висока употреба на алкохол. КАЛОЛЕЧЕБНИЦИТЕ са изявен интерес на скандинавците,
които търсят по-топли места. Първо трябва да се стандартизират лечебните процедури,
за да е сигурно тяхното качество. Посетителите ще идват за лечебен туризъм, а не на
почивка с басейн, и ще искат да знаят в рамките на 1 месец престой какви точно
процедури ще им предстоят.
КИНЕЗЕТЕРАПИЯ
В територията на община Костинброд има природни дадености с потенциал за:
 Теренно лечение (ландшафто терапия)
 Дозиран пешеходен туризъм и умерено спортуване
 Игри без състезателен характер
КЛИМАТОТЕРАПИЯ ВКЛ. КООРДИНИРАН С БАЛНЕО ТУРИЗЪМ В СЪСЕДНИ
ОБЩИНИ
 въздушни бани, слънчево-въздушни експозиции в прохладно
предпланински склонове на Чепън и Мала Софийска планина)

време

(южни

 класическата японска терапия Shinrin-Yoku въздушни бани и разходки в гората (пътеки –
маршрути из рекреационни гори в северните части на общината – в землищата на Бучин
проход, Дреново, Дръмша и Чибаовци)
 климато, аромато и кинезитерапия - вид терапия, при която освен дозирано физическо
натоварване има и вдишване на фитонциди и отрицателни аеройони
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12.9. Оценка на поемния капацитет и туристическия профил на територията
При определяне капацитета на предметната територия, в частта, предоставена за зона за отдих,
се доказва естествената поемна способност на същата с показател, изразяващ броя на обектите,
които могат да се ползват едновременно без да нарушат рекреационното й единство.
Направен е подробен анализ и комплексна оценка на антропогенните и природни ресурси на
територията, като са разгледани:


типовете естествени среди и месторастения;



растителната покривка;



степента на отдалеченост на средата за туризъм срещу различните форми на
рекреационна пригодност;



наклоните на терена, (2/3 от тези, които са над 12-те %, считани за благоприятни);



ландшафтната етапност на отделните среди и тяхната рекреативна привлекателност;



отделните терени, местности, обекти на здравен, социален и културно-познавателен
туризъм като реки, водни площи, поляни, археологически обекти, традиционни
туристически обекти.

Показател за валоаризация на Жиемолински:
Ww=(Pl+Pw)/Pr, където:
Ww – показател на оценката (валоаризацията)
Pr – обща площ на района;
Pl – обща площ на горите в района;
Pw – обща площ на водите в района.
Красотата на ландшафта се определя с помощта на коефициента
Wk=Lb/Pw, където:
Wk – коефициент на ландшафта;
Lb – обща дължина на бреговата линия на езерата в района (в линейни метри)
Pw – обща площ на водните басейни в района (в хектари)
По действащите нормативи на Наредба №784 чл. 27 ал.2 и ал.3 територии за рекреационни
дейности при естествени водни площи се оразмеряват по 8 кв. м/човек, което представлява 1250
души/ха, а при изкуствени водни площи (басейни) – по 1,5 кв.м/човек – респективно 6666
души/ха. Това изисква изчисляване на поемния капацитет на територията едва при подробното
устройствено планиране (ПУП), когато рекреационните площи могат да се определят детайлно.
В практиката се ползват различни величини на допустимото рекреационно натоварване на
природните комплекси:


за комплекси в горски среди – от 1 до 10 души / ха;



за лесопаркови среди – от 5 до 40 души/ха;



за паркови среди – от 30 до 200 души/ха;



за плажове – от 500 до 2000 души/ха.
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ДВ. бр. 3/13.01.2004 г., посл. изм. ДВ. бр. 21/01.03.2013 г.

254

За краткотраен отдих и социален туризъм (особено в летните почивни дни) най-активно се
ползват крайбрежни ивици с обхват от 50 до 100 м от линията на водата. Максималното
натоварване през този период се приема да бъде около 235 души/ха. При определяне капацитета
на територията (с отчитане на максимален брой почиващи) се взема под внимание откритата
закономерност при разпределението на почиващите на плажа и в парковата среда. Приема се, че
40% от почиващите се намират на плажа и 60% - в парковата среда. Трябва да се подчертае и
забраната за постоянно заселване (вилни и ваканционни селища) непосредствено около
езерата и изкуствените водоеми.
В Европа пределните възможности за поемане на посетители от даден обект за отдих и туризъм,
както и максималната издържливост на терена по отношение на натоварванията се определят85
на:


40-120 души на 100ха (1 кв.км) при обикновен ландшафт;



240 души на 100 ха при хидропаркова площ.

Съобразно гореспоменатите нормативи за допустима натовареност на отделните пръстени от
предметната територия се доказва, че едновременното присъствие на посетителите в
предметната територия не трябва да надвишава 15 000 души. Този капацитет ще запази
рекреационните качества на средата и същевременно ще гарантира използваемост на
материалната база:


в котловинната равна част около общинския център до планинските поли могат да се
разпределят туристически обекти с общ леглови капацитет от 1000 места.



в предпланинските й части в северната част на общинската територия, които са
транспортно достъпни, могат да се съсредоточат обекти с леглови капацитет, който
не трябва да надвишава 2000 места.

12.10. Предложения за устойчиво развитие на туризма в община костинброд и приложими
решения в ОУП-О
Концепцията и прогнозата за развитие на туризма в община Костинброд и устройството на
туристически маршрути предлагат координирани предписания за развиване на система за достъп
до обектите на туризма (вкл. НКЦ и природните дадености – лландшафти и защитени
територии).
Териториите, предназначени за развитие туризъм и на туристически обекти се съобразяват с
разположението и изискванията на предложените устройствени режими за защита на културноисторическото и природното наследство. Териториите и поземлените имоти за конкретно
обслужване на туризма са с предназначение за „курортно-рекреационни дейности и обекти“.
Синтезираният облик на един културно-туристически маршрут и еко-маршрут се постига след
направена идентификация и подбор на обекти – НКЦ и/или природни, на теми и видове
културни дейности за постигане на по-динамичен или по-балансиран облик на тяхната
социализация. Определянето на подходящите трасета и теми на еко и културно-туристически
маршрути изисква комплексни усилия на институции, специалисти, местна власт, бизнес и
общности.
За разработването и утвъждаването на туристически маршрут в територията на община
Костинброд е необходимо обектите на туризма, изброени в чл.3 ал.2 от Закона за туризма (ЗТ)
да се групират:
85

Когато пределните граници на натоварването на ландшафта се превишат, настъпват “повреди”, което
налага намеса на ландшафтни мелиоратори. Издържливостта на терена зависи от релефа, почвения тип,
водния режим на почвата, видът на растителната покривка и животинския видов състав
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обекти на културата: недвижими културни ценности (археологически, архитектурностроителни, исторически, и др.), индустриално наследство, типични селища или части от
тях, обществени и религиозни сгради (които може и да не са НКЦ), публични
пространнства и др.;



структурни обекти: музей, изложбена зала, галерии и изложбени центрове, места за
провеждане на фестивали, надпревари, конкурси, улички на занаяти и др.;



инфраструктурни обекти: специализирана туристическа инфраструктура – екопътеки,
велоалеи,



природни обекти и забележителности: защитени територии, планински ридове, гори



обекти за обслужване: Центрове за туризъм и отдих покрай реките, места за настаняване
(хотели, хостели, къщи за гости и др.), места за велосипеди/бегачи или автомобили под
наем, и др.;



допълващи обекти: посетителски центрове, изходни пунктове, всякакви обекти за
посрещане, информация и продажби.

Проектното решение на ОУП-О Костинброд предвижда възможности за разработване на
следващи подробни устройствени планове, които да бъдат конкретизирани по отношение на
вида туристически обекти и инфраструктура, и с пряко приложение за разрешаване на
изграждането/строителството им.
За успешното прилагане на ОУП-О Костинброд по отношение на дадените възможности за
развитие на туризма е необходимо:


сформиране на заинтересувани групи местни общности и лоби за развитие на
общината;



разработване на координирани стратегии за:
–

опазване и предствяне на природното и културното наследство в общината;

–

формиране и развитие на подходящите форми на туризъм, препоръчително
координирано със съседни общини;



съставяне на програми и планове за постигане целите на стратегиите



разширяване на кръга заинтересувани групи за постигане на общо благоденствие.

13. ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
13.1. Географско разположение и транспортни връзки с републиканските и международни
Пътни мрежи
В географско отношение Община Костинброд е разположена на 14 км северозападно от София.
Границите й със съседните общини са следните: на югоизток – Столична община, на юг –
Божурище, на запад – Сливница и Драгоман, на северозапад – Годеч, и на североизток – Своге.
По своето географско местоположение общината и нейният център заемат много добро място в
транспортно-комуникационната система на страната предвид преминаването на
трансевропейски 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
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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

13.2. 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.
 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 такива на територията на община Костинброд;
първи клас – няма такива на територията на община Костинброд;
втори клас–27.360 км.;
трети клас–26.895 км.
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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.
Фигура 6.51 Пътен възел Софийски Околовръстен /Път II-18/– Ломско шосе /Път II-81/.

Пътен възел I-8 /София – Калотина/ – SFO 1400 //II-81/ - Костинброд - Граница
общ.(Костинброд-Божурище) – Пролеша - Хераково-/SFO3024// Геометричното му решение е
пътен възел на две нива с две непълни връзки тип Полудетелина. Възела се намира на
територията на Община Божурище.
Фигура 6.52 Пътен възел I-8 /София – Калотина/ – SFO 1400
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Пътен възел I-8 /София – Калотина/ – SFO 2406 /I-8,Божурище-Сливница/-Петърч-/SFO1401/.
Геометричното му решение е пътен възел на две нива с две непълни връзки тип Полудетелина.
Възела се намира на територията на Община Божурище.
Фигура 6.53 Пътен възел I-8 /София – Калотина/ – SFO 2406

Пътен възел I-8 /София – Калотина/ – III-811 //II-81/-Белидие хан – с. Богьовци гр. Сливница –
Брезник – път III- 605/ Геометричното му решение е пътен възел на две нива с две не - пълни
връзки тип Полудетелина. Възела се намира на територията на Община Сливница.

Фигура 6.54 Пътен възел I-8 /София – Калотина/ – III-811
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Вътрешните транспортно комуникационните връзки на общината се осъществяват на ниво
посредством регулирани с пътни знаци кръстовища. Изключение прави възел на две нива
обособен на входа на гр. Костинброд с цел да изведе транзитния товарен трафик по посока
Костинброд- с. Голяновци – с. Балша.

Фигура 6.55 Пътен възел обход на гр. Костиинброд с направление с. Голяновци – с. Балша

Съществено е да се отбележи наличието на две кръгови кръстовища по продължение на път II81. Кръстовищата са с път SFO 1401 /ул. Славянска/ и SFO 1402/ ул. Йордан Йовков/
Фигура 6.56 Кръгово кръстовище на път II-81/Ломско шосе/ и ул. Славянска /SFO 1401/
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Фигура 6.57 Кръгово кръстовище на път II-81/Ломско шосе/ и ул. Йордан Йовков /SFO 1400/

13.3. 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 56:Списък на местните пътища на община Костинброд.
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№ по
ред

Досегаше
н вид на № на пътя
пътя

1
2
3
4

IV
IV
IV
IV

5
6
7
8
9
10
11
12
13

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

SFO 1400
SFO 1401
SFO 1402
SFO 1403
SFO 2404
SFO 2405
SFO 2406
SFO 3407
SFO 3408
SFO 3409
SFO 3410
SFO 3411
SFO 3412

Наименование на пътя

/II-81/-Костинброд-Граница общ.(Костинброд-Божурище)-ПролешаХераково-/SFO3024/
/SFO1400/-Костинброд-Петърч-Безден
/II-81/-Костинброд-Голяновци-/SFO2404/
/II-81,о.п.София-Костинброд/-институт ФАО
/II-81/-Драговищица-Голяновци-Граница общ .(Костинброд-Софияград)-Житен-/SFO1030/
/II-81/-Градец-Царичина-мина Чибаовци-/III-8102/
/I-8,Божурище-Сливница/-Петърч-/SFO1401/
/III- 8102,Бучин проход-Дръмша/-Дреново
/II-81,Костинброд-Бучин проход/-Понор
/III-811,Богьовци-Сливница/-Опицвет
/II-81,Костинброд-Градец/-Костинброд,кв.Обединение
/III-811/-Богьовци-Безден-/SFO1401/
/II-81,Костинброд-Петрохан/-х.Люляк

Дължина

В това
число

km

km

5.172
14.083
3.792
3.087

5.172
8.081
1.862
1.768

5.830
14.884
4.508
2.655
2.658
0.795
1.484
2.044
2.454

2.697
2.032
1.290
0.225
0.393
0.795
0.333
0.625
0.556

63.446

25.829

Таблица 57 Дялово разпределение на пътищата
№ по
ред

Видове пътища

1

2
1
Обща дължина на пътната мрежа
2.1
Републиканска пътна мрежа
2.2
Автомагистрала
2.3
Първокласни пътища
2.4
Второкласни пътища
2.5
Третокласни пътища
3
Общинска /четвъртокласна /пътна мрежа
13.4. Улична мрежа

Обща дължина

% от общата
мрежа

km

km

3

4
117.721
54.255

100%
46.09%

27.360
26.895
63.466

50.43%
49.57%
53.91%

Обект на настоящия проект е само главната улична мрежа. В седемте населени места на
общината дължината на главните улици (по които преминават пътища I – III клас) възлиза на
32.558 km.
13.5. Състояние на комуникационната мрежа
Улиците и пътищата II, III клас и общинските в основната си част са изграждани и асфалтирани
преди 1990. През периода след 2000 г. са извършвани рехабилитации и реконструкции основно
на общинската 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 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
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Областно Пътно Управление София – Агенция Пътна Инфраструктура. Четвъртокласната пътна
мрежа е частично рехабилитирана. Необходимо е рехабилитанцията на останалата
четвъртокласна пътна мрежа да бъде довършена.
13.5. Транспортна достъпност на територията
13.5.1. Автобусен транспорт
Територията на община Костинброд се обслужва от автомобилен и автобусен транспорт, като
автобусният транспорт е добре развит с добра проводимост и достъпност на потоците. В
приложената извадка става ясно, че комуникативността е добра:
№ 1 Автобусна линия с. Петърч – гр. Костинброд - Волуяк– метро станция „Ломско шосе“ –
метро станция „Бели Дунав“, -гр. София – метро станция „Бели Дунав“ – метро станция „Ломско
шосе“- Волуяк – гр. Костинброд – с. Петърч с дължина 20 км.
В делнични дни:
Тръгва от с. Петърч: 4:50; 5:40; 6:00; 6:15; 6:30; 6:40; 6:45; 7:00; 7:15; 7:30; 7:45; 8:10; 8:30; 8:50;
9:30; 9:50; 10:20; 10:50; 11:20; 11:50; 12:20; 13:00; 13:40; 14:20; 14:50; 15:10; 15:50; 16:30; 17:10;
17:30; 17:50; 18:20; 18:50; 19:20; 19:50; 20:00;
Тръгва от гр. София: 6:30; 6:45; 7:00; 7:15; 7:40; 8:10; 8:40; 9:10; 9:40; 10:10; 10:50; 11:40; 12:10;
12:40; 13:10; 13:40; 14:10; 14:40; 15:10; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:00; 17:20; 17:40; 18:00;
18:20; 18:40; 19:00; 19:20; 19:50; 20:10; 20:40; 21:30; 22:40;
В празнични и почивни дни:
Тръгва от с. Петърч: 6:10; 6:40; 7:20; 7:50; 8:20; 8:50; 9:50; 10:50; 11:50; 12:20; 13:00; 13:50;
14:50; 15:50; 16:20; 16:50; 17:20; 17:50; 18:20; 18:50; 19:50; 20:50;
Тръгва от гр. София: 7:10; 7:40; 8:10; 8:40; 9:10; 9:40; 10:40; 11:40; 12:20; 13:10; 14:40; 15:40;
16:00; 16:40; 17:10; 17:40; 18:10; 18:40; 19:10; 19:50; 21:00; 22:00;
Забележка: автобусите в червено минават през с. Опицвет, с. Безден, с. Богьовци
№ 2 Автобусна линия гр. София – метро станция „Бели Дунав“ – метро станция „Ломско шосе“Волуяк – гр. Костинброд - Волуяк– метро станция „Ломско шосе“ – метро станция „Бели
Дунав“, -гр. София
В делнични дни:
Тръгва от гр. София: 7:00; 9:30; 11:15; 13:30; 15:00; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30;
Тръгва от гр. Костинброд: 6:20 ; 7:20; 10:10; 12:10 ;13:50,15:30 ;16:50 ;17:50 ;18:50;
В празнични и почивни дни:
Тръгва от гр. София: 7:30;9:30 ;13:30 ;15:00, 18:00; 20:30;
Тръгва от гр. Костинброд: 5:55; 7:10; 8:10; 10:10; 14:10 ; 18:20;
№ 3 Автобусна линия гр. София – метро станция „Бели Дунав“ – метро станция „Ломско шосе“Волуяк – гр. Костинброд – с. Драговищица – гр. Костинброд - Волуяк– метро станция „Ломско
шосе“ – метро станция „Бели Дунав“, -гр. София
В делнични дни:
Тръгва от гр. София: 5:30,7:30; 9:30; 11:15; 13:30; 15:00; 16:30; 17:30; 18:30; 19:30; 20:30;
Тръгва от с. Драговищица: 5:50; 6:45; 8:00; 10:00; 12:00; 14:00; 15:30; 17:00; 18:00; 18:40;
В празнични и почивни дни:
263

Тръгва от гр. София: 7:30; 9:30,13:30, 15:00 ; 18:00; 20:30 ;
Тръгва от с. Драговищица: 5:50; 7:00; 8:00; 10:00;14: 00 ;15:30 ; 18:30 ;
№ 4 Автобусна линия гр. София – метро станция „Бели Дунав“ – метро станция „Ломско шосе“Волуяк – гр. Костинброд – с. Градец – с Царичина – с. Градец– гр. Костинброд - Волуяк– метро
станция „Ломско шосе“ – метро станция „Бели Дунав“, -гр. София
В делнични дни:
Тръгва от гр. София: 8:00; 11:15; 15:00 ; 18:00; 19:30;
Тръгва от с. Градец: 6:30 ; 8:50 ; 11:50; 15:40 ; 18:30;
Тръгва от с. Царичина: 8:40; 15:40;
В празнични и почивни дни:
Тръгва от гр. София: 8:00; 12:00 ;15:00;18:00;
Тръгва от с. Градец: 6:45; 8:50 ;11:50 ;15:40 ; 18:40;
Тръгва от с. Царичина: 8:40; 15:40;
Забележка: автобусите в червено са за и от с. Царичина
№5 Автобусна линия гр. София – метро станция „Бели Дунав“ – метро станция „Ломско шосе“Волуяк – гр. Костинброд –с. Дръмша – с Чибаовци – с. Дръмша– гр. Костинброд - Волуяк–
метро станция „Ломско шосе“ – метро станция „Бели Дунав“, -гр. София
В делнични дни:
Тръгва от гр. София: 7:10; 14:00; 18:20;
Тръгва от с. Чибаовци: 8:10 15:00; 19:20
В празнични и почивни дни:
Тръгва от гр. София: 8:00; 14:00; 17:00;
Тръгва от с. Чибаовци: 9:00; 15:00; 18:00;
Автобусна линия гр. София – метро станция „Бели Дунав“ – метро станция „Ломско шосе“Волуяк – гр. Костинброд - с. Петърч – с. Опицвет – с. Безден – с. Богьовци – с. Петърч - гр.
Костинброд- Волуяк– метро станция „Ломско шосе“ – метро станция „Бели Дунав“, -гр. София
В делнични дни:
Тръгва от гр. София: 7:40; 9:40; 11:40; 13:10; 14:40; 16:40; 18:40; 20:50;
Тръгва от с. Опицвет, с. Безден, с. Богьовци: 6:15; 7:15; 8:15; 10:15; 12:15; 13:29; 14:04; 14:39;
15:13; 15:46; 16:18; 16:43; 17:05; 17:27; 17:49; 18:12; 18:36; 19:00; 19:25; 19:55; 20:40; 21:45;
22:55;
В празнични и почивни дни:
Тръгва от гр. София: 7:40,9:40; 11:40; 14:40; 17:40; 19:50;
Тръгва от с. Опицвет, с. Безден, с. Богьовци: 6:15,8:15; 10:15; 12:15; 15:15; 18:15;
№ 31 Автобусна линия гр. София кв. „Обеля“– метро станция „Обеля“ – ж.к. „Обеля-2“Софийски околовръстен път – с. Мрамор - с. Житен – с. Голяновци – с. Житен – с. Мрамор –
Софийски околовръстен път - ж.к. „Обеля-2- метро станция „Обеля“ – гр. София кв. „Обеля“
В делнични дни:
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Тръгва от гр. София кв. „Обеля“: 4:45; 5:05; 5:25; 5:45; 6:00; 6:15; 6:30: 6:45; 7:00; 7:16; 7:33;
7:51; 8:10; 8:30; 9:00; 9:30; 10:01; 10:34; 11:09; 11:44; 12:19; 12:54; 13:29; 14:04; 14:39; 15:13;
15:46; 16:18; 16:43; 17:05; 17:27; 17:49; 18:12; 18:36; 19:00; 19:25; 19:55; 20:40; 21:45; 22;55;
Тръгва от с. Голяновци: 5:10; 5:35; 5:55; 6:15; 6:30: 6:45; 7:00; 7:15; 7:30; 7:46; 8:03; 8:20; 8:39;
8:59; 9:29; 9:59; 10:31; 11:05; 11:40; 12:15; 12:50; 13:25; 14:00; 14:35; 16:18; 16:49; 19:06; 19:31;
19;55; 20:25; 21:10; 22:15; 23:20;
В празнични и почивни дни:
Тръгва от гр. София кв. „Обеля“: 4:45; 5:40; 6:35; 7:30; 8:05; 8:40; 9:15; 9:50; 10:25; 11:00; 11:30;
12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:01; 17:33; 18:06; 18:40;
19:15; 19:55; 20:50; 21:50; 22:50;
Тръгва от с. Голяновци: 5:10; 6:05; 7:00; 7:56; 8:31; 9:06; 9:41; 10:16; 10:51; 11:26; 12:01; 12:31;
13:01; 13:31; 14:01; 14:31; 16:01; 16:31; 17:01; 17:32; 18:04; 18:37; 19:11; 19:45; 20:20; 21:20;
22:20; 23:15;
13.5.2 Автомобилен транспорт
Стратегически важен за общината е път-E-80 чрез път I-8 (София- Калотина) част от
републиканската пътна мрежа. Път I-8 провежда връзка между западна Европа, Република
България и Република Турция, като позволява реализирането и насочването на транспортните
потоци. Връзките са следните:





път I-8 на пътен възел с път III-811;
път I-8 на пътен възел с път SFO 2406;
път I-8 на пътен възел с път SFO 1400;
връзката с Е-80 е възможно да се осъществи и през път II-81“ Ломско шосе“ на пътен
възел със Софийски околовръстен път.

На пътен възел СОП с Ломско шосе се осъществяват връзки с всички транспортни коридори
цитирани по-горе.
Други важни пътища са:












Републикански път II – 81 „Ломско шосе“ (София – Костинброд – Монтана – Лом)второкласен път част от Републиканската пътна мрежа на България преминаващ по
територията на Софийска област и област Монтана, който провежда движението през
прохода Петрохан на Стара Планина.
Републикански път IIІ-811 (I-8 –с. Богьовци- II-81) -третокласен път част от
Републиканската пътна мрежа на България преминаващ изцяло по територията на
Софийска област.
Републикански път IIІ-164 (II-81 –с. Бучин проход – с. Завидовци – с. Искрец – с. Свидня
– гр. Своге - II-16) -третокласен път част от Републиканската пътна мрежа на България
преминаващ изцяло по територията на Софийска област, свързващ община Костинброд с
община Своге.
Републикански път IIІ-813 (II-81 –с. Шума – гр. Годеч) -третокласен път част от
Републиканската пътна мрежа на България преминаващ изцяло по територията на
Софийска област, свързващ община Костинброд с община Годеч.
Републикански път IIІ-8102 (II-81 –с. Дръмша – с. Чибаовци – с. Свидня – IIІ-164) третокласен път част от Републиканската пътна мрежа на България преминаващ изцяло
по територията на Софийска област, свързващ община Костинброд с община Своге.
Републикански път IIІ-8103 (II-81 –с. Цръклевци – с. Василовци – с. Мало Малово – с.
Раяновци – с. Голямо Малово - IIІ-813) -третокласен път част от Републиканската пътна
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мрежа на България преминаващ изцяло по територията на Софийска област, свързващ
община Костинброд с община Сливница.
Вътрешното транспортно обслужване на общината се осъществява от следните пътища:
Посочения по горе Републикански път II-81;
Републикански път IIІ -811 (I-8 –с. Богьовци- II-81);
Републикански път IIІ-8102 (II-81 –с. Дръмша – с. Чибаовци – с. Свидня – IIІ-164);
Път SFO 2405-/II-81 – с. Градец – с. Царичина - IIІ-8102/;
Път SFO 2404-/II-81 – с. Драговищица – с. Голяновци – с. Житен – с. Мрамор/;
Път SFO 3407-/ IIІ-8102 – с. Дреново/;
Път SFO 3408-/II-81 – с. Понор/;
Път SFO 3409-/ IIІ-811 – с. Опицвет /;
Път SFO 3410-/ IIІ-81 – гр. Костинброд кв. Шияковци/;
Път SFO 3411-/ IIІ-811 – с. Богьовци – с. Безден - IIІ-811 /;
Път SFO 1400-/ II-81 – гр. Костинброд – (I-8) – с. Пролеша- с. Хераково/;
Път SFO 1401-/ II-81 – гр. Костинброд – с. Петърч- IIІ-811 /;
Път SFO 1402-/ II-81 – гр. Костинброд – с. Голяновци - SFO 2404 /;
Път SFO 1403-/II-81,о.п.София-Костинброд - институт ФАО/
Път SFO 2406-/ SFO 1401– с. Петърч- (I-8) /;

Проводимостта на така 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 много добро. 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.
13.5.3 Железопътен транспорт
Територията на община Костинброд се обслужва и частично от железопътен транспорт, като
това е по направлението София – Драгоман. Времето за пътуване от централна гара София до гр.
Костинброд е 27 минути. Влаковете обслужващи гара Костинброд са както следва:
В делнични дни:
Тръгва от централна гара София: 6:05; 7:25; 14:12; 17:00; 18:02; 20:25;
Тръгва от гара Костинброд: 6:13; 7:55; 9:22; 16:18; 18:27; 19:57; 20:50;
В празнични и почивни дни:
Тръгва от централна гара София: 7:25; 14:12; 17:00; 18:02;
Тръгва от гара Костинброд: 6:13; 9:22; 16:18; 18:27; 19:57;
Железопътните спирки по направлението София Драгоман са слените: Централна гара Софияспирка Надежда-гара Връбница – гара Обеля – гара Волуяк – спирка Костинброд – гара
Костинброд – гара Петърч – гара Сливница – спирка Сливница – гара Алдомировци – спирка
Драгоман – гара Драгоман
13.5.4 Въздушен транспорт
Аерогара София се намира на 39 км. от областния център. Време за пътуване с автомобил около
35 минути.
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13.6. Изводи





Община Костинброд заема стратегическо местоположение в транспортната схема на
страната.
Липсата на сериозна транспортна политика и стратегия на държавата недостатъчните
инвестиции за пътна мрежа в периода след 1990 г недостатъчните маркетингови
проучвания са довели до спад на доброто експлоатационно състояние на пътищата и
пренебрегване на нуждите от изграждане на нови транспортни връзки
Като цяло общината има добре изградена пътна мрежа, която позволява относително
бърз достъп от населените места до общинския център и столична община (с малки
изключения), но поради лошото си състояние създава съществени проблеми особено в
зимни условия. Осигурени са регулярни автомобилни транспортни връзки на селата с
центъра на общината и столична община, Наложително е бърза реконструкция основен и
среден ремонт на общинската пътна мрежа, която е в лошо състояние.

13.5.7 Транспортно натоварване на републиканската пътна мрежа преминаваща през
територията на Община Костинброд
Чрез писмо изх. № 08-00-37/09.10.2017 г. на Централната лаборатория по пътища и мостове към
АПИ ни бе предоставена справка за натоварването на Републиканска пътна мрежа в рамките на
община Костинброд. В справката са включени общо 7 преброителни пункта. Преброяванията са
извършени при изпълнение на следните условия:


Най- подходящите месеци а именно от май до октомври;



Най- подходящите дни, а именно в средата на седмицата – вторник, сряда и четвъртък;



Най- подходящия часов интервалот деня определен посредством специални изследвания,
обикновенно е 14 часовият. Преброяванията се провеждат от 6:00 до 20:00 или от 7:00 до
21:00 часа. Изборът на подходящ часов интервал от деня е важен за преброяванията с цел
гарантиране на по-голяма точност. Методическия подход преброяванията включва
броене на всяко входно/изходно направление в кръсовището. Изработва се картограма на
транспортното натоварване в кръсовището. Транспортното натоварване е броено като е
разделено на леки автомобили, лекотоварни, средни товарни, тежки товарни, товарни
автомобили с ремаркета и полу ремаркета и автобуси. Така изброеното транспортно
натоварване е приравнено към Приведени единици леки автомобили и Оразмерителни
автомобили за денонощие.

В показаните по- долу таблица са оказани преброителните пунктове оказващи средноденонощна интензивност от преброяването през 2015 г. Единствено за пункт А-3079
преброяването е през 2016 г. На път II-81. От Централната лаборатория по пътиша и мостове
(ЦЛПМ) към АПИ със справката ни бе предоставена и прогноза за транспортно натоварване за
2035 г.
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Таблица Средно денонощна интензивност на автомобилното движение през 2015 г. и прогноза за 2035 г.

7.044

17

81

Д

1249

22.425

17

26.714

12
124
125
129
139
153
168
138
139
145
156
172
189
31
31
33
35

13
165
168
178
196
221
249
42
43
46
51
57
64
34
35
37
41

14
1736
1759
1831
1973
2176
2429
685
694
732
789
870
971
593
602
636
684

15
13898
14164
14963
16416
18423
20705
4374
4456
4787
5249
5886
6613
4377
4461
4798
5262

16
15997
16292
17181
18812
21073
23665
5194
5287
5663
6196
6930
7778
5041
5135
5511
6030

Оразмерителни автомобили на
денонощие

13.316

11
517
522
538
578
636
700
75
76
79
85
94
103
79
80
83
89

Единици леки автомобили

1248

10
930
944
986
1060
1166
1312
430
436
462
497
547
615
449
456
483
519

Общ брой превозни средства

Д

9
77
78
80
86
95
105
48
48
50
54
59
65
13
13
14
15

Общ брой товарни автомобили

81

8
12085
12327
13052
14357
16152
18171
3641
3714
4005
4406
4957
5577
3771
3846
4148
4563

товарни автомобили с ремаркета и
влекачи с полу ремаркета

7
7.044

тежки товарни

6
0

средни товарни

5
4.515

лекотоварни,

А

4
3079

автобуси

леки автомобили

Край на преброителния участък (км)

НАчало на преброителния участък
(км)

3

Местоположение на преброителния
пункт (км)

2
81

номер на преброителния пункт

Вид на преброителния пункт ( Главен,
Допълнителен или Автоматичен

номер на пътя

година
1
2016
2017
2020
2025
2030
2035
2015
2016
2020
2025
2030
2035
2015
2016
2020
2025

17
454
461
484
528
590
660
211
213
224
244
270
299
96
98
104
113
268

2030
2035
2015
2016
2020
2025
2030
2035
2015
2016
2020
2025
2030
2035
2015
2016
2020
2025
2030
2035
2015
2016
2020
2025
2030
2035

81

Д

1252

29.97

26.714

30.225

81

Д

1253

43

30.225

44.067

164

Д

1300

15.6

8.4

19.2

8103

Д

1902

1.2

0

7.8

5133
5775
2905
2963
3196
3516
3956
4451
2206
2250
2427
2670
3004
3380
703
710
738
793
872
981
206
208
216
232
255
287

17
19
9
9
9
10
11
12
7
7
7
8
9
10
15
15
16
17
19
21
2
2
2
2
2
2

571
642
414
420
445
478
526
592
277
281
298
320
352
396
123
124
129
139
153
172
20
20
21
23
25
28

98
108
66
67
69
74
81
89
67
68
70
75
83
91
13
13
14
15
17
19
17
17
18
19
21
24

39
43
40
40
42
45
50
55
18
18
19
20
22
24
21
21
22
24
26
29
5
5
5
5
6
7

46
52
38
39
42
46
52
59
45
46
50
55
62
70
11
11
12
13
14
16
2
2
2
2
2
2

754
845
558
566
598
643
709
795
407
413
437
470
519
581
168
169
177
191
210
236
44
44
46
49
54
61

5904
6639
3472
3538
3803
4169
4676
5258
2620
2670
2871
3148
3532
3971
886
894
931
1001
1101
1238
252
254
264
283
311
350

6753
7591
4101
4176
4478
4896
5480
6160
3105
3163
3394
3713
4158
4672
1093
1102
1150
1237
1361
1530
302
304
316
338
371
417

127
142
107
108
115
126
141
158
100
102
110
120
135
151
50
50
53
58
63
71
13
13
13
13
15
16
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Натоварванията според данните предоставени от ЦЛПМ към АПИ са придружени с прогноза през 5
години и с краен срок 2035 г. Очакваното натоварване спрямо настоящия момент е както следва:
 Път II-81 увеличение в различните участъци между 48,0 до 50,5 %;
 Път III-164 увеличение с 40 % ;
 Път III-8103 увеличение c 38 %;
Считам, че натоварването на горецитираните прогнози може драстично да се увеличи при одобряване и
финансиране от страна на държавата на тунела под прохода „Петрохан“. Тази оптимистична прогноза на
трафика може да се направи само на макро ниво. Междувременно от Агенция „Пътна Инфраструктура“
бе получено писмо с изх. N 08-00-1289/19.10.2020 г. за обект: “Прединвестиционно проучване за трасе
по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан“. Обекта е с възложител Агенция пътна
инфраструктура с договор No Д-77/15.08.2019 г.
Въпреки различиета при песимистичната и оптимистичната прогноза считаме, че е задължително през
периода на дейстие на настоящия ОУПО Костинброд да се изгради обход на гр. Костинброд на път II81. На графичните материали е отразен червения вариант от горецитирания обект. Началото на обхода е
при кръговото кръстовище с път SFO 1403 обикаля урбанизираната територия от източна страна и се
включва в съществуващото трасе на II -81 на около 100-150 м. след отклонението с път SFO 3410. По
трасето на червения вариант е предвидено и обход на с. Бучин проход. Допълнително е предвиден и
обход на с. Богьовци на път III-811 – като общински път;
В настоящия Общ устройствен план е предвидено да се изградят безконфликтни кръстовища (възли) по
направление на път II-81 при обхода на гр. Костинброд и жп надлези, които да бъдат изградени по
продължение на жп линията София –Драгоман.
Освен че ще осигурят бързо преминаване на транзитния трафик през територията на Община
Костинброд, то това преминаване ще се изпълни и безопасно. Пътната безопасност е една важна тема,
която изискава да се направят сериозни инвестиции за да бъде осигурена.
Въпреки че плътността на пътната мрежа е далеч над средните стойности за страната определено може
да се каже, че оптималния вариант не е достигнат. Повечето пътища преминават през населените места.
Въстановената частна собственост върху земеделските земи и неосъзнаването на необходимостта от
провеждане на Закона за комасацията затрудняват изпълнението на общинските планирани мерки по
усъвършенстването й. Същите затруднения се срещат и при решаване на конфликтните точки при
пресичане с земеделски пътиша, линейни и водни обекти и съоръжения с оглед на доразвитие и
изграждане на нови транспортни връзки. Създаването на модерна пътна и улична мрежа в Устойствения
план ще осигури по-къси и комфортни връзки на вътре в общината и на общината със съседните райони
ще поощри развитието на нови дейноси и ще подобри екологията. Освен проектиране и изграждане на
нови обходи и транспортни връзки, като означените на графичната част, като бъдещи по повод на вече
изграденият им статут за връзка трябва да се обърне вниманиена реконструкцията и модернизацията на
съществуващата улична и пътна мрежа, което изисква отделянето на повече средства.
13.5.8 Развитие на транспорта и кратките вътрешно-общински пътувания на територията на
Община Костинброд
При направения анализ бе установено, че основния автобусен транспорт е обвързан с гр. Костинброд и
Столична Община. Липсва транспорт в границите на община Костинброд. Може такъв транспорт
значително да повиши транспортните възможности на територията, като бъде обвързан с жп гарата и жп
спирките. Предлаганите линии да са със следните трасета:
 Петърч – кв. Маслово- кв. Шияковци – кв. Захари Зограф –жп гара – кв. Зора – Център;
 Богьовци – Безден – Опицвет -Петърч – кв. Маслово- кв. Шияковци – кв. Захари Зограф –жп
гара – кв. Зора – Център;
 Петърч – кв. Маслово- кв. Шияковци – кв. Захари Зограф –жп гара – кв. Зора – Център –
Голяновци - Драговищица;
 Петърч – кв. Маслово- кв. Шияковци – кв. Захари Зограф –жп гара – кв. Зора – Център –
индустриална зона Костинброд – жп спирка костинброд;
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За да се ограничат пътуванията с автомобил извън границита на общината и да се ползва обвръзката със
Столична Община е необхдимо да се изградят буферни паркинги при жп гара и при жп спирка
Костинброд. Паркингите трябва да обслужват както автомобилния транспорт така и вело транспорта.
Международната практика за устойчиво градско развитие е ограничаване на автомобилните пътувания и
увеличаване на пътуванията с екологичен транспорт. В част Зелена система и Отдих е показано
развитието на веломрежата, която тук ще се обвърже с другите видове транспорт.
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14. ДРУГА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
14.1. Водоснабдяване и канализация
14.1.1. Водоснабдяване
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

http://www.moew.government.bg/bg/vodi/registri/podzemni-vodi/
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 обединене 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, декември 2013 година, по принцип местните водоизточници доставят достатъчно вода.
Сезонният недостиг се дължи на високите загуби във водопроводната система и използването на
питейна вода за поливане.
В резултат на изменението на климата се очаква намаляване на капацитета на водоизточниците с около
8-17% ( за всеки източник е различен процент, но варират в посочените граници).
На територията на общината няма изградена или проектирана ПСПВ. Дисперсното разположение на
съществуващите водоизточници прави нерантабилно нейното изграждането. В случай на разработване
на нов сондаж от по- дълбок хоризонт, като алтернативно водоснабдяване, ще се изгради и ПСПВ.
Обеззаразяването на водата се извършва в ПС „Опицвет“, ПС „Шияковци“ и ПС „Маслово“.
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Преобладаващата част от населените места в общината са с изградени довеждащи (главни)
водопроводи. Общата им дължина е от порядъка на 36,5 км. Преобладават полипропиленовите тръби,
които са положени последните години – 17,15 км. Значителна част са етернитовите тръби (10,6 км) и
стоманени тръби (4,4 км), които са изтекъл експлоатационен срок. Трасетта им минават през терени с
възстановена частна собственост, което допълнително затруднява тяхната експроатация и ремонт.
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
ЕКАТЕ_
03191
03191
03191
15984
23296
38978
38978
53607
53607
56215
56215

име на на резервоара
Безден
Богьовци
Опицвет 3
Голяновци
Драговищица
Обединение (с.Маслово и
с.Шияковци)
Костинброд
Шияковци
Опицвет 1
Опицвет 2
Петърч
ПС Полимерстрой

Кота, м
622,7
628,2
599,4
563,1
611,70
587,5
532,1
521,6
650,0
596,0
582,4
640,0

Обем, м3
130
160
100
2х500=1000
500
500

100
25
100
140
240
74
Общо обем: 3 069 м3

По данни на ВК оператора (от 09.10.2018 год.)
ЕКАТЕ_

Населено място

38978
38978
38978
3191
3191
3191
4813
7171
17449
17449
17449
26296
26296
23707
53607

Костинброд
Костинброд
Костинброд
Безден
Безден
Безден
Богьовци
Бучин проход
Градец
Градец
Градец
Драговищица
Драговищица
Дреново
Опицвет 1

Вид
на Кота
резервоара терен, м
НР
610,1
ЧР
ЧР
НР
630,8
НР
627,0
НР
627,0
НР
628,2
НР
НР
823.99
ЧР
ЧР
НР
613,8
ЧР
863,7
НР
652,0

Кота
хр.тр
587,5

628,2

611,70

650

Обем, м3
500
120
160
130
100
160
150
200
500
15
75
100
273

ЕКАТЕ_

Населено място

53607
56215
57529
57529
81356
81356

Опицвет 2
Петърч
Понор 1
Понор 1
Чибаовци
Чибаовци

Вид
на Кота
резервоара терен, м
НР
600
НР
585
НР
971,80
НР
905,5
НР
НР

Кота
хр.тр
596
582,4
969,70
903,4
939.362

Обем, м3

140
240
100
100
100
няма данни
Общо обем: 2 890 м3

По данни на ВК оператора (от 09.10.2018 год.) не се използваНР „Голяновци“ с обем 2х500= 1 000 м3
Съгласно Регионалния план за обособена територия на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД , София
област, декември 2013 година т.н.“Обемен индекс на резервоарите“ оценява достатъчността на общия
обем на резервоарите. Обемният индекс е съотношение между максимално дневното водопотребление
по ВС и общия обем на резервоарите в съответната ВС. За ВС „Костинброд“ обемният индекс на
резервоарите е 24% (стр.229) и е под 50%, поради което се смята за недостатъчен.
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 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.
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 ПСОВгр.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 „
Допълнителноводоснабдяване 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
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в Общинския план за развитие на община Костинброд 2014-2020 година се отчита нарастващо
потребление на вода, свързано с развитие на промишлеността и бизнеса.
14.1.1.1 Анализ и диагноза
Анализът на изходните данни показва, че има разлики в данните за съществуващата водоснабдителна
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 817%.
С решение №937 от 28.09.2017 год. 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.
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 и хоризонт 2038 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.
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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).
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.

14.1.1.2 Проект
Демографската прогноза за броя на населението на община Костинброд е разработена в три варианта:
нисък (песимистичен), среден (реалистичен) и висок (оптимистичен). Средният (реалистичен) вариант
се счита за най-вероятностен, а високият и ниският очертават границите на отклоненията от средния
вариант, които нарастват с отдалечаване от базисната година. Поради това, че експлоатационният срок
на водоснабдителната система и съоръженията към нея е 50 години, което значително надвишава срока
на настоящия ОУП, параметрирането е направено за 19 390 обитатели.
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 е използвана за параметриране на системата Водоснабдяване.
Капацитет на постоянни водоицточници:
водоизточник
водно количество
каптаж „Опицвет - Костинброд“ (каптаж 40 л/сек
Блато“) при с. Опицвет
каптаж „Батовци“ в с.Драговищница
50 л/сек.
тръбен кладенец „Маслово“
30 л/сек.
тръбен кладенец „Шияковци“
15 л/сек
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общо

135 л/сек.

Капацитет на резервни водоицточници:
водоизточник
допълнителен сондаж, „Драговищица“
аварийно от Столична община
общо

водно количество
7 л/сек
до 10 л/сек
17 л/сек.

Необходими водни количества за питейно-битово водосннабдяване за прогнозно население 19 000
обитатели за цялата община:
Qср./ден = 19 390 ж. x 120 л/ж/ден = 26,93 л/сек
Qmax/ден = 26,93 x 2 = 53,86 м3/сек.
коефициентнаденонощнанеравномерност -2)

(по

експертна

оценка

е

приет

усреднен

Физически загуби в системата – 20% от Qср./ден
Qфиз.заг. = 53,86 x 0,20 = 10,55 л/сек.
Qор = Qmax/ден + Qфиз.заг. = 53,86+ 10,77= 63,33 л/сек
Водно количество, което трябва да постъпва от източниците
Qизт. = Qор x 1,10 = 64,63 x 1,10 = 71,09 л/сек ≈ 71,0 /сек
Тъй като няма надеждни данни и методи за прогнозиране на необходимите количества питейна вода за
промишлеността към 2035 г. е направена проверка с водопотребителна норма 150 л/ж./ден, като
аналог на водопотреблението, регистрирано в общината през 2008 г. (142,8 л/ж./ден). При тази хипотеза
към водоснабдителната норма 120 л/ж,/ден. са добавени 25% за промишленост.
Qср./ден = 19 390 ж. x 150 л/ж/ден = 33,66 л/сек
Qmax/ден = 33,66 x 2 = 67,32 м3/сек.
коефициентнаденонощнанеравномерност -2)

(по

експертна

оценка

е

приет

усреднен

Физически загуби в системата – 20% от Qср./ден
Qфиз.заг. = 67,32 x 0,20 = 13,46 л/сек.
Qор = Qmax/ден + Qфиз.заг. = 67,32+ 13,46= 80,78 л/сек
Водно количество, което трябва да постъпва от източниците
Qизт. = Qор x 1,10 = 80,78 x 1,10 = 88,86 л/сек ≈ 89 /сек
В резултат на изменението на климата се очаква намаляване на капацитета на водоизточниците с около
8-17% ( за всеки източник е различен процент, но варират в посочените граници). Порадитова
капацитетът на постоянните източници се очаква да бъде около 135 х 0,83=112 л/сек.
Сумарно за територията на цялата община наличните водоизточници ще бъдат достатъчни за
обезпечаване на питейно-битотовото водоснабдяване на населението.
Наличният резерв може да бъде използван за водоснабдяване на промишлеността и самостоятелни
обекти на бизнеса, които са предвидени в настоящия ОУП: производствата на хранително-вкусовата
промишленост, предимно производствени и нови смесени обслужващи и складово-производствени
зони, туризъм.
Основният проблем за системата водоснабдяване е дисперсията на населените места и водоизточниците
и необходимостта от поддържане и доизграждане на помпени станции, черпатерни резервоари, напорни
резервоари и сравнително дълги довеждащи водопроводи.
Таблица. Необходими обеми на резервоарите по населени места, без аварийни обеми
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норма 150
л/ж/денQз
агуби
(м3/ден)

Необходим
Обем
на НР,
м3

23,51

1,5

3046,5

609,3

2241

с.Безден

7

ІІІ

285

0,49

2,5

106,875

21,375

151

с.Богьовци

7

ІІІ

150

0,26

3

67,5

13,5

115

ІІІ

140

0,24

3

63

12,6

111

Населени места

с.Бучин проход

Населениеоптимистичен
вариант 2035 г.

норма 150
л/ж/денQm
ax/ден
(м3/ден)

категория на
населеното
място

норма 150 коеф.
л/ж/ден
на ден.
Qср./ден неравн.
(л/сек)

Гр. Костинброд 3

Категория на
водосна
бдителната
система
ІІ
13540

с.Голяновци

5

ІІІ

680

1,18

2,5

255

51

284

с.Градец

7

ІІІ

350

0,61

2,5

131,25

26,25

172

с.Драговищица 5

ІІІ

1225

2,13

2,25

413,4375

82,6875

426

с.Дреново

ІІІ

40

0,07

3

18

3,6

70

с.Дръмша

7

ІІІ

140

0,24

3

63

12,6

111

с.Опицвет

6

ІІІ

405

0,70

2,5

151,875

30,375

191

с.Петърч

5

ІІІ

2150

3,73

2

645

129

635

с.Понор

ІІІ

10

0,02

3

4,5

0,9

58

с.Царичина

ІІІ

70

0,12

3

31,5

6,3

83

ІІІ

205

0,36

2,5

76,875

15,375

123

19390

33,66

2

5817

1163,4

4768

с.Чибаовци

7

Общ.Костинброд

Таблица Необходими обеми на резервоарите по населени местас включени аварийни обеми
Населени места

Необходим
на НР, м3

обем Авариен обем, м3

Общ обем на Кръгло обем
НР, м3
на НР, м3

Гр. Костинброд

2241

1219

3459

3 500

с.Безден

150

43

193

200

с.Богьовци

115

27

142

150

с.Бучин проход

111

25

136

140

с.Голяновци

284

102

386

400

с.Градец

172

53

225

250

с.Драговищица

426

165

591

600

с.Дреново

70

7

77

100

с.Дръмша

111

25

136

140

с.Опицвет

191

61

251

250

с.Петърч

635

258

893

900

с.Понор

58

2

60

75

с.Царичина

82

13

95

100

с.Чибаовци

123

31

154

160

Общ.Костинброд

4768

2327

7094
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През 2014 година е разработен проект за довеждащо водоснабдяване на селата Дръмша, Дреново и
Чибаовци С реализацията на този проект ще се обезпечи водоснабдяването на селата Бучин проход,
Понор, Дръмша , Дреново, Чибаовци .
Предвидено е изграждане на следните нови резервоари:


нов резервоар НР „Чибаовци 2“, който е разширения на стария НР „Чибаовци “.
резервояра ще са с обем от по 100 м3;



нов резервоар НР „Дреново“ с обем 450 м3;



нов в черпателен резевоар на ПС „Кладенците“ с обем 100 м3 за водата от Кладенците 1, 3 и 4 .
От помпената станция водата ще се подава към НР „Дреново“, НР“Чибаовци“ и НР „Понор 2“

И двата

За всички водопроводи извън регулация , за които не са учредени сервитути, е необходимо да се
разработят ПУП или парцеларни планове в съответствие с Наредба № РД-02-20-1/5 март 2020 година за
условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния
режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и
съоръжения извън населените места и селищните образувания. Точните параметри на сервитутите ще се
определят в зависимост от техническтие параметри на конкретните водопроводи и съоръжения към тях.
14.1.2. Канализация
14.1.2.1. Съществуващо положение. Мрежи и съоръжения. Третиране на отпадни води. Планова
осигуреност и проблеми за адресиране
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 І4396, 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):
№

параметър

ед.мярка

1

еквивалент жител
Водни количества
Средно денонощно
Максимален дебит (сухо време)
Пиков дебит (по време на дъжд)
Специфични натоварвания
ХПК
БПК5
НВ
Nобщ
Робщ

бр.

Хоризонт
2015-2045
13 020

м3/ден
м3/час
м3/час

1 683
156
301

кг/д
кг/д
кг/д
кг/д
кг/д

1 562
781
781
143
23,4

2
3
4
5
6
7
8
9

Оразмерителните параметри на изхода на ПСОВ (по ИП) са:
№
5
6
7

параметър
ХПК
БПК5
НВ

ед.мярка
мг/л
мг/л
мг/л

стойност
125
35
25
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8
9

Nобщ
Робщ

мг/л
мг/л

15
2

Технологичната схема е с биобасейн с нитрификация и денитрихикация, вторичен утаител, дезинфекция
с UV ламп;, 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 зе целта 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 доизградена.
Канализацията на града 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.
Дъждовните отпадъчни води са изчислени про 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 2017-2020:
–

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.
14.1.2.2. Анализ и диагноза
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 и частично в 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.
За ПСОВ в с.Петърч има инвестиционен проект, който не е реализиран.
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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 .
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 Канализация в настоящия
проект.
Ограничители, които системата Канализация поставя пред устройственото развитие на общината:
Ограничения 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,:
 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

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.
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.
14.1.2.3. Проект
Демографската прогноза за броя на населението на община Костинброд е разработена в три варианта:
нисък (песимистичен), среден (реалистичен) и висок (оптимистичен). Средният (реалистичен) вариант
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се счита за най-вероятностен, а високият и ниският очертават границите на отклоненията от средния
вариант, които нарастват с отдалечаване от базисната година.
ПСОВ Костинброд е предвидена е да пречиства отпадъчните води само от гр. Костинброд. Капацитетът
и е за 13 020 е.ж. Прогнозното население от 13 540 жители ( при оптимистичния вариант) няма да
доведе до спешна необходимост от разширение на съществуващата ПСОВ през следващите 20 години.
Поради това в настоящия проект не предвидено разширение на площадката на ПСОВ.
За третиране на отпадъчните битови води от с. Петърч е необходимо да бъде изградена самостоятелна
ПСОВ, в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИОза пречистването на градските
отпадъчни води.
За останалите населени места, които са с прогнозно население под 2000 не е предвидено изграждане на
ПСОВ във времевия обхват на настоящия ОУП.
Изграждането на канализационна система за битови отпадъчни води в тези населените места е предмет
на допълнителна Специализирана програма, която да е придружена от технико икономически разчети
за определяне на цената на водата и нейната социална поносимост, обвързани с Бизнес плана на ВК
оператора . Третирането на отпадъчните битови води от населението може да се извършва с
индивидуални системи (локални пречиствателни съоръжениия) или други подходящи системи,
осигуряващи нормативните изисквания за опазване на околната среда
Промишлените отпадъчни води, които попадат в канализационните системи и ПСОВ се подлагат на
предварителна обработка, необходима за:
–

опазване здравето на персонала, работещ по канализационните системи и в пречиствателните
станции,

–

подсигуряване на канализационните системи, пречиствателните станции и свързаните с тях
оборудвания срещу повреди,

–

да се гарантира безпрепятственото функциониране на пречиствателната станция за отпадъчни
води и обработката на утайките.

14.1.2.4. ВОДНИ ТЕЛА и ОТКРИТИ ВОДНИ ТЕЧЕНИЯ (Реки и езера; заливаеми зони;
собственост и концесии;)
Водните ресурси на община
повърхностнитеводоизточници

Костинброд

се

формират

от

оттока

на

подземните

и

Подземни водни тела (ПВТ).

На територията на община Костинброд са разположени следните четири подземни
водни тела, съгласно писмо с изх.№ 3070‐2/09.10.2019 г. на Басейнова дирекция „ Дунавски
район“ :
Табл.№
Код на
подземното
водно тяло
BG1G00000NQ030

Име

Химично
състояни
е

Порови води в добро
Негоен‐
Кватернера‐
Софийска

Количестве

Екологична цел

но
състояние
лошо

1.Запазване на добро
количествено състояние;
2.Предотвратяване
влошаването на химичното
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долина
BG1G000000N033

състояние.

Порови води в добро
Неогена‐
Софийска
котловина

лошо

BG1G00000TJ046

Карстови води в добро
Годечкия масив

добро

Запазване на доброто
количествено и химично
състояние.

BG1G00000NQ029

Порови води в
Неоген‐
Кватернера ‐ р.
Нишава

лошо

1.Запазване на добро
количествено състояние;

добро

1.Запазване на добро
количествено състояние;
2.Предотвратяване
влошаването на химичното
състояние.

2.Предотвратяване
влошаването на химичното
състояние.

Повърхностни води. ПрезтериториятанаобщинаКостинбродпреминаватр.Блато, р.Белица и притоци,
които са разположени в поречието на р.Искър.

Повърхностните водни тела са 4 бр. на територията на община Костинброд, съгласно
ПУРБ ДР 2016‐2021, приет с Решение№ 1110/29.12.2016 г на Министерски съвет:
Таблица №
Код на ВТ

Воден обект

Категория на
водното тяло

Географски обхват

СМВТ/ИВТ/
Естествено
водно тяло

BG11S400R012

Блато

река

Р.Блато до вливане в СМВТ,
р.Искър при Нови
Искър, вкл.притоците‐ Специфичен
Сливнишка река и замърсител Mn
Костинбродска

BG11S300R1018

Искрецка

река

Р.Искрецка от извор
до вливането в
р.Искър при Своге

Естествено

BG1NV200R1001

Нишава

река

Р.Нишама( Гинска)от
извор до държавна
граница, р.Височка

Естествено

( Гинска)

( Сребърна) без зона
питейни води РВ СД
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„Сребълна‐Гински“ и
р.Габерска от извор до
държавна граница
Малка част от

Без име

Река

РВ „ Малка река“

Естествено

РВ „Церецелска“

BG1IS135R1626

Източник : БД ДР, ПУРБ2016‐2021г.
Статус на повърхностните водни тела на териториятана община Костинброд, съгласно ПУРБ ДР 20162021, приет с РешениеNo 1110/29.12.2016 г на Министерски съвет:
Код
на Воден
повърхностно
обект
водно тяло

Екологично
състояние/

BG11S400R012

не добър

Блато

Химично
състояние

Екологична цел

добро

Постигане на СКОС за БПК5, N‐
total, P‐съединения,МЗБ, ФБ,
МФ,
риби,
за
умерен
екологичен потенциал до
2021 г.

потенциал

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
екологично
състояние

на
и

доброто
химично
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Малка част от

Без име

добро

добро

BG1IS135R1626

Запазване
екологично
състояние

на
и

доброто
химично

Реките са с предимно снежно-дъждовно подхранване, характеризиращо се с ясноизразено пролетно
пълноводие през м.април- м.май и два минимума – зимен и летен.
За начало на р.Блато се приема Петърчката река, която събира водите на 20 карстови изворипри
с.Безден, с.Опицвет и др.Водите на р.Блато се използват за задоволяване на различни нужди –
впромишлеността и селското стопанство за напояване. В поречието й са изградени
редицахидротехнически съоръжения, които съществено нарушават оттока й.
Река Белица е с малкаводосборна площ около 18,7 км2. Гъстотата на речната мрежа е 1,5 – 2,0 км/км2.
Модулът нагодишния отток на р.Белица е в границите от 7,5 до 10 л/с/км2, като най-висок е
презпролетта, а най-нисък през лятото и есента. Пълноводието е с продължителност 3- 4 месеца,като
настъпва през януари и завършва през април.
Няколко малки притоци на р. Искър, извират ОтМала планина най-голям от тях е Крива река, която
минава през с.Житен (СО) .
Язовири
За рационално използване наводните ресурси в общината са изградени 3 язовира.
Язовир „Безден” е разположенв землището на с. Безден. Площ - 134,840 дка. Пълни се с води от
карстовия извор“Безден”. Въведен е в експлоатация през 1958г. Тялото на язовирната стена е монолитен
земен насип. Първоначално предназначението му е било за напояване на 1 000 дка поливни площи в
землището на село Безден. Порадинамаления интерес към напояванеязовирът се използва само за
риборазвъждане., разположен непосредствено до водохранилището. Отдане на концесия на ЕТ „Дива“ –
Бисер Йосифов.
Язовир “Бистрица” се намира в землището на село Безден, местност “Бистрица”. Площ е 204,058 дка.
Пълни с води от няколко карстови извора, разположени непосредственодо опашката на
водохранилището. Въведен в експлоатация през 1959 г. .Първоначално предназначението му е за
промишлено водоснабдяване назавод за дървесина. По-късно се изгражда помпена станция за напояване
на 1 000 дкаполивни площи, а в момента се използва за риборазвъждане. Отдаден на концесия „Аква
Кранинг“ ЕООД.
Язовир „ Маслово” се намира извън регулационния план на гр.Костинброд внепосредствена близост до
града. Изграден е през 1968г. с площ 86,934 дка.Източник е близка малка река и повърхностно отточни
води Използва се за напояване и спортен риболов..
ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ
С изпълнението на „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и
модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр.Костинброд“
е изпълнено удълбочаване на речните корита на р. Блато и р.Белица, включващо понижаване на дъното
на р. Блато и нейния приток р. Белица в землището на града, за да се осигури на гравитачно заустване на
дъждоотливни тръби на преливници на канализационната система на града. С изпълнените корекционни
мероприятия се предотвратява ерозията на речните брегове и риска от наводнения при водни количества
в реките с обезпеченост 1 %.
 Удълбочаване на р. Блато преди вливането на р. Белица – 1650м.
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 Удълбочаване на р. Белица – 4150м.
 Удълбочаване на р. Блато след вливането на р. Белица – 1170м.

Оразмерителните водни количества в м3/сек. са както следва
Параметър Площ
Река [km2]
0.1
р. Блато
255.50
р. Белица
104.70
След вливането 360.20
на двете реки

Обезпечености [%]
1
54.33
34.77
89.10

2
41.19
26.36
67.55

5
36.96
23.65
60.61

10
31.19
19.96
51.15

20
26.40
16.90
43.30

50
21.11
13.51
34.62

12.78
8.18
20,96

Доизграждането на корециите на двете реки в регулационните граници на гр.Костинброд е
задължително условия за реализацията на настоящия ОУП.
При разработване на ПУП във всички населени места, през които протичат реки и дерета, задължително
трябва да се разработва специализирана план-схема по част Открити водни течения, с която да се изясни
необходимостта от конкретни корекционни мероприятия, да се изчислят оразмерителните водни
количества и да се определят границите на УПИ за водния обект. Задължително да се предвидят и
транспортни рампи и технологични пътища за почистване и експлоатация .
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14.2. Електроснабдяване
14.2.1. Развитие на потреблението на електроенергия и на електротоварите на община Костинброд
в предишни периоди
14.2.1.1 Ел.товари в Общината
Територията на гр. Костинброд е частично газоснабдена, като има промишлени, комунални и битови
електропотребители.
Изчисленията за електрическите товари на битовите потребители се определя съгласно чл. 243 ал.1 от
наредба 3 (НУЕУЕЛ – 2004 г.) към Закона за Енергетиката, а за останалите консуматори е направена по
експертна оценка.
На базата на горното могат да се проверят електрическите товари в настоящият момент (2016г.- на
страна НН), които обезпечава електрозахранването на района.
Таблица. – 2016 г.
№

Консуматори

Специфични
Показатели

1

Жилища гр.Костинброд

8 kW / жил.

2

Жилища: с.Петърч, с.Драговищица,
с.Голяновци, с.Опицвет
Жилища (и във вилни зони) с.Безден,
с.Богьовци, с.Бучин проход, с.Градец,
с.Дреново,
с.Дръмша,
с.Понор,
с.Царичина, с.Чибаовци
Добивна промишленост (Кариери за
инертни материали)
Преработваща промишленост
Кока Кола –ХБК –гр.Костинброд*
(*Захранва се от п/ст.“Свежест“)

7 kW / жил.

3

4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

6 kW / жил.

Бр. работещи 24

Данни

Максим.
товар

(5336) 5,204
обитаеми Ке=0.27
(2,924) 1,820
обитаеми; Ке=0.27
(4,173) 1360
обитаеми; Ке=0.27

11,241 kW

2 kW / раб

48 kW

Бр. работещи 3,105
6.1 kW / раб
Бр. работещи
62 kW / работещ
350 (4 смени – мах.
смяна – 96раб.)
Доставяне на ВиК услуги, управление Бр. работещи 31
2 kW / раб
на отпадъци и възстановяване
Строителство
Бр. работещи 202
1.2 kW / раб
Селско, горско и рибно стопанства
Бр. работещи 240
1 kW / раб
Търговия, ремонт на автомобили и Бр. работещи 873
1.2 kW / раб
мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Бр. работещи 564
1.2 kW / раб
Хотелиерство и ресторантьорство
Бр. работещи 172
2.2 kW / раб
Създаване и разпространение на Бр. работещи 93
4 kW / раб
информация и творчески продукти,
далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Бр. работещи 62
1 kW / раб
Професионални дейности и научни Бр. работещи 87
3 kW / раб
изследвания
Административни и спомагателни Бр. работещи 115
1 kW / раб
дейности
Държавно управление
Бр. Работещи 239
1 kW / раб
Образование
Бр. Учащи-1,245
0.2 kW / уч.
Детски градини
Бр. деца-680
0.4 kW/ дете

3,440 kW
2,203 kW

18,941 kW
5,952 kW*

62 kW
242 kW
240 kW
1,048 kW
677 kW
378 kW
372 kW

62 kW
231 kW
115 kW
239 kW
249 kW
272 kW
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20
21
22
23
24
25
26

Хуманно здравеопазвне и социална
работа
Читалища, памет
Култура, спорт и и развлечения
Други дейности
Външно осветление
Общ товар - ниво мрежа НН
Общ товар-ниво ТП

27

Пълна максимална мощност ниво ТП

Бр. Работещи 57

3 kW / раб

171 kW

Брой места 1,440
Бр. работещи 22
0.9 kW / работещ
2 кW / ха
41,367 kW

0.4 kW / място
3 kW / раб
250 места
135 ха
Ке = 0.9
Ке = 0.9

576 kW
66 kW
225 kW
270 kW
37,230 kW
33,510 kW
37,230kVA

14.2.1.2 Товари в Системата за Електроснабдяване
Като се вземат пред вид горните товари, се получава общия максимален върхов товар, който отнесен по
звена от системата е :
Таблица. – 2016 г.
Номер
по ред
1.
2.
3.
4.

Звено на системата

Мярка

Количество

Мрежа НН
Трансформаторни постове
Мрежа СрН
Подстанция-Костинброд* - 20kV

кW
кW
кW
кW

37,230
33,510
31,830
31,200

Мярка

Количество

кW
кW
кW
кW

5,952
5,360
5,090
4,990

Звено на системата в Общината

Мярка

Количество

Подстанция-Костинброд* - 20 kV
Подстанция „Свежест“ – 20 kV (участие
във върха на 110 kV)
Мрежа 110 kV(ВЕ „Обединение“)
Пълна мощност на община Костинброд –
ниво ВН(110kV)

кW
кW

31,200
3,200

кW
kVA

34,750
38,600

Таблица – 2016 г.
Номер
Звено на системата
по ред
(в Кока Кола ХБК)
1.
Мрежа НН
2.
Трансформаторни постове
3.
Мрежа СрН
4.
Подстанция „Свежест“ – 20 kV
Таблица – 2016 г.
Номер
по ред
1.
2
3
4

*Има територии в Северната и Северозападната част на общината, които в зависимост от състоянието
на мрежата 20 kV се захранват и(или) резервират от: п/ст. „Своге“ и п/ст. „Алдомировци“. Процентно
обаче, при нормално състояние, те захранват ~ 2-3 % от комунално-битовите и промишлени товари(~
0.8 MW), понеже тези села са с намалено население( общо ~ 900 постоянно обитаващи) с елементарни
административни услуги и търговия, и без промишленост86.

86

За тях не получихме никакви данни от ЧЕЗ и поради това - комуналните им товари ги неглижираме.
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Такива например са ВЕ 20 kV: - Хибриден към с.Дреново и с.Дръмша; ВЕ Люляк и Раниславци резервират и захранват Собствените Нужди(СН) на п/ст.София Запад; ВЕ Хл. Мебел – от п/ст.
“Алдомировци”- захранва територии около с.Опицвет; ВЕ Слатина, който резервира товара на Кока
Кола ХБК на 20 kV от п/ст. “Алдомировци” и има връзка с п/ст“Костинброд“.
ВЕ Чибаовци захранва едноименното село и районите около с. Царичина - от п/ст. „Своге“.
От кметовете и кметските наместници на:
–

с. Безден –има оплаквания за много чести аварии в електрозахранването;

–

с.Бучин проход – оплаквания за махали без електроснабдяване;

–

с. Дръмша, с. Дреново и с. Понор – лошо качество на напрежението - големи отклонения и
колебания!;

–

с.Опицвет – лошо качество на напрежението!;

–

с. Чибаовци – лошо качество на напрежението(180-210 V);.имат нужда от нови ТП в някои махали;

Според проектанта тези села имат нужда и от резервни връзки откъм п/ст.‘Костинброд, за да се
възстановява напрежението в селата (20/0.4 kV - до 24 ч. след авария.
Реализираните максимални ел. товари и електроконсумацията на Община Костинброд за изминалите
периоди са отразени в приложения Е-П8 и Е-П9.
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14.2.2. Изграденост на електроснабдителната система
14.2.2.1 Външна преносна мрежа - 400kV, 220kV, 110 kV
През територията на община Костинброд преминават следните Въздушни Електропроводи(ВЕ):
Към Опорния пункт от националната преносна система 400 kV – п/ст.“София Запад“
(виж чертежа – План на мрежата ВН и Ср.Н – в края на проекта - лист 49) идват Въздушните
Електропроводи(ВЕ):


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.
п/ст.“Алдомировци“;



ВЕ 110 kV Теменуга и Минзухар: 2тройки x АСО 400 на една стълбовна линия – към п/ст.
„Модерно Предградие“- гр.София;
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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.
14.2.2.2 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.

Същите са в добро състояние.
14.2.2.3 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.“Софиязапад“ 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.

14.2.2.4 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.
14.2.2.5. 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.
14.2.2.6. Мрежа Ниско напрежение(НН) – 400/231 V
291

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.
Мрежата НН не е предмет на разработката - ОУП.
14.2.3. Прогнози за развитие на електроснабдяването
14.2.3.1. Прогнози за ел. товарите
В предложения проект се предвижда, в основните устройствени зони на града и селата, възможност да
се изграждат в бъдеще предимно нови жилищни сгради, промишленост, селско стопанство, както и
сгради, и територии за Обществено Обслужване(ОО).
Електроснабдяването е разработено на база градоустройствени обемни показатели.
Целта е да се определят максималните товари и електроконсумацията на Общината;
Също така, да се провери необходимостта от изграждане на нови вторични източници на
електроенергия (подстанции) и отреждането на терени за тях.
На базата на новите устройствени показатели може да се прогнозират вероятните електрически товари в
края на периода (2035г.- ниво НН), ако посочените нови територии се усвоят напълно, за да се
подсигури електрозахранването на района.
Таблица . – 2035 г.
№

Консуматори

Специфични
Показатели

1

Жилища гр.Костинброд

8 kW / жил.

2

Жилища:
с.Петърч,
с.Драговищица,
с.Голяновци,
с.Опицвет
Жилища (и във вилни зони)
с.Безден, с.Богьовци, с.Бучин
проход, с.Градец, с.Дреново,
с.Дръмша, с.Понор, с.Царичина,
с.Чибаовци
Добивна
промишленост
(Кариери за инертни материали)
Преработваща промишленост
Кока
Кола
–ХБК
–
гр.Костинброд*
(*Захранва се от п/ст.“Свежест“)
Доставяне на ВиК услуги,
управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Селско,
горско
и
рибно
стопанства
Търговия, ремонт на автомобили
и мотоциклети
Транспорт, складиране и пощи
Хотелиерство, ресторантьорство

7 kW / жил.

3

4
5
6

7

8
9
10
11
12

6 kW / жил.

Данни

Максимален
товар

(6,100) 5,950 12,850 kW
обитаеми
Ке=0.27
(3,200) 2,060 3,893 kW
обитаеми;
Ке=0.27
(4,160) 1,300 2,106 kW
обитаеми;
Ке=0.27

Бр. работещи 16

2 kW / раб

32 kW

Бр. работещи 3,200
Бр. работещи
400 (4 смени –
мах. смяна – 120раб.)
Бр. работещи 31

6.0 kW / раб
60 kW/ раб

19,200 kW
7,200 kW*

2 kW / раб

62 kW

Бр. работещи 202
Бр. работещи 240

1.2 kW / раб
1kW / раб

242 kW
240 kW

Бр. работещи 873

1.2 kW / раб

1,048 kW

Бр. работещи 564
Бр. работещи 180

1.2 kW / раб
2.2 kW / раб

677 kW
396 kW
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13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27

и туризъм
Създаване и разпространение на
информация
и
творчески
продукти, далекосъобщения
Операции с недвижими имоти
Професионални
дейности
и
научни изследвания
Административни
и
спомагателни дейности
Държавно управление
Образование
Детски градини
Хуманно
здравеопазвне
и
социална работа
Читалища, памет
Култура, спорт и и развлечения
Други дейности
Общ товар - ниво мрежа НН
Общ товар-ниво ТП

Бр. работещи 93

4 kW / раб

372 kW

Бр. работещи 62
Бр. работещи 77

1 kW / раб
3 kW / раб

62 kW
231 kW

Бр. работещи 100

1 kW / раб

100 kW

Бр. Работещи 220
Бр. Учащи-1,245
Бр. деца-680
Бр. Работещи 77

1 kW / раб
0.2 kW / уч.
0.4 kW / дете
3 kW / раб

220 kW
249 kW
272 kW
231 kW

Брой места 1,440
Бр. работещи 30
0.9kW/ работещ
43,526 kW

0.4kW / място
3 kW / раб
250 места
Ке = 0.9
Ке = 0.95

576 kW
90 kW
225 kW
39,174 kW
37,215 kW

Пълна максимална мощност –
ниво ТП

41,350kVA

Като се вземат пред вид горните товари, се получава общия върхов товар, който отнесен по звена от
системата е:
Таблица . – 2035 г.
№по ред
1.
2.
3.
4.

Звено на системата
Мрежа НН
Трансформаторни постове
Мрежа СрН
Подстанция-Костинброд* - 20 kV

мярка
кW
кW
кW
кW

Количество
39,174
37.215
35,360
34,650

мярка
кW
кW
кW
кW

Количество
7,200
6,500
6,160
6,030

Таблица 3 – 2035 г.
№по ред
1.
2.
3.
4.

Звено на системата (в Кока Кола ХБК)
Мрежа НН
Трансформаторни постове
Мрежа СрН
Подстанция „Свежест“ – 20 kV

Таблица – 2035 г.
№по ред
1.
2
3
4

Звено на системата в Общината
Подстанция-Костинброд*- 20 kV
Подстанция „Свежест“ – 20 kV (участие във върха на 110 kV)
Мрежа 110 kV(ВЕ „Обединение“)
Пълна мощност на община Костинброд – ниво ВН(110kV)

мярка
кW
кW
кW
kVA

Количество
34,650
4,100
39,140
43,500

Показаните мощности са за цялата разглеждана територия, евентуално ако се усвоят всички
новоотредени територии по ОУП, в края на периода – 2035 г.
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Като се вземат вероятните средно и ниско усвояване на териториите, както и намаляването на
енергийната интензивност между (4 до 2) kWh/ϵ при настоящ около 5.2 kWh/ϵ, за производството на 1
евро брутен продукт в Общината, се получават вариантите за евентуалното изменение на ел.товарите и
ел.консумацията - в Община Костинброд, които са показани в приложения Е-П10 и Е-П11.
14.2.3.2. Генериращи източници
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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.
14.2.3.3. Вътрешни разпределителни системи - 110 kV и 20 kV
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 КолаХБК), 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.
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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.
14.2.3.4. 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).
14.2.4. Препоръки
Кметът и Общинският съвет на Община Костинброд, трябва да направят всичко по силите си, за да се
развие газоразпределителната мрежа с оглед производство на енергията за отопление и топла вода на
място, чрез газови бойлери, първо в гр. Костинброд, а след това и в по-големите села. Освен това е
много по-екологично (40% по- малко карбонови емисии) от горенето на дърва и въглища, да не говорим
за праховите частици, които липсват при изгарянето на газта.
Трябва да се стимулира изграждането на лични фотоволтаични системи - след 2020 - 2025г.
включителнно със законодателни мерки – опростяване на процедурите за издаване на акт 16 –
„Разрешение за ползване“.
Важното е да се пести ел. енергия, а ако се произвежда повече, да е на място. Затова всички коректни
мерки по-саниране и изграждане на нови жилища с ниска специфична консумация, трябва да се
стимулират.
В Oбщина Костинброд съгласно изследването на БИТМАП(2011-2013 г.):




Специфичното потребление на енергия за отопление на стара жилищна сграда без обновявяне, е
било 308.3 kWh/m² отопляема площ на година( или ~590 kWh/m²РЗП -Разгъната Застроена
Площ(„мое“) – много е за цивилизована страна!);
Специфичното потребление на енергия за отопление на обновена стара жилищна сграда или на
нова жилищна сграда е била – 185.1 kWh/m²отопляеми/год - пак не е достатъчно)

През 21 век – посредством добрата топлоизолация и новите дограми, и прозорци, се гонят ~100
kWh/m².год. Стремежът трябва да е – ниско енергийни сгради 30-50 kWh/m².год. в далечно бъдеще.
При подходящи законодателни промени Главният архитект в община Костинброд може да допринесе за
одобряването на новите проекти на такъв тип - „икономисващи топлината“ къщи.
Изводът и препоръката е, че най-важното за управляващите в един град, община, регион или страна, е да
се учат от опита в пестенето на най-напредналите страни.
Консумацията на ел. енергия за Външно (Улично) осветление в Костинброд е била около 1.3% през 2006
и около 1.1 % през 2016 г. от консумираната ел. енергия в общината. Този процент трябва да се намали
под 1% (както е в повечето градове в страната - между 0.9 - 1 % понастоящем), посредством
постепенната замяна на телата за ул.осветление с такива с LED лампи, и към края на проектния период
(2035г.) да достигне под 0.5%.
Предимствата им са големи – реално употребяват над 5 - 6 пъти по-малко енергия, при същия светлинен
поток, и практическият им живот е между 20,000 - 25,000 (до 50,000-60,000h на реномирани фирми,
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които ги няма почти на пазара в България). Това означава около 6 (12) г. работа без подмяна. Общината
следва да осигури необходимите средства, за да започне с мерките за енергийна ефективност.

14.3. Газоснабдяване
14.3.1. Междусистемна газова връзка БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ на територията на община
Костинброд / IBS /
Междусистемната газова връзка София – Димитровград (Сърбия) – Ниш (Сърбия) предвижда
свързването на националните газопреносни мрежи на България и Сърбия. Интерконекторът със Сърбия
е важен елемент за постигане на диверсификация както на източниците, така и на маршрутите за
доставка на природен газ, което ще допринесе за повишаване на сигурността на доставките, поетапно
увеличение на потреблението на природен газ, повишаване на инвеститорския интерес в пограничните
региони, през които преминава газопровода и генерирането на икономически ползи, както за
потребителите, така и за доставчиците.С постигането на взаимно свързване със сръбската система,
България ще има достъп до газопреносната мрежа на Унгария и чрез нея до мрежите на страните в
Централна и Западна Европа.

ОСНОВНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ
Дължина на трасето в България – 61,6 км.
Дължина на трасето в Община Костинброд – 13,8 км.
Налягане на газопровода – 54 бар
Диамтър на газопровода – DN700/711мм./
Минимален капацитет, съгласно подписания меморандум – 2*109 м3/годишно
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Междусистемната газова връзка България – Сърбия ще осигури липсващо звено от свързаност
между националните газопреносни системи на Балканите. В случай на прекратяване доставките
на природен газ за Р. България от единствената за момента входна точка (ГИС Негру Водъ 1),
потребителите ще имат възможността да получат природен газ от Западна Европа и/или от
газовото хранилище в Р. Сърбия. От друга страна, в случай на нарушаване на доставките на
природен газ през ГИС Хоргош, потребителите в Р. Сърбия ще имат възможността да получат
природен газ през преносната система на Р България.
Реализирането на проекта за междусистемна свързаност със Сърбия ще гарантира преминаване
на енергийните потоци между „Южния газов коридор" и Централна Европа.
Изграждането на междусистемната газова връзка България-Сърбия цели намаляване на
енергийната интензивност, диверсификация на енергийните източници, използвани от
предприятията и подобряване на енергийната инфраструктура, което ще повиши енергийната
сигурност както на нашите две страни, така и на региона като цяло.
Изпълнението на проекта за междусистемна газова връзка със Сърбия е разделено на две фази,
като за първата фаза финансирането е по ОП "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2014 г., а по втората фаза – по ОП "Иновации и
конкурентоспособност" за настоящия програмен период 2014-2020 г., съфинансирани от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Газопроводът „България – Сърбия” на територията на Р България е разположен на територията
на две области и пет общини: Област София-град (Столична община) и Софийска област
(общини Костинброд, Божурище, Сливница и Драгоман). С решение на Министерски съвет №
111 от 15.02.2013 г. газопроводът е обявен за национален обект и обект с национално значение.
С Решение № КЗЗ 05/26.03.2014 г. на КЗЗ към МЗХ са утвърдени площадки и трасета за
проектиране на газопровод и електрозахранващи кабели на базата на Втори вариант.
Министерство на енергетиката възлага на „Химкомплект Инженеринг“ АД изготвяне на
Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) /ПУП-ПП/, фаза Окончателен
проект, на обект: „Междусистемна газова връзка България - Сърбия /IBS/ на територията на Р
България (Общини – Столична, Костинброд, Божурище, Сливница и Драгоман)“.
Очакван срок за завършване на строителството на българска територия е 2020 г.
Двете страни подновиха меморандума, с който се ангажират да работят по проекта България и
Сърбия, подписаха втори меморандум за разбирателство за изграждане на междусистемната
газова връзка, с който срокът за приключването на проекта беше отложен за края на 2020 г. В
документа двете страни са се ангажирали строителството да започне до пролетта на 2019 г.
Съгласно разработената пътна карта се предвижда газопроводът да бъде пуснат в експлоатация
в края на 2020 г.
По първоначални технически параметри проектът се предвижда като реверсивна връзка, която
да свърже националните газопреносни мрежи на България и Сърбия и се очаква газопроводът
да осигури възможност за доставка на 2.0 млрд.куб.м./годишно газна природен газ в двете
посоки, номимален капацитет 3,5 млрд. куб.м.газ/годишно с възможност за последващо
увеличаване на потока до 5.0 млрд. куб.м/год.
Mеждусистемна газова връзка България – Сърбия /IBS/ представлява обособен тръбопровод за
пренос на газ и по предназначение е преносен. Предвижда се газопроводната тръба да бъде
стоманена, с диаметър Ø711 mm (28”), дебелина от 8.7÷12.7 mm и проектно налягане DP=55
barg. Общата дължина на трасето е 150 км, от които около 62.182 km. км са на българска
територия. По цялата си дължина газопроводът ще бъде положен подземно, с минимално
покритие 0.8 m до горната образуваща на тръбата.
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Дължината на Газопровода България – Сърбия в община Костинброд е 13 801.15 m Трасето на
Газопроводът в участъка през община Костинброд, преминава през следните землищата:


с. Голяновци, ЕКАТТЕ 15984, km 11+377.79 ÷ km 13+670.58;



с. Драговищица ЕКАТТЕ 23296, km 13+670.58 ÷ km 16+148.09;



гр. Костинброд ЕКАТТЕ 38978, km 16+148.09 ÷ km 20+894.52;



с. Петърч ЕКАТТЕ 56215, km 20+894.52 ÷ km 25+178.94.

ПУП ПП засяга две области: София-град и София област. По тази причина и в съответствие с
чл. 129, ал.(3), т.2 от ЗУТ, за обекти с национално значение и национални обекти ПУП ПП се
одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройство. ПУП-ПП във
окончателен проект за обект: „Междусистемна газова връзка България - Сърбия /IBS/ на
територията на България“ е одобрен със Заповед № РД-02-15-156/13.11.2015г., обнародвана в
ДВ.бр.90 / 2015 г. Целта на проекта за ПУП-ПП, във фаза Окончателен проект е да се определи
трасе на Газопровода и технологичните площадки и да се установят сервитутни зони по
смисъла на Закона за енергетиката (ЗЕ) чл. 64, ал. 2.
По трасето на газопровода се учредяват сервитутни зони, съобразени с технологичните нужди
за изграждането му и експлоатацията на съоръженията. Сервитутната зона на трасето е
съобразена с разпоредбите на чл. 64 от Закона за енергетиката и обхваща както правото на
прокарване на линейната част на съоръжението, така и правото на преминаване на хора и
техника за времето на цялостната експлоатация на газопровода и ограниченията в ползването
на имотите, предвидени за прокарване на трасето.
Ширината на сервитутната зона на Газопровода в земеделски територии е 30 m симетрично
разположена по 15 m от двете страни на оста на тръбата, а в горски територии и земеделски
територии заети от трайни насаждения, сервитутната ивица е симетрична, с размер 20 m (10 m
+ 10 m). Размерите на сервитутните зони са съобразени с изискванията, предвидени в Наредба
№ 16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти.
Към газопровода ще се изградят технологични съоръжения и площадки, a именно: Кранов
възел № 2.Площадката за Кранов възел №2 с размери 15х18 м и площ 270 м2, попада в
землището на село Петърч, Община Костинброд, Софийска Област. Площадката е на km
22+818.46 от Газопровода. Територията е земеделска, нива 4 категория, частна собственост.
Разположена е в близост до полски път, по който се осъществява достъп до нея.
В обхвата на проекта са включени и трасетата на електрическите кабели за захранване на
технологичните площадки и подходните пътища към тях, анодните заземителни устройства
(АЗУ) и оптичните кабели, както и трасетата и площадките на изградени мрежи и съоръжения
(техническа инфраструктура на други ведомства), които следва да се реконструират или
изместят. Територията, която е в обхвата на плана, е земеделска земя и не се предвижда
промяна на предназначението й.
При изграждането и експлоатацията на газопровода
нормативни,строителни и защитни характеристики.

ще

се

спазват

следните

Съгласно чл. 13 от „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”, за
преносните газопроводи с налягане, по-високо от 1.6 МРа (16 bar), се определя територия с
широчина по 200 m от двете страни по дължината на газопровода, за която се установява
режим на превантивна устройствена защита по смисъла на чл. 10 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ), с който се запазва фактическото им ползване при ограничаване
застрояването с жилищни сгради и други обекти за сметка на увеличаване класа на
газопровода, респективно дебелината на газопроводната тръба.
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Минималното разстояние от единични сгради и други обекти до газопровода е 50 m.
Минимално осово разстояние до действащ подземен газопровод в горски територии и терени
със селскостопанско предназначение е съответно 14 m и 23 m.
В сервитутната зона не се допуска: всякакъв вид строителство, обработване /разораване/ на
почвата на дълбочина по-голяма от 0.5 m, палене на огън, засаждане на растителност с развита
коренова система. След писмено съгласие на титуляра на сервитутните права се допускат
ограничени строителни дейности за други линейни обекти, успоредни или пресичащи
газопровода.
Покрай газопроводната тръба ще бъде положен оптичен кабел.
Също така за присъединяване на Технологичните площадки към електроразпределителната
мрежа са разработени трасета за кабелните линии. Те ще бъдат положени в изкопна траншея на
нормативна дълбочина, като над кабела се полага защитна жълта PVC лента надпис „Внимание
положен ел. кабел“. Ширината на сервитутната зона е 4 m разположена на 2 m и 2 m спрямо
оста на ел. кабела. В сервитутната зона не се допуска - всякакъв вид строителство, обработване
(разораване) на почвата на дълбочина по-голяма от 0.5 m, палене на огън и засаждане на
растителност с развита коренова система.
Газопроводът ще пресича естествени препятствия (дерета и реки); инженерни съоръжения
(газопроводи, електропроводни въздушни линии, кабели, водопроводи, канализации,
напоителни и отводнителни системи и др.); железопътни линии и автомобилни пътища.
Трасето на газопровода се означава със знаци от метални или стоманобетонни стълбове
(репери) на разстояния, осигуряващи пряка видимост един от друг. Реперите са с минимална
височина 1.5 m и оцветени на равни разстояния с хоризонтални жълти и черни ивици.
Стълбовете се поставят на 2.5 m от оста на газопровода с указана посока към него. Поставят се
надписи и знаци, указващи за газо-, взриво- и пожароопасност на съоръженията на газопровода
и на технологичната далекосъобщителна мрежа.
При изграждането на Газопровода, движението на строителната техника ще се осъществява в
рамките на строителната полоса. Подходът към строителната полоса ще става от местата на
пресичане на трасето на Газопровода със съществуващата пътна мрежа – републиканска,
общинска и местна. Ще се ползват и съществуващи полски и горски пътища. В райони, където
подходът към строителната полоса е затруднен или невъзможен, ще бъдат предвидени
подходни пътища за достъп до трасето на Газопровода.
Всички строителни дейности се извършват последователно, както следва:


Маркиране на строителната полоса.



Подготовка на строителната полоса, включваща:



Отстраняване на растителността и изсичане на дърветата;



Отделяне на хумусния слой;



Терасиране/подравняване (когато това се изисква – ще бъде сведено до минимум от
проекта);



Ограждане (избора на широчина на строителната полоса, се обуславя от транспортните
дейности, които следва да се извършват единствено и само в рамките на оградена ивица,
без да засяга съседните терени, растителност или реколта).



Доставяне на тръбите, подреждане по строителната полоса и изработване на студено
огънати колена.
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Тръбите се подравняват, подгряват и заваряват, като по този начин се формират
окрупнени участъци (нитки). Окрупнените участъци са укрепени безопасно, чрез
използването на дървени трупчета, или торби с пясък.



Контрол на заваръчните съединения посредством безразрушителни методи – визуално и
рентгенографски или ултразвуково.



Изкопаване на траншея (според проектния профил/дълбочина чрез багер или
каналокопател – основно следвайки терена, със задълбавания при пресичания или за
намаляване броя на използваните колена/изправяне, където това е възможно и
икономически целесъобразно).



Поставяне на подложка (подсипка) върху дъното на траншеята в скалисти райони от мека
(нехумусен материал) земя, пясък или фин чакъл.



Полагане на заварения участък в траншеята (на отделни секции).



Обратно засипване:



С вече изкопания и съхраняван в строителната полоса материал, когато материалът е с
подходящ състав (т.е. без сяра или без груб материал).



В скалисти участъци, с цел да се предпази изолацията на газопровода, изкопаната
скалиста земя се замества с материал без камъни или частици, които могат да наранят
изолацията на газопровода. Алтернативен метод е използването на каменотрошач, като
целта е да се намали количеството на транспортирания материал.



Тест (изпитване с вода – хидротест или инертен газ - пневмотест) Предвижда се
изпитанията да се проведат смесено, хидротест на участъците на преходите, като
предварително изпитание и окончателно изпитание на целия газопровод с ще се проведе
чрез пневмотест, с азот;

Дейностите в етапа на експлоатация са:


Поддръжка на съоръженията за спазване на нормалния технологичен режим на работа;



Контрол върху съоръженията и протичащите процеси при транспортиране на газа;



Съдействие при инциденти и аварийни ситуации на компетентните органи;

Общата схема за контрол е базирана на управлението и налягането на потока в газопровода.
Необходимият поток се определя в зависимост от потреблението и нуждите от пренос на газ.
На този етап дейностите са контролни, ремонтно-поддържащи и реагиране при непредвидени
ситуации, инциденти и аварии.
В община Костинброд няма крупни източници на атмосферни замърсители. Съществен
източник на замърсяване на атмосферния въздух в приземния слой е автомобилният транспорт.
Основните вредни вещества са азотни оксиди, въглеродни оксиди, полициклични ароматни
въглеводороди, фини прахови частици и др.
Битовите източници на замърсяване на въздуха са главно отоплителни инсталации с ниска
ефективност на горене. Такива източници са концентрирани в населените места и квартали с
индивидуално застрояване и без централно топлоснабдяване. Тези разнообразни и много на
брой източници, концентрирани на относително малка територия, определят високо ниво на
замърсяване на въздуха, предимно през студените месеци на годината.
Като се вземе под внимание, че трасето на газопровода преминава извън населените места, през
земеделски земи и горски територии може да се предположи, че нивата на атмосферните
замърсители са значително по-ниски от тези в населените места.
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По време на строителството на газопровода не са предвидени източници на организирани
емисии. Неорганизирани източници на емисии са – всички дейности съпътстващи
строителството на инвестиционното намерение. Замърсяването на въздуха през този етап ще се
дължи също на вредните вещества отделящи се от двигателите на строителната и пътната
техника, както и от изнесените във въздуха прахови частици при извършване на изкопни,
насипни и транспортни дейности. Фазата на строителството като цяло е ограничена и няма да
окаже значим ефект върху качеството на атмосферния въздух. Промени в качеството на
въздуха ще има само на строителната площадка. Очакваните газово-прахови емисии са
неизбежни при подобни строителни работи и са ограничени по време.
Въздействието върху компонентите на околната среда ще е с локален обхват (в границите на
строителната полоса и технологичните площадки) и краткотрайно, ограничено в етапа на
строителство и не се очаква потенциално негативно въздействие върху елементи на
националната екологична мрежа.
Транспортираният природен газ няма контакти с въздуха, а от там и възможността за
въздействие върху него. По време на експлоатация на газопровода не се очакват регулярни
отделяния на газообразни и аерозолни замърсители. В експлоатационни условия е възможно
изпускане на природен газ при аварийна ситуация. Съблюдавайки техническите и нормативни
изисквания при изграждане на такъв тип съоръжения вероятността от авария се преценява като
много ниска. Метанът се разсейва бързо в атмосферата и пряко отрицателно въздействие върху
качеството на въздуха на териториите, през които минава трасето няма да окаже.
Газопроводът България - Сърбия ще се реализира на територията на БДУВ „Дунавски район“.
Софийската котловина представлява своеобразен водосборен басейн, в който се формират
повърхностни и подземни (пресни и термоминерални) води. Цялата котловина се отводнява от
р. Искър и нейните притоци. Реките в района на газопровода имат умереноконтинентален
воден режим, който се характеризира със зимно-пролетно или пролетно пълноводие (февруари
или март и март-юни) от снеготопенето и дъждовете и продължително лятноесенно маловодие
(юли-ноември). Водният обем през пълноводието на реките средногодишно е 55-65 %, докато
през маловодието той е 16-23 % от годишните водни обеми. Най-големите средномесечни
водни количества на витошките реки са през юни (около 25 %), на р. Елешница - през май
(около 19 %) и на реките Банкенска, Лесновска, Какач и Блато - през март (около 12-19 % от
годишните водни обеми). В района на газопровода, най-близко разположените притоци на р.
Искър са: Какач, Суходолска река, Църна бара, Доло, Селска река, Малка Беравица, Голяма
Беравица.
Проектът предвижда преходите на автопътища, жп линии и където е възможно реки да се
осъществят с хоризонтално сондиране. Всички дерета ще се преминат по открит способ, чрез
прокопаване.
Таблица 1 – Описание на водните обекти, които ще се пресекат при изграждане на
трасето на тръбопровода Сърбия - България
№
1
2
3
4
5
6
7
8

km
1+562.80
3+947.86
5+578.45
8+717.83
9+200
11+078.39
12+538.48
~ 13+319

землище
Нови Искър
кв. Требич
Мировяне
Доброславци
Доброславци
Житен
Голяновци
Голяновци

пресичания
р. Блато.
река БЛАТО
река БЛАТО.
дере УРШАКА
река БАЛШАНСКА
Дере №6
дере Ушин дол
Дере №8

Севернаширина Източнадължи
,B
на, L
42°47'14.32003" 23°19'59.21350"
42°46'47.38290" 23°18'34.56743"
42°47'17.01977" 23°17'47.69817"
42°48'25.81300" 23°16'15.99067"
42°48'37.17322" 23°16'02.72170"
42°49'26.18353" 23°15'17.49990"
42°50'06.54723" 23°14'43.97383"
42°50'22.65201" 23°14'22.27854"
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№
9
10
11
12

km
14+243.23
~ 17+211
18+329.76
19+534.60

землище
Драговищица
Костинброд
Костинброд
Костинброд

пресичания
река Крива река.
Дере №10
река Слана бара
река Блато

Севернаширина Източнадължи
,B
на, L
42°50'19.14696" 23°13'41.86145"
42°50'17.67587" 23°11'39.49587"
42°50'21.78362" 23°10'51.51446"
42°50'07.18696" 23°10'11.03925"

Софийската котловина попада в Средногорската хидрогеоложка област от Балканоидния
хидрогеоложки регион. По-голямата част от нея е покрита от кватернерни алувиални и
пролувиални отложения. Водоносната кватернерна покривка е представена от разнообразни по
състав и генезис отложения - алувиални (руслови и терасни) и пролувиални от валуни, чакъли,
пясъци, гл.пясъци и пес. глини с добри филтрационни свойства. Подземните води по характер
водите са ненапорни. Посоката на движение в общи линии следва градиентите в наклона на
релефа.
Разпространението и съставът на седиментите и положението им в разреза на неогена
обуславят формирането на два водоносни хоризонта. Горният водоносен хоризонт е формиран
в пясъчните отложения на Лозенецката свита. Долният обединява отложенията на Пъстрата
теригенна задруга и на Гнилянската свита.
В чертите на Софийската котловина, където вулканогенно-седиментогенния комплекс е покрит
от неогенски отложения, водите са напорни.
Водите в горнокредните седименти са напорни по характер и са формирани предимно в
горносеноските мергели и пясъчници. Разкрити са със сондажи в района на Костинброд и
София (кв.Свобода, кв.Надежда, кв.Лозенец и Централна баня). Карстови и пукнатиннокарстови води в триас-юрските карбонатни отложения са разпространени в северозападния
край на оградните планини и донеогенската подложка. Водите в пермо-триаските силикатни
формации са пукнатинни и с напорен характер.
По време на строителството на инвестиционното намерение се очаква генерирането на
следните потоци води: битово-фекални; води от хидротеста - предвижда се изпитанията да се
проведат смесено, хидротест на участъците на преходите, като предварително изпитание и
окончателно изпитание на целия газопровод ще бъде с азот, т.е. чрез пневмотест; дъждовни и
подземни води от отводняване на траншеята и шахтите и дъждовни води от наземните
площадки. В етапа на строителство не се очаква отрицателно въздействие на генерираните
води, върху околната среда, при спазване на нормативните изисквания.
По време в етапа на експлоатация по отношение на битово-фекалните води се предвижда на
площадките да се разположат химически тоалетни. В етапа на експлоатация не се очаква
отрицателно въздействие на генерираните води, върху околната среда, при спазване на
нормативните изисквания.
В геоложкия строеж на земите, през които ще преминава трасето на газопровода, се срещат
кватернерни и горноюрски-долнокредни седименти.
По време на строителство на газопровода не се очакват въздействия върху геоложкия строеж
поради малката дълбочина, на която ще се осъществят дейностите. Не се очаква влияние и от
използването на земекопната и транспортна техника. През експлоатационния период
въздействие върху геоложкия строеж не се очаква.
Трасето на преносен газопровод „Междусистемна газова връзка България-Сърбия на българска
територия“ преминава почти през цялата си дължина през смолници. Най-широко
разпространение имат обикновените смолници. Те са излужени, карбонатите са отмити на
дълбочина около 35 и повече сантиметра. Имат тежък механичен състав, който е резултат от
високо съдържание на ил (52-67%). Механичният състав и повишеното съдържание на
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монтморилонит сред вторичните глинести минерали определят силно свиване и напукване на
почвата през сухите периоди и набъбване и лепливост през влажните. Смолниците имат
неблагоприятните водно-физични свойства. Почвообработки могат да се извършват качествено
в кратки срокове, след навлажняване и преди силно изсъхване. Съдържанието на хумус варира
между 3% и 5%.
По време на строителството на обекта върху почвите ще се реализира предимно механично
въздействие от изкопно-насипни работи. Също така е възможно и отъпкване на почви в
съседни на трасето площи. Възможни източници на въздействие върху почвите през този етап
са емисиите от изгорели газове на транспортната техника, разлив на масла и горивни
материали, различни видове отпадъци, аварии. Замърсяването ще бъде само локално и няма да
се различава от други строителни обекти при спазване на съответната нормативна база,
технически изисквания и провеждане на контрол.
По време на експлоатация върху почвите и прилежащите до трасето на газопровода земи,
въздействия не се очакват.
Тъй като трасето преминава основно през земеделски земи - ниви, не се очаква въздействие
върху приоритетни местообитания и защитени видове растения. След засипване на изкопа и
провеждане на технически и биологична рекултивация настъпва процес на постепенно
възстановяване на растителността, което намалява в значителна степен отрицателния ефект от
строителството. Въздействието върху флората и растителността и местообитанията по време на
строителството ще е локално и краткотрайно, и при спазване на технологичния процес няма да
има значим ефект.
През периода на експлоатация, при нормално протичане на процеса на работа на газопровода и
площадките и при спазване на технологичните изисквания, отрицателни въздействия не се
очакват.
В етапа на строителство строителна техника ще преминава главно по трасетата на
селскостопански пътища и през села. Тези преминавания ще са много рядко и за много кратък
период. Поради това не се очаква газовете от моторните превозни средства и неорганизираните
емисии от прах да имат някакъв неблагоприятен ефект върху здравето на населението.
Строителството по изграждането на газопровода ще е извън населените места, поради което
отделяните емисии от използваните машини също няма да оказват неблагоприятен ефект върху
здравето на населението. Шумът от строителната техника няма да оказва смущаващ и/или
неблагоприятен здравен ефект върху населението. По време на строителството, факторите на
работната среда могат да оказват известно въздействие върху здравето на работниците.
При експлоатацията на обекта, във въздуха на околната среда няма да се отделят емисии на
токсични вещества в концентрации, които биха увредили здравето на населението от
прилежащите към трасето населени места.
При нормална експлоатация на обекта не се очакват неблагоприятни въздействия на вредните
фактори върху здравето на населението от най-близките жилищни райони.
На територията, на която ще бъде ситуиран
нерегламентирани сметища, както и депа за отпадъци.

газопроводът

и

площадките,

няма

При строителството на газопровода земните маси от изкопа за траншея ще се складират на
отвал, покрай траншеята, в рамките на строителната полоса, попадаща в сервитута на
газопровода. След полагането на газопроводната тръба, ще се изпълни обратно засипване на
траншеята. Излишните земни маси ще се извозват на депо. Отпадъците от самия газопровод
преди неговото тестване ще се събират на всяка площадка и ще се сепарират по групи.
В етапа на експлоатация не се очаква генериране на големи количества потоци отпадъци.
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14.3.2. Газоразпределителна мрежа /ГРМ/ на гр. Костинброд
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.
Изградената инфраструктура за пренос на газ ще предостави увеличени възможности за
евентуални местни производители на биогаз, като им осигури канали за пренос и дистрибуция
на произвеждания енергиен носител.
Преносът на природен газ през газоразпределителната мрежа и снабдяването с природен газ са
услуги от обществен интерес по смисъла на ЗЕ и се извършват от ДРУЖЕСТВОТО при
спазване на принципите на публичност, равнопоставеност и прозрачност, в съответствие с
изискванията на действащото законодателство.
ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА (ГРМ) е местна или регионална система от газопроводи с
високо, средно или ниско налягане и съоръженията към тях за разпределение на природен газ
до съответните потребители на определена с лицензия територия;
ПРИРОДЕН ГАЗ означава многокомпонентна смес, която съдържа основно метан и
въглеводороди от неговия хомоложен ред СпН2п+2 и невъглеводородни компоненти, които
образуват естествени подземни акумулации;
Дружество „Костинбродгаз“ ООД, притежава лицензия за снабдяване с природен газ от краен
снабдител № Л -211-12/27.04.2009 г., издадено от Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране (ДКЕВР) за срок до 25.09.2041г., като същата е посочена в сайта им под № 177.
Твърди се, че обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, тъй
като дружеството има изключителни права по смисъла § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби
на ЗОП, за осъществяване на тази дейност на територията на гр.Костинброд. Уточнява се, че
съгласно чл. 39, ал. 1 и чл. 43, ал. 2, т. 2а от Закона за енергетиката (ЗЕ), за обособена
територия се издава само по една лицензия за снабдяване с природен газ от краен снабдител и
дейността подлежи на задължително лицензиране от ДКЕВР.
Налице е Решение № И1-Л-211/27.04.2009 г. за прекратяване на лицензия №Л-211-12/
25.09.2006 г. и издаване на лицензия № Л-211-12/ 27.04.2009 г. за дейността „снабдяване с
природен газ от краен снабдител“ издадена за срок от 35 години.
Фирма Костинбродгаз ООД е лицензирана за разпределение и обществено снабдяване с
природен газ на жилищни и обществени сгради в община Костинброд. „Костинбродгаз” ООД е
дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията с ЕИК 131321489, със седалище и адрес на управление: област София, община
Костинброд, гр. Костинброд 2232, Птицекомбинат. „Костинбродгаз” ООД е с предмет на
дейност: „Инвестиране, изграждане, експлоатация и поддържане на газоразпределителната
мрежа в обекти и съоръжения, свързани с използването, разпределението и продажбата на
природен газ“. „Костинбродгаз” ООД е титуляр на лицензия No Л-211-08 от 25.09.2006 г. за
осъществяване на дейността „разпределение на природен газ” и лицензия No Л-211-12 от
27.04.2009 г. за осъществяване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” за
територията на община Костинброд, за срок до 25.09.2041 год.
Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите
на газопреносни системи на територията на Европейския съюз е предвидено и в чл. 22 от
Директива № 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година
относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива
2003/55/ЕО (Директива 2009/73/ЕО). Десетгодишните планове за развитие на мрежата служат
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за основа на разработването на Регионалните инвестиционни планове за развитие на мрежата
(GRIPs), както и на Общностния план за развитие на мрежата в ЕС, който се изготвя от
Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG).
С Решение № БП-55 от 29.08.2016 г. КЕВР е одобрила бизнес план на „Костинбродгаз" ООД за
периода от 2016 г. до 2020 г. включително, за територията на община Костинброд.
На територията на община Костинброд в град Костинброд, с.Голяновци, с.Петърч и с.Опицвет
са изградени: основни газопроводи от стоманени тръби с налягане 16 бара, основни
газопроводи от полиетиленови тръби с налягане 16 бара и 4бара.
За първите 10 години се предвижда да бъдат присъединени около 3 330 битови потребители, 17
промишлени и 45 обществено-административни потребители на териториите на община
Костинброд.
За такова в момента може да се говори само за някои производствени обекти, които по
собствена инициатива се газоснабдяват.
Град Костинброд има реални предпоставки за газоснабдяване на битови и производствени
потребители, като се отчете близостта на газоразпределителна станция “Люлин”.
Фирма „Костинбродгаз“ ООД печели конкурса за газифициране на община Костинброд и има
лиценз за снабдяване с природен газ. Тази си дейност дружеството извършва съвместно с
проектантска фирма „Еврогазкомпания“.
Промишлените потребители на газ са 14 на брой, като част от тях са предприятията
„Санитекс“,“Нива“, „Олинеза“, Птицекомбината и всички производствени ферми и цехове към
него и д.р.
Почти всички училища и детски градини се отопляват на газ, както и сградите на общината,
общинската служба за социално подпомагане и читалище „Иван Вазов“.
Предстои изграждане на Газоразпределителна мрежа в с. Петърч, Газоразпределителна мрежа в
гр. Костинброд Зона А и Газоразпределителна мрежа гр.Костинброд Зона C Трети етап.
Град Костинброд има реални предпоставки за газоснабдяване на битови и производствени
потребители, като се отчете близостта на газоразпределителна станция “Люлин”.
Развитието на газопреносната мрежа в общината е важно предимство за развитие на
икономиката.
СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПОЛЗВАЩИ ГАЗ:
Птицекомбинат “Джиев”АД – има изградена локална парова централа, която през годините е
преминала от гориво мазут на пропан-бутан, а от 2003 год. с прокарване на газопроводна
мрежа до обекта – на природен газ. Резултатите от емисионния контрол не показват
превишения;
Най-голяма консумация на енергия има в производството - най-големите фирми: „Олинеза“,
„Санитекс“, „Кенар“, „Мултипринт“ ООД, „Кока-Кола“ ХБКБ. Посочените по-горе
предприятия на територията на общината са захранени с природен газ от фирма
„Костинбродгаз“ ООД.
“ДЖИЕВ”АД
“ОЛИНЕЗА”АД
“САНИТЕКС ПЕЙПЪР ПРОДУКТС” АД
“ПЕПИ 3”АД
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“НИВА”АД
“КОКА КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНК КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ”АД
“КОСТИНБРОДСКИ СТРОИТЕЛ”ЕООД
За периода 2006 - 2010 г. са изградени 50490 м. ГРМ.За периода 2011 - 2015 г.
„Костинбродгаз” ООД е изградила 29 457м. ГРМ, в т.ч. разпределителни газопроводи и
отклонения към клиенти, като са изградени 46 917 м, което е 159% от предвиденото в
одобрения бизнес план на дружеството. Изпълнението на изградената мрежа за 2011 г. е 0%, за
2012 г. е 828%, за 2013 г. е 808%, за 2014 г. е 22%, за 2015 г. е 97%.
Планираните инвестиции за периода 2011-2015 г. са били размер на 3 026 хил. лв., а
извършените инвестиции са 3 358 хил. лв., което е 111% от предвиденото в одобрения бизнес
план на дружеството. Изпълнението на инвестициите в ГРМ и съоръжения за 2011 г. е 0%, за
2012 г. е 839%, за 2013 г. е 870%, за 2014 г. е 17%, за 2015 г. е 68%.
Планираната обща консумация за всички клиенти за периода 2011-2015 г. е в размер на 54 892
хил. м³, а реализираната е 43 549 хил. м³, което е 79% от предвиденото в бизнес плана на
дружеството. Планираната обща консумация на промишлените клиенти за периода е в
размер на 41 510 хил. м³, а реализиран ата консумация е 39 002 хил. м³, което е 94% от
предвиденото в бизнес плана. Планираната обща консумация на общественоадминистративните и търговски клиенти за периода е в размер на 3 098 хил. м³, а
реализираната консумация е 1 532 хил. м³, което е 49% от предвиденото в бизнес плана.
Планираната обща консумация на битовите клиенти за периода е в размер на 10 284 хил. м³, а
реализираната консумация е 3 015 хил. м³, което е 29% от предвиденото в бизнес плана.
Изпълнението за периода на бизнес плана по отношение на присъединяването на
промишлените клиенти е 88%, на обществено-административните и търговски клиенти е 98%,
а на битовите клиенти е 31%. Според приложената от „Костинбродгаз” ООД обосновка за
изпълнението на одобрения бизнес план, въпреки извършените инвестиции и разширяването на
ГРМ се наблюдава малък брой на новопостъпили клиенти, отказ на клиенти от потребление и
намаление на годишната консумация на съществуващите клиенти. Според дружеството,
неизпълнението на планираните показатели по отношение на консумацията и броя клиенти
се дължи на високата цена на природния газ на входа на газопреносната система през поголяма част от периода на бизнес плана, високата първо начална инвестиция за изграждане на
вътрешната газопроводна инсталация, за закупуване на уреди на природен газ и
изграждане или реконструкция на отоплителната система. Дружеството посочва, че
присъединени клиенти се отказват от използването на природен газ и преминават към
използването на твърдо гориво. През периода 2011-2013 г. консумацията на промишлените
клиенти бележи ръст, след което през периода 2014-2015г. спада, тъй като най-големият
промишлен клиент на дружеството е прекратил работа. Въпреки трудностите в процеса на
газификация на територията на община Костинброд за годините на бизнес плана,
дружеството преизпълнява планираната инвестиционна програма, инвестирайки средства в
ГРМ и съоръженията към нея, като дължината на изградената мрежа е с 59% повече от
предвидената.
Към началото на периода „Костинбродгаз” ООД експлоатира ГРМ на територията на гр.
Костинброд, с. Петърч и с. Голяновци с обща дължина 70504 м, от които разпределителни
газопроводи – 64750 м, отклонения за небитови клиенти – 3501 м и отклонения за битови
клиенти – 2253 м. Инвестирани са 2 032 хил. лв., от които 4 600 хил. лв. в газопроводи, 381 хил.
лв. в съоръжения и 51 хил. лв. в други дълготрайни активи, обслужващи лицензионната
дейност.
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Основните технически параметри на изградената газоразпределителна мрежа към
началото на 2016 г. са посочени в Таблица № 1:
Таблица № 1
Диаметри
Стоманени газопроводи
Ø159
Ø108
Общо стомана
Газопроводи РЕ-HD
Ø180
Ø160
Ø110
Ø90
Ø63
Ø32
Общо PE-HD
Всичко

Дължина (м)

Стойност (лв.)

8 831
2 381
11 212

806.4
169.6
976

1 576
16 631
1 887
1 081
21 587
16 530
59 292
70 504

133.5
1 233.2
128.1
67.2
1 220.5
841.2
3 624
4 600

Инвестиционната програма е изготвена съгласно извършено предпроектно проучване и
предвидената за периода на бизнес плана маркетингова стратегия. Инвестициите за
газификация на община Костинброд следват технико-икономическа логика на поетапно
изграждане на ГРМ и възвращаемост на инвестициите. Планираната за изграждане ГРМ е
изчислена на база осреднени цени за линеен метър газопровод от съответния диаметър, както и
осреднени цени за съоръженията по видове. Предложената етапност за развитие на проекта за
газификация е направена при следните условия: развитие на газоснабдяването на територията
на лицензията; максимално използване капацитета на съществуващите газопроводи;
газификация на обособени жилищни и промишлени зони за цялата територия на лицензията,
както и уплътняване на съществуващата мрежа чрез включване на нови клиенти.
График на строителството за периода 2016-2020 г.
През 2016 г. продължаава уплътняването на ГРМ на територията на общината и се изгражда
нова разпределителна мрежа основно в кварталите на гр. Костинброд и разпределителен
газопровод до обекта „Асфалтова база на ГБС-инфраструктурно строителство". През годината
са въведени в експлоатация нови 6 836 м газопроводи от полиетилен-висока плътност, както и
са газифицирани 2 бр. промишлени, 3 бр. обществено-административни и търговски и 40 бр.
битови клиенти
През 2017 г. продължава уплътняването на ГРМ в гр. Костинброд. Газификацията навлиза и в
с. Драговищица и газификация на основни обществено-административни и промишлени обекти
на територията на населеното място. През годината е извършено строителство на 4 889 м
газопроводи, както и присъединяване на нови клиенти: 2 бр. промишлени, 3 бр. общественоадминистративни и търговски и 66 бр. битови клиенти.
През 2018 г. предвижда разширяване се на ГРМ в с. Драговищица и гр. Костинброд.
Предвижда се строителство на 4 289 м газопроводи и присъединяване на нови клиенти: 1 бр.
промишлен, 7 бр. обществено-административни и търговски и 106 бр. битови клиенти.
През 2019 г. се предвижда уплътняване на ГРМ в с. Драговищица и стартиране на
газификацията на с. Опицвет, като ще се изгражда връзка с основната ГРМ, както и основните
газопроводи на територията на населеното място. За строителство са предвидени 4 710 м
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разпределителни газопроводи и отклонения, и присъединяване на нови клиенти: 1 бр.
промишлен, 8 бр. обществено-административни и търговски и 170 битови клиенти.
През 2020 г. ще продължи уплътняването на ГРМ в населените места на територията на
община Костинброд и газоразпределителната мрежа в с. Опицвет. Предвидени са за полагане 4
882 м газопроводи и присъединяване на нови 10 бр. обществено-административни и търговски
и 213 бр. битови клиенти
Инвестиционната програма на „Костинбродгаз" ООД включва разширяване и уплътняване на
ГРМ на територията на гр. Костинброд, с. Петърч и с. Голяновци, както и поетапна
газификация на селата Драговищица и Опицвет.
Дължината на предвидената за изграждане газоразпределителна мрежа и брой
съоръжения по години за периода на бизнес плана са посочени в Таблица № 2
Таблица № 2
Параметър

Мярка

Газопроводи - линейна част
и отклонения
Общ брой съоръжения в т.ч.
Небитови съоръжения
Битови съоръжения

2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г. 2020 г. Общо:

метър

6 836

4 889

4 289

4 710

4 882

25 606

брой
брой
брой

45
5
40

71
5
66

114
8
106

179
9
170

223
10
213

632
37
595

В изпълнение на лицензионните си задължения за изграждане на газоразпределителна мрежа в
съответствие с условията и сроковете, посочени в одобрения от Комисията бизнес план,
„Костинбродгаз" ООД са изградили, както следва:

Година
2012
2013
2014

Изградена мрежа /л.м./
бизнес план
отчет
разлика
3 454
2 471
-983
1 913
1 429
-484
2 371
520
-1 851

изпълнение %
72 %
75 %
22%

През 2015г. (до м. октомври) са изградени 1300 л.м. газопроводи и отклонения.
Реализираните количества природен газ през 2015г. (до м. октомври) са 7405 хил.м3.
Реализирани количества природен газ /хил.м3/ по ГРМ на дружеството
бизнес план /битови и
Година
отчет
разлика
изпълнение %
стопански потребители/
2012
10 973
7 206
-3 767
66 %
2013
11 165
10 794
-371
97 %
2014
12 102
10 430
-1 672
86 %
Към датата на проверката присъединените потребители към газоразпределителните мрежи на
„Костинбродгаз" ООД са както следва: 66 бр. стопански и 471 бр. битови.
Година

бизнес план

Брой потребители
отчет

разлика

изпълнение %
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2012
2013
2014

стопански битови стопански битови стопански битови стопански битови
58
879
61
420
3
-459
105 %
48 %
58
977
63
437
5
-540
109 %
45 %
60
1 145
63
459
3
-686
105 %
40 %

За въведените в експлоатация участъци от ГРМ дружеството има разрешения за ползване,
издадени от Дирекция за национален строителен надзор (ДНСК).
Общо предвидените инвестиции за периода на бизнес плана 2016 – 2020 г. са в размер на 2 040
хил. лв. Инвестициите в дейността „разпределение на природен газ" са 2 036 хил. лв., а за
дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител" са предвидени инвестиции в размер
на 3.9 хил. лв. в други дълготрайни активи (нематериални активи и други материални активи),
необходими за извършването на лицензионните дейности.
Разпределението на стойността на инвестициите по години за периода на бизнес плана е
посочено в Таблица № 3
Таблица № 3
Инвестиции

Мярка

2016 г.

2017 г.

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Дейност „разпределение на природен газ"
Газопроводи - линейна
хил. лв.
277
370
316
348
част и отклонения
Промишлени, ОА и Т
хил. лв.
25
11
11
18
съоръжения

Общо за
периода

355

1 666

14

79

хил. лв.

17

28

46

73

92

256

Инвестиции в други ДМА хил. лв

24

4

2

0

2

32

0.77

1.53

0.77

0

0.77

4

Битови съоръжения

Инвестиции в ДНА

хил. лв

Инвестиции
хил. лв.
343
415
375
439
463
разпределение
Дейност „снабдяване с природен газ от краен снабдител"
Инвестиции в други ДМА хил. лв

2 036

2.7

0.4

0.2

0

0.2

3.5

Инвестиции в ДНА

хил. лв

0.1

0.2

0.1

0

0.1

0.4

Инвестиции снабдяване

хил. лв.

2.8

0.6

0.3

0.0

0.3

3.9

Общо инвестиции

хил. лв.

346

416

375

439

463

2 040

Според „Костинбродгаз" ООД, броят на прогнозните клиенти и очакваната консумация по
групи клиенти за периода на бизнес плана са определени на база проведеното маркетингово
проучване. По отношение на присъединяването на битови клиенти и консумацията на
природен газ в битовия сектор са направени определени допускания за потенциалното развитие
на газификацията в община Костинброд
В бизнес плана за периода 2016-2020 г. „Костинбродгаз" ООД предвижда запазване на трите
основни групи: промишлени, обществено-административни и търговски, и битови клиенти,
както и разширяване на действащата към момента тарифна структура чрез създаване на
подгрупи. В съответствие с чл. 14, ал. 2 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на
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цените на природния газ (НРЦПГ), дружеството предвижда подгрупи в зависимост от
годишната консумация на природен газ за групите на промишлените и общественоадминистративните и търговски клиенти, като предложените подгрупи са обособени в
зависимост от сходни характеристики на потребление. В обосновката си за промяна на
тарифната структура дружеството заявява, че цели постигане на гъвкава ценова политика,
насърчаваща търсенето на природен газ. При по-големи потребени количества природен газ,
тежестта на компонентата за покриване на разходите за разпределение и снабдяване с природен
газ в крайната цена е по-малка.
„Костинбродгаз" ООД обособява подгрупи към групите на промишлените и общественоадминистративните и търговски клиенти, в зависимост от сходни характеристики на
потребление, на база на годишната консумация на природен газ, като предложените подгрупи
са:
Промишлени клиенти с потребление:
-

до 20 хил. м3 вкл.;
от 20 хил. м3 до 200 хил. м3 вкл.;
от 200 хил. м до 1 000 хил. м вкл.;
над 1 000 хил. м ;
метанстанции.

обществено-административни и търговски клиенти, с потребление:
-

до 5 хил. м3 вкл.;
от 5 хил. м3 до 20 хил. м3 вкл.;
от 20 хил.м до 100 хил. м вкл.;
над 100 хил. м .

Видно от представената от дружеството производствена програма, в края на петгодишния
период се очаква годишната консумация на природен газ в община Костинброд да достигне 10
827 хил. м3/г., реализирана от 1 164 бр. клиенти.

Консумацията на природен газ по групи клиенти за периода на бизнес плана е посочена в
Таблица № 4:
Таблица № 4
Групи клиенти
Промишлени
до 20 хил. м3
до 200 хил. м3
до 1000 хил. м3
над 1000 хил. м3
метанстанции
ОА и Т
до 5 хил. м3
до 20 хил. м3
до 100 хил. м3
над 100 хил. м3
Битови хил. м3
ОБЩО:

Мярка
хил.м3
хил.м3
хил.м3
хил.м3
хил.м3
хил.м3
хил.м3
хил.м3
хил.м3
хил.м3
хил.м3
хил.м3
хил.м3

2016 г.
8 286
32
316
2 154
5 035
750
342
56
152
101
33
660
9 288

2017 г.
8 840
46
316
2 694
5 035
750
451
57
170
115
110
728
10 020

2018 г.
8 865
71
316
2 694
5 035
750
514
60
198
146
110
840
10 219

2019 г.
8 875
81
316
2 694
5 035
750
582
66
250
157
110
1 019
10 476

2020 г.
8 881
87
316
2 694
5 035
750
673
78
303
181
110
1 273
10 827
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Броят на потенциалните клиенти по групи клиенти с натрупване за периода на бизнес плана е
посочен в Таблица № 5
Таблица № 5
Групи клиенти с Мярка 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
натрупване
Промишлени
брой
17
19
20
21
21
до 20 хил. м
брой
4
6
7
8
8
до 200 хил. м
брой
4
4
4
4
4
до 1000 хил. м
брой
5
5
5
5
5
над 1000 хил. м
брой
3
3
3
3
3
метанстанции
брой
1
1
1
1
1
ОА и Т
брой
51
54
61
69
79
до 5 хил. м
брой
29
30
31
34
38
до 20 хил. м
брой
17
18
24
28
34
до 100 хил. м
брой
4
5
5
6
6
над 100 хил. м
брой
1
1
1
1
1
Битови
брой
509
575
681
851
1 064
ОБЩО:
брой
577
648
762
941
1 164
Прогнозната консумация на природен газ в рамките на регулаторния период, както и
прогнозният брой присъединени клиенти към ГРМ на дружеството са представени по години и
по групи клиенти в Таблици №№ 6 и 7:
Прогнозна консумация

Таблица № 6

Групи клиенти
Промишлени
Обществено-административни
и търговски
Битови
Общо:

Мярка
хил. м3/год.

2016 г.
8 286

2017 г.
8 841

2018 г.
8 865

2019 г.
8 875

2020 г.
8 881

хил. м3/год.

342

451

514

582

673

хил. м3/год.
хил.м3/год.

660
9 288

728
10 020

840
10 219

1 019
10 476

1 273
10 827

Прогнозен брой клиенти Таблица № 7
Групи клиенти
Промишлени
Обществено-административни и
търговски
Битови
Общо:

Мярка

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

бр.
бр.

17
51

19
54

20
61

21
69

21
79

бр.
бр.

509
577

575
648

681
762

851
941

1 064
1 164

В групата на промишлените клиенти е обособена подгрупа на метанстанции. Обособяването е
във връзка със специфичните функции, които тези клиенти изпълняват. Те не потребяват, а
реализират получения природен газ на пазара на сгъстен природен газ или като моторно
гориво. Метанстанциите изпълняват и особена роля за доставка на природен газ до отдалечени
обекти на територията на община Костинброд и извън нея, до които към момента не е
достигнала газоразпределителната мрежа. С тарифната структура, в която метанстанциите
формират отделна подгрупа в групата на промишлените клиенти, се цели стимулиране на
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търсенето на природен газ от тези обекти, повишаването на конкурентоспособността, както и
начин за развитие на газификацията в общината и извън нея.
Ремонтната програма на „Костинбродгаз" ООД обхваща дейности по изграждане и управление
на ГРМ, периодични огледи и ревизии, поддържане и текущи ремонти с подмяна на детайли и
елементи, проверка на измервателната и регулиращата арматура и аварийни ремонти.
Дейностите, извършвани от газоразпределителното дружество (ГРД) по отношение на
газопроводите от ГРМ, включват: обхождане на трасето и водене на експлоатационен дневник;
проверка за загазяване на шахти, колектори, сутерени на разстояние до 15 м от двете страни на
газопровода; съгласуване и контрол на строително-монтажни работи в близост до подземни
газопроводи от външни организации и лица; дегазиране и загазяване на действащи и нови
газопроводи при планови работи по разширение на ГРМ; текуща поддръжка на кранови възли;
боядисване, противопожарни мерки около площадките, гърнета и др.; извършване на основни
ремонти; поддържане на аварийна готовност и авариен резерв на части, възли и детайли за
съоръжения; анализ на качеството на природния газ; планов ремонт и обследване на ГРМ и
съоръжения; извънпланови ремонти; извършване на обследване на подземните газопроводи за
наличие и локализиране на утечки на природен газ; съставяне на досиета, картографски
материал (картни листове) и база данни за разпределителните газопроводи, крановите възли и
отклоненията в мрежата.
Дейностите по отношение на системата за катодна защита включват: измерване на
електрическите потенциали и съставяне на протоколи за резултатите от измерванията; анализ и
мерки; поддръжка и обслужване на защитните съоръжения и инсталации, включително
настройващи работи; поддръжка и обслужване на въздушни преходи; извършване на ремонти
по системата; участие и/или контрол при извършване на електрометричното обследване на
подземните газопроводи и ремонт на изолационното покритие при места с нарушено такова.
Дейностите по отношение на съоръженията и инсталациите включват: обслужване на
оборудването (регулатори на налягането, контролни измервателни прибори и др.) от
експлоатационния персонал с извършване на проверка и настройка; извършване на основни
ремонти и преустройства; проверка и обслужване на одориращата станция, в т.ч.
функциониране, дозировка на одорант, обезгазявания и поддържане на база данни за
концентрацията на одорант в ГРМ; съставяне на досиета и на база данни за съоръженията (вкл.
паспорт, схема и устройство и инструкция за експлоатация на всяко съоръжение); проверка и
подаване на природен газ на нови промишлени и обществено-административни клиенти,
инструктаж; проверка и подаване на природен газ за сградни газови инсталации на нови битови
клиенти, инструктаж; текуща поддръжка на съоръженията.
Дейностите по отношение на разходомерните системи включват: измерване и отчитане на
количествата природен газ; обслужване на разходомерите; изготвяне на годишни календарни
графици за метрологична проверка на средствата за измерване; съставяне и поддържане на база
данни за всички елементи на разходомерните системи.
Дейностите за аварийна готовност и газова безопасност включват: организиране и провеждане
на аварийни тренировки; проверка на степента на одориране на природния газ по камерен
метод; проверка на концентрацията на одорант в природния газ по приборен метод; поддръжка
на аварийния автомобил и оборудването.

В община Костинброд няма съоръжения и мрежи за централно топлоснабдяване на жилищните
територии и не се предвижда изграждане на такива поради преобладаващия вид обитаване.
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14.4. Телекомуникации
Радиопредавателен център за излъчване на къси вълни край град Костинброд е с дълга история.
През 1948 г. официално се открива като «новият предавател София-III». РПЦ Костинброд
излъчва предавания за чужбина на Радио София на 10 езика за цял свят, както и на български
език на къси вълни 39.11 м/7660 kHz с мощност 3 kW. По-късно на няколко пъти центърът е
осъвременяван и преоборудван с мощни предаватели. Към 2000 г. са работили 5 предавателя по
50 kW и един с мощност 70 kW. На 26 май 2008 г. От този РПЦ започват първите в България
редовни излъчвания в цифров формат DRM (Digital Radio Mondiale) чрез предавател с мощност
20
kW,
осъществени
от
компанията
Spaceline.
По
данни
от
http://www.predavatel.com/bg/1/kostinbrod през 2012 г. предаванията на къси вълни на Радио
България са прекратени, а предавателите в РПЦ Костинброд се отдават под наем за излъчване
на различни радиостанции за Азия и Африка. Географски координати на предавателите:
43°48'33" с.ш., 23°11'11" и.д. Няма данни за работещи предаватели към 2020г. на терена на
РПЦ на интернет сайта на правителствената Програма BG07 “Инициативи за обществено
здраве” https://public-emp.ncpha.government.bg/Geolocation/ViewBaseStationsOnMap.aspx.

Официални изходни данни за главната телекомуникационна мрежа в общината са
предоставени от „БТК“ ЕАД с писма с изходящи № 0800-1856/09.10.20 г. и № 08002172/20.10.2020 г.
Съгласно тези изходни данни БТК – Виваком предлага следните услуги на територията на
община Костинброд:
•
фиксирани телефонни услуги при 100% степен на цифровизация на територията на
цялата община Костинброд;
•

осигурява GSM покритие и мобилен и фиксиран достъп до интернет;

•
предоставя IP TV услуга на територията на гр. Костинброд и телевизионна услуга по
технология Direct to The Home TV (DTH TV).
Предоставени са GPS координати на базовите станции, които са отразени на схемата към ОУП:
•

Костинброд, 673007 Property: и.д.23.208221/с.ш. 42.836691;

•

РРС „Понор“: и.д.23.144192 /с.ш. 42.920498;

•

Костинброд, спирка „Почивка“: и.д.23.201022/с.ш. 42.791944;

•

Костинброд, ул.“Д.Дебелянов“ №14, ет.3, ТВД: и.д.23.202713/с.ш. 42.811241;

•

Петърч, ул.“Васил Левски“ №8: и.д.23.146217/с.ш. 42.845105;

Предоставено е и местоположението на съществуващите подземни (заривни и в канална
мрежа) кабелни трасета в урбанизираната и извънурбанизираната територия на общ.
Костинброд.
Инвестиционните намерения на БТК ЕАД са свързани с подобряване на параметрите на
услугите за предоставяне на Интернет и Телевизия, чрез подмяна на съществуваща и
въвеждане на нова високоскоростна технология в Община Костинброд.
Изходните данни за местоположението на всички останали базови станции на Теленор
България
ЕАД
и
А1
България
ЕАД
са
взети
от
сайт
https://publicemp.ncpha.government.bg/Geolocation/ViewBaseStationsOnMap.aspx
където информацията е
общодостъпна. Също на този сайт има предоставена информация за замерени електромагнитни
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полета в близост до базовите станции, а представените данни от измерванията доказват
неналичие на наднормени натоварвания.
Изходни данни за нуждите на ОУП на Община Костинброд от Теленор България ЕАД и А1
България ЕАД не ни бяха предоставени.
Развитието на електронната съобщителна мрежа и свързаните с нея съоръжения като базови
станции не изискват специално отреждане в ОУП на значителни пространства или терени, тъй
като кабелните трасета се развиват в обхвата на улиците и пътищата, а техните сервитути (по
1м двустранно) са с размери, които са пренебрежимо малки за мащабите на ОУП (М 1:25000 и
1:10000). Тези трасета се отразяват едва към фаза ПУП при съобразяване с действащите и
приложими нормативни документи, по специално:
•
Наредба №35 от 30.11.2012 г. За “Правилата и нормите проектиране, изграждане и
въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им
инфраструктура” на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и
Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
•
Наредба № Iз - 1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар
•
Съгласно чл.74, чл.2 от ЗЕС-Предприятието, осъществяващо електронни съобщения,
има право да изгражда, използва и се разпорежда с електронни съобщителни мрежи и
съоръжения, както и чл.4, съгласно, който има право да договаря и получава достъп до и
взаимно свързване с мрежи на други предприятия, които предоставят електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, като спазва изискванията на действащото законодателство;
•
Съгласно чл.281 от ЗЕС-Изграждането на електронни съобщителни мрежи, съоръжения
и свързаната с тях инфраструктура се извършва по реда на този закон и Закона за устройство на
територията (ЗУТ);
•
Наредба № 8/28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и
съоръжения в населени места – ДВ. бр. 72/1999 г.
•
Съгласно Наредба 5/23.07.2009г. за реда и начина за определяне на размера,
разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните
съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура, сервитутната ивица по
оста на трасето с широчина хоризонталното разстояние е 1м., по 0,5м от двете страни.
Базовите станции в общия случай се третират като преместваеми обекти по смисъла на ЗУТ, но
подлежат на екооценка и мониторинг от гледна точка опазване на човешкото здраве от
негативни въздействия от електромагнитни вълни и излъчвания.
На схемата към ОУП са отразени и оптичните телекомуникационни кабели, свързани с
мониторинга и управлението на новия газов интерконектор България – Сърбия съгласно
одобрения ПУП. Развитието на високия клас електропреносна мрежа в общината също се
свързва с поетапно въвеждане на специализирани телекомуникационни оптични кабелни
връзки за автоматизиран мониторинг и управление на енергийната мрежа. От пространствена
гледна точка те не създават допълнителни ограничения за ползване на земята, т.к. трасетата и
сервитутите им се съвместяват в обхвата на значително по-големите сервитути на самите
енергийни обекти.
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15. ЗАЩИТА ОТ ПРЕДВИДИМИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
15.1. Идентификация на рисковете и устройствен режим за защита от наводнения
Сериозни последствия от изменението на климата в глобален аспект са зачестяващите
екстремни метеорологични и климатични явления като необичайни горещини, силни валежи и
суша. Тези промени засягат човешкото здраве, различни екосистемни услуги и икономически
сектори като земеделие, лесовъдство, рибарство. Последните десетилетия в България се
наблюдават значително увеличение на средния брой дни с денонощни суми на валежите над
100 mm, случаите с проливни дъждове, гръмотевичните бури и градушки в нетипичните зимнопролетни месеци и др.
Наводненията са природни и техногенни. Основна причина за наводненията са разливанията на
реките вследствие на продължителни и интензивни и/или краткотрайни интензивни валежи. В
некоригираните речни участъци се наблюдава естествено преливане, а в коригираните са
налице два механизма: разрушаване на защитните съоръжения (диги) на местата, където са в
лошо техническо състояние в резултат недобра експлоатация, и преливане над защитните
съоръжения при протичане на максимални водни количества по-високи от оразмерителните за
корекцията. Характерни са и поройните наводнения, при които интензивността на
водообразуването надвишава естествения отточен модул на терена и този на канализационните
и дренажните системи. Поройните наводнения са особено опасни в райони с
водонепропускливи гладки покривни настилки, както и в суходолия с голям наклон на дъното
и скатовете.
Постоянната защита от наводнения е комплексна дейност, включваща широк кръг от
инженерно-защитни, териториално-устройствени, градоустройствени, организационни и др.
дейности, като: изграждане на корекции, защитни диги, дъждовни канализационни системи в
населените места, предпазни събирателни скатови канали, дренажни системи в мелиоративните
площи и т.н. Оперативната защита от наводнения се изразява в провеждане на дейностите по
чл. 19 от Закона за защита от бедствия (2006 год.), осъществява се от Единната спасителна
система и в съответствие с аварийните планове по чл. 138а от Закона за водите (1999 год.) и
плановете за защита при бедствия по чл. 9 от Закона за защита при бедствия.

Източник – НЦТР АД, Интегрирна териториална стратегия за развитие на ЮЗР
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Идентификацията и териториалният обхват на риска от наводнения се осъществява при
съблюдаване разпоредбите, включени в Глава девета: „Защита от вредното въздействие на
водите“ и Глава десета „Управление на водите“ от Закона за водите.
Басейнова дирекция „Дунавски район“ - Плевен (БДДР) определя районите със значителен
потенциален риск от наводнения (РЗПРН) на базата на резултатите от Предварителна оценка на
риска от наводнения (по чл.5 от Директива 2007/60/ЕО за оценка на риска от наводнения и чл.
146г, ал.1 от ЗВ) и утвърдените от министъра на околната среда и водите „Критерии и методи
за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН“ – II-ра част от Методиката
по чл. 187, ал. 2, т. 6 от Закона за водите.
Управлението на риска от наводнения се осъществява на национално, басейново, областно,
общинско и местно ниво с обособени институционални отговорности за реализация на
мерките. Определени са пет национални приоритета при управлението на риска от наводнения,
именно: опазване на човешкия живот и общественото здраве; по-висока степен на защита на
критичната инфраструктура; повишаване защита на околната среда; подобряване на
подготвеността и реакциите на населението и подобряване на административния капацитет за
управление на риска от наводнения, както и съответни цели за постигането им.
Разработен е План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново
управление 2016-2021г., приет с РЕШЕНИЕ № 1104 / 29.12.2016 год. на Министерски съвет.
Съгласно План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново
управление 2016-202187
Зони със значителен потенциален риск от наводнения:

http://www.bd-dunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/plan-zaupravlenie-na-riska-ot-navodneniia/
87
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Код на район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) - BG1_APSFR_IS_041.
Име на РЗПРН - BG1_APSFR_IS_041 - р.Искър и притоци в Софийското поле. Водни тела:
BG1IS135R026; BG1IS400R012; BG1IS500R011; BG1IS500R010; BG1IS600R016; BG1IS600R01.
Оценка на риска – висок за гр.Костинброд и с.Петърч
Участъкът от р.Блато, който е включен в РЗПРН е от с.Петърч нагоре по течението и
гр.Сливница (на десния й приток р.Сливнишка) до вливането в р.Искър.
Висок риск е определен за гр.Костинброд по критерия за засегнати жители, като изчисления
потенциален брой е 3528 души.
За всички населени места е определен нисък риск по критерия за засегнати елементи на
пътната инфраструктура,конкретно потенциално заливаеми участъци на пътища от
републиканската пътна мрежа (пътища с номера Е80, 81), ж.п. линии.
По цялото протежение на района има случаи на скъсани диги на р.Блато.
За всички населени места в община Костинброд са разаботени карти за заплахата от
наводнения, както и за цялата община (Приложения 1-18 Заливаеми зони на реките).
Съгласно картите за риска от наводнения няма водовземния за питейно-битово
водоснабдяване, които да попадат в границите на заливане.
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.

Източник : ПУРН ДР, 2016-2021г.
Характерно за района е заблатяването по поречията на реките Белица, Сливнишка и Блато.
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Преди корекцията на реките последните са се разливали периодично, което е предизвикало
заблатявания в понижените участъци, резултат от ниските филтрационни свойства на глините
от горната част на литоложкия разрез. След извършените корекции на речните корита и
изграждането на оградни диги, а така също и в резултат на мелиоративни мероприятия,
заблатените участъци са осушени.
По данни на общинската администрация и контролните органи всички язовири на територията
на община Костинброд са в изправно техническо състояние.
В Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения за двата РЗПРН на територията
на общината са изведени следните цели и приоритети:
–

осигуряване бързо отвеждане на водите при интензивни валежи и наводнения от
урбанизираните територии;

–

минимизиране броя на засегнатите обекти от социалната инфраструктура;

–

подобряване защитата на обекти от техническата инфраструктура;

–

подобряване защитата на канализационните системи;

–

подобряване защитата на индустриалните обекти (основно IPCC и SEVESO обекти;

–

минимизиране на засегнатите зони за защита на водите, защитените територии и
защитените зони;

– повишаване подготвеността на населението за наводнения.
Освен гореизброените мерки от Плана за управление на риска от наводнения на
Дунавски район за басейново управление 2016-2021 год., с Правилата за прилагане на
ОУПО се въвеждат изисквания към последващите подробни устройствени планове и
правилата за прилагането им:
–

не се допуска промяна на предназначението на поземлените имоти на водни
обекти и строителство в тях, освен на водностопански и хидротехнически системи
и съоръжения;

–

при урбанизиране на територии около водни обекти, в подробните устройствени
планове се включват отреждания за регулация на речните корита и изграждане на
необходимите защитни съоръжения;

–

до изграждането на защитни съоръжения, в обхвата на крайбрежните заливаеми
ивици и в сервитута на хидротехническите съоръжения не се допуска капитално
застрояване и дейностите по чл. 134 от Закона за водите, освен изграждане на
водностопански и хидротехнически системи и съоръжения. Не се допуска
засаждане на дървета в най-ниската разливна крайречна тераса (в зависимост от
хидроложки проучвания за високи води с обезпеченост веднъж на 50 години);

–

при урбанизиране на територии край реки и дерета, когато се засягат защитени
зони по Закона за биологичното разнообразие, границата на застрояване в
урегулираните поземлени имоти не може да бъде на разстояние по-малко от 20 м
от имотните граници на водния обект или дерето. В полосите между границата на
застрояване и имотната граница по предходното изречение се допуска озеленяване
с растителни видове, характерни за съответните местообитания, разположени в
съседство с тях;

–

във всички случаи на урбанизиране на територии край реки и дерета, се
осигурява възможност за достъп за почистване, укрепване и поддържане на
речното корито, дерето или суходолието;
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–

изпълнението на корекциите на реките и други укрепителни и геозащитни
съоръжения в населени места и селищните образувания да става на основание
проекти с архитектурна част, в която да се определя подходящо оформяне, чрез
ползване на естествени местни облицовъчни материали и/или озеленяване.

15.2. Идентификация на геоложкия риск и устройствен режим за защита
Оценката на уязвимостта на територията към опасности е основен компонент на оценката на
риска. Съгласно резултатите от изработения „Анализ, оценка и картографиране на геоложкия
риск“97 на територията на страната сумарната геоложката опасност в община Костинброд,
съставна община в област София, е определена като средно висока – 27.06.
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Съгласно сеизмичното райониране на Република България от 1987 г. проучваният район попада
в зона с интензивност от ІХ степен по МЅК-64 с коефициент на сеизмичност Кс = 0,27.

Детайлно са картирани терените с идентифицирани нива на геоложкия риск88.

Поради многообразието от геоложки разновидности с различна възраст и тектонска
нарушеност в разглеждания район около гр.Костинброд влияние имат по-стари и съвременни
геодинамични гравитационни процеси и явления /свлачищни процеси/, както и изветрителните
и ерозионни процеси. Проученият район се характеризира със сложен геолого-тектонски
строеж.

88

http://gis.mrrb.government.bg/KGR/risk.html
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В резултат на тектонската дейност и развитие на речно-овражната мрежа са оформени полегати
склонове и билни заравнености.
Склоновете са предразположени към свлачищни процеси при създаване на подходящи за това
условия. Основните фактори, обуславящи проявата на описаните физико-геоложки процеси и
явления, са комплексни:
–

релефът и климатичните условия на района;

–

геолого-литоложкият и петрографски състав на скалите и техните физико-механични
и реологични свойства, силно повлияни от изветрителните процеси;

–

периодичното водонасищане и създаване на хидростатичен и хидродинамичен натиск в
земния масив;

–

повърхностно течащите води;

–

антропогенното въздействие от изкопно-насипни работи;

–

течове в канализационни и водопроводни мрежи;

–

натоварването на земната основа от сгради, съоръжения и др.

Потенциално предразположени към проява на свлачищни прояви при продължително
водонасищане на земния масив са склоновете на деретата и отделни територии над с.
Драговищица.
Съгласно регистър на „Геозащита“ ЕООД-Перник към настоящия момент в обхвата на
разглежданата територия е регистриран един свлачищен участък с № SFO26.38978-01 (2016г.),
разположен на път II-81 от км 9+950 до км 10+030, който е отразен на схемата с инж.-геоложко
зониране и условия.
Основното мероприятие за предотвратяване проявата на свлачищни процеси е прилагане на
мерки за осушаване на земния масив в местата, предразположени към свлачищни прояви.
Необходими мерки за заздравяване на земния масив са също изграждане на подпорни стени и
пилотни съоръжения. За ефективното оразмеряване на противосвлачищните съоръжения и
прилагане на цитираните мерки следва на застрашените от свлачищни процеси терени да се
извършват геоложки проучвания съгласно изискванията на Наредба № 12/03.07.2001г. за
проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони.
Изветрителните процеси в района са засегнали приповърхностната част на плиоценските
отложения, които до дълбочина 8-10м са изразени чрез жълтокафяво и ръждиво оцветяване.
Ерозионните процеси включват русловата, склоновата и повърхностната ерозия, в резултат на
която са оформени долове и оврази.
15.3. Риск от снегонавявания и обледеняване, климатични промени – бури, градушки и др.
Рискове от обледенявания има около трасетата на Въздушните Електропроводи (ВЕ) – 400 kV:
Чирен&Вършец и Петрохан, които електрозахранват от АЕЦ“Козлодуй“, един от основните
пунктове на мрежата 400 kV за района на София и Областта – п/ст. „София Запад“.
Успоредно с трасето на ВЕ Петрохан е това на ВЕ Нишава, който осигурява връзка с република
Сърбия, и е подложен на същите климатични условия.
Останалите ВЕ 400 и 110 kV минават през по равнинни терени и не са подложени на толкова
екстремни климатични условия.
Те са особено изразени в районите на селата Градец, Понор, Дреново, Дръмша , Чибаовци,
Царичина и Бучин проход, където преминават през Стара Планина.
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При температури близко около +/- 0°C и мокър сняг може, ако лошото време продължи, да се
получи натрупване на ледена обвивка, която да доведе до скъсване на проводниците на ВЕ и
прекъсване на електрозахранването за целия район на Общината.
ВЕ са изчислени и изградени със съответните коефициенти на сигурност, така че да издържат
на неблагоприятните влияния на околната среда като градушки, гръмотевични и ветрови бури.
За тази цел са спазени необходимите светли отстояния от земята(габарити), междуфазовите
проводници и разстоянията до металните конструкции, и до мълниезащитните проводници,
както и е осигурена мълниезашита от атмосферни пренапрежения, с мълниезащитни въжета и
заземявания на стълбовете.
Ролята на мълниезащитния проводник е да защитава, намиращите се под него фазови
проводници, от прякото попадение на мълнии.
15.3. Риск от пожари
Рискът от възникване на пожари в обществени и жилищни сгради, и в други закрити
помещения се увеличава през зимния сезон, следствие от използването на отоплителни уреди.
Най-често източниците за възникване на пожар са: късо съединение, запалване в резултат на
претоварване на ел.верига /искри от ел.произход/; топлинно действие на нагревателни
ел.уреди; на лампи с нажежаема жичка; искри с механичен произход; горене на твърди
вещества и материали; нагряване при триене и тлеещи цигари; топлинно действие от химични
реакции на техническо оборудване; самозапалване на вещества и материали, действие на
открит пламък от различен произход.
Не само откритият огън може да бъде източник на запалване, а и нагрети предмети над
температурата на запалване на дадено вещество и/или материал, които чрез процеса на
топлопренасяне могат да предизвикат запалване на място (помещение), което не е в съседство с
източника на топлина.
Опасните въздействия на пожара върху човешкия организъм често се подценяват. Те са
резултат не само от високата температура, но и отделяните токсични продукти при горенето на
синтетични материали, използвани в бита.
В общината има риск и от възникване на горски и полски пожари през периода от май до
септември (октомври). Високите температури, продължително засушаване (липса на валежи) и
изсъхване на сухата растителност в съчетание с човешка небрежност при боравене с огън и/или
преднамерена дейност - палене на стърнища и суха растителност в пасища, мери и горски фонд
създават условия за възникване на горски и полски пожари. Причините за възникване на
горските пожари са най-често свързани с неправилно боравене с огън /човешка дейност/,
природни фактори /мълнии/ и др.
И при двата вида пожари – горски и полски съществува риск от разрастване на пожара. При
усложняване на метеорологична обстановка - наличие на силен вятър могат да възникнат нови
огнища на горене на голямо разстояние от основното огнище на пожара, причинени от падащи
искри и въглени. Пожарът може да обхване значителна територия и да се разрасне към
населени места, стопански постройки, трайни насаждения (гори), сечища. При разпространение
на пожара в населени места може да е необходимо да се предприемат извънредни защитни
мерки: извеждане и/или евакуиране на хора към съседни общини, поради заплаха за живота и
здравето им (наличието на вредни газове във въздуха, отделяни при горенето.
Приемат се следните мерки и мероприятия за опазване на горите от пожари лагеруването в
горите през пожарния сезон:
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да се правят периодични съобщения по местните средства за масова информация, на
листоносител кметове/ кметски наместници по места;



да се поставят обяви за забрана на паленето на огън в горските територии и в
близост до тях;



да се информира населението за задължителните действия при откриване на пожар
от тях;



Да се поставят противопожарни табели, обозначаващи горските масиви от първи
клас на пожарна опасност;



Всички фирми извършващи дейности по реда на Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и в общинския
горски фонд да имат изрична клауза в договорите за начина на опазване от горски
пожари и действия при възникването им.

Рисковете от пожари са основно през пролетно-летния период, основно под Трасетата на ВЕ ВН и Ср.Н., в участъците където има пропуснати при окастянето и разчистването на полосата
под ВЕ, сухи клони, храсти и други леснозапалими предмети.
При работа в зоните с изсъхнали треви, храсти и селскостопански насаждения се забранява
паленето на огън, пушенето на цигари, разливането на леснозапалими течности от
селскостопански, строителни машини и др.
Затова са създадни сервитутните зони под тях, където е забранено да бъдат извършвани
селскостопански, строителни, земни и др. работи, паркиране на машини и механизми, както и
продължителен престой на външни хора по каквито и да е било причини.
Осигурява се експлоатационна полоса около ВЕ през залесени местности.
Също така има инсталирани бързодействащи релейни защити срещу
съединения(междуфазни и земни), инсталирани в подстанциите в двата края на ВЕ.

къси

15.4. Анализ на необходимостта от зони за превантивна устройствена защита
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" ЕООДпредприятие 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,
разположено на значително по-ниска кота от най-близките урбанизирани вече части на
територията на селото.
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.
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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 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 ДЕО 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 и на 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 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.
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ОУПО Костинброд не предвижда нови устройствени зони, разположени в близост до" НИС
Петрол" ЕООД и „Газтрейд“ АД, освен за разширяване на дейността на същите. Не се
предвижда разширение на жилищни територии в близост до складова база „Асико“. С ОУП
само се регламентира начинът на ползване на вече съществуващи урбанизирани територии и
такива с одобрени ПУП.
В границите на общината не са разположени предприятия, които работят с отровни вещества
и/или 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.
Община Костинброд не предвижда в ОУП разполагане на НОВИ предприятия, квалифицирани
като предприятия с висок или нисък рисков потенциал, попадащи в обхвата на раздел I към
Глава седма на ЗООС и не се налага устройване на зони за превантивна устройствена защита
(зони за безопасни отстояния –чл.104, ал.2, т.3 ), съгласно изискванията на ЗООС.
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.
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16. ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУПО КОСТИНБРОД
Чл. 1. Настоящите правила и нормативи за прилагане на Общия устройствен план на община
Костинброд (ОУПО) уреждат устройството на територията на община Костинброд в
административно-териториалните й граници за планов период от 20 г.
Чл. 2. Общият устройствен план на община Костинброд има за цел да създаде предпоставки за
осигуряване на устойчиво и балансирано развитие на общината и най-благоприятни условия за
живот, труд и отдих на нейните жители и посетители, при опазване и валоризиране на
природното и културно-историческото наследство.
Чл. 3. ОУПО се изработва и прилага съгласно изискванията на Закона за устройство на
територията и наредбите към него, както и на всички национално приложими норми - закони и
подзаконови актове към тях – в областта на регионалното развитие, опазване на околната среда
и водите, на културно-историческото наследство, земеделието, транспорта, енергетиката,
производството на стоки и услуги и пр.
Чл. 4. Общият устройствен план се състои от пакет от текстови и графични документи, които
са негови неразделни части и се одобряват и прилагат интегрирано:
1. Текстови доклад, съдържащ социално-икономически и пространствен анализ, прогнози
за развитие по системи в плановия период и стратегически план, отразяващ целите и
основните приоритети на това развитие;
2. Правила и режими за устройство и застрояване, представени в таблица- приложение;
3. План за устройствено зониране на територията – графична част, изработва се с точност
за М 1:25000 за обхвата на цялата община, както и детайли в М 1:10000 за населените
места в общината със землищата им;
4. Специализирани схеми по функционални системи в М 1:25000, 1:10000 и 1:50000.
Чл. 5. (1) В съответствие с целите на плана Правилата и нормативите към него адаптират
общите правно-нормативни разпоредби за устройството на територията съобразно конкретните
условия, процеси и потребности в община Костинброд, като:
1. Допълват номенклатурата на видовете и разновидностите на устройствените зони,
определени с Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони (наричана по-долу Наредба №7) и адаптират
съдържанието им към конкретните условия и нужди;
2. Определят режим на превантивна устройствена защита, съгласно чл. 10, ал. 3 от
Закона за устройство на територията за определени части от територията, за които
се изисква запазване на фактическото ползване, без влошаване на качествата на
заварената среда;
3. Обособяват части от териториите, съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредба №7,
регламентирани като самостоятелни терени със собствен устройствен режим,
съобразен с правила, различни от тези на зоната/ територията, в която попадат;
4. Конкретизират пределните стойности на нормативите за устройство и застрояване
на устройствените зони в съответствие с Наредба №7;
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5. Регламентират задължителни изисквания към последващото подробно устройствено
планиране;
6. Установяват правила за наблюдение, поддържане и отчитане на прилагането и
изменението на общия устройствен план на общината;
7. Посочват други административни действия, необходими за прилагането на плана и
постигането на неговите цели.
Чл. 6. (1) Териториалният обхват на населените места и селищните образувания в строителните
им граници, както и устройствените зони, териториите с особена териториално-устройствена
защита и разположението на отделни терени със самостоятелен устройствен режим са показани
на графичните материали към ОП на ОУПО.
(2) Границите на устройствените зони, в т.ч. на новопредвидените територии за урбанизация,
се конкретизират поимотно с подробни устройствени планове по чл. 14 от ЗУТ.
(3) Всяка разновидност на устройствените зони е обозначена с буквен идентификационен код и
се изобразява графично съобразно таблицата - приложение.
Чл. 7. (1)Някои елементи на плана, като предвидена нова инфраструктура висок клас,
рекултивация и залесяване на терени след приключване на добивни дейности и др. се
определят с по-далекоперспективен, но задължителен характер.
(2) Не е задължително и не е задължение на общината по силата на плана усвояването на
устройствените зони за далекоперспективна урбанизация и тяхното инфраструктурно
обезпечаване в случай на възникване на конкретна инвестиционна активност.
(3) Двата типа далекоперспективни обекти в ОУПО служат за резервиране и структуриране на
подходящи пространства за урбанизация при лимитиране обхвата на засегнати земеделски земи
и дават насоки за формиране на политиките за реализация чрез националните, регионални и
общински планове по ЗРР и програмите за развитие със средносрочен и краткосрочен характер,
след прилагане предвижданията на ОУП чрез ПУП. Така те създават предпоставки и за
известна гъвкавост при прилагане на ОУП, съобразно потребностите и възможностите към
съответните етапи.

ГЛАВА II
УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ НА ОТДЕЛНИТЕ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И
САМОСТОЯТЕЛНИ ТЕРЕНИ В ОБХВАТА НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА
ОБЩИНА КОСТИНБРОД
Чл. 8. (1) С ОУПО се определят видовете територии с основно предназначение – урбанизирани
и неурбанизирани, видовете устройствени зони и техните разновидности, както и терени със
самостоятелен устройствен режим.
(2) Териториите с основно предназначение са обособени съгласно чл. 7 от Закона за устройство
на територията. Границите и обхватът на териториите и устройствените зони и терени с ОУПО
Костинброд са определени при съобразяване с начина на трайно ползване на земята, в
съответствие с действащите подробни устройствени планове и заявени допустими
инвестиционни инициативи за териториално развитие.
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(3) Допълнителните устройствени режими се определят съобразно изискванията на специални
закони, като ЗКН, ЗООС, ЗБР и др. и подзаконовите документи към тях. Тези режими се
отразяват с площния си обхват и граници върху плана за устройствено зониране.
Допълнителните ограничения и правила в техния обхват се определят в специализираните
схеми, текстове и приложения към ОУП, както и в посочените специални нормативни
документи.
Чл. 9. Обособени са набор от устройствени зони и самостоятелни терени, както и режими за
тяхното устройство и застрояване, дефинирани като основни и допълнителни устройствени
режими в Таблица - Приложение към настоящите Правила и нормативи за прилагане на
Общия устройствен план на община Костинброд. Техните параметри са прецизирани съобразно
спецификите на общинската територия в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №7
към него.
(1) В урбанизираните територии се обособяват следните групи устройствени зони и
самостоятелни терени:
1. ГРУПА ЖИЛИЩНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ (Ж);
2. ГРУПА СМЕСЕНИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ (СМ);
3. ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО‐ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ (О);
4. ГРУПА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ (П);
5. ГРУПА ТЕРЕНИ ЗА БАЗИ НА ГРАДСКОТО СТОПАНСТВО И ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА (И);
6. ГРУПА ТЕРЕНИ ЗА ТРАНСПОРТ И ПРЯКО СВЪРЗАНИ С НЕГО ОБЕКТИ (Т)
7. ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА (З)
8. ГРУПА УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ И АТРАКЦИИ (Сп);
9. ОТКРИТИ ВОДНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ (В);
(2) В извънурбанизираните територии се обособяват следните устройствени групи:
1. ГРУПА ЗЕМЕДЕЛСКИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ (Сс):
2. ГРУПА ГОРСКИ УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ И ТЕРЕНИ (Г):
(3) ГРУПА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ по своята специфика обхваща както урбанизирани
терени, така и непредвидени за урбанизация такива, групирани в:
1. ГРУПА ТЕРЕНИ ЗА УСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО
2. ГРУПА ЗОНИ И ТЕРИТОРИИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА
3. НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА
ЗЕМНАТА ОСНОВА
(4) Група терени за транспорт, за открити водни обекти и съоръжения и терените за зелени
връзки от зелената система са причислени условно към групата на урбанизираните територии
поради специфичните задължения на общината по тяхното стопанисване, както и във връзка с
ограниченията за застрояване, които поставят; но определените за тях режими се прилагат и
извън урбанизираните територии.
ГЛАВА III
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ И ВАЛОРИЗИРАНЕ НА
ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
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Чл. 10. Границите на защитените зони по Закона за биологично разнообразие и на защитените
територии по Закона за защитените територии се определят със заповедите за обявяването им
въз основа на координатен регистър и опис на имотите и се отразяват в ОУПО в графичен вид,
с ясна сигнатура и наименования. Ползването на имотите в тези граници и непосредствено
съседните до тях територии става при спазване на произтичащите ограничения за
природозащита, които представляват допълнителен режим към правилата за прилагане на
ОУПО, в т.ч.:
1. Спазване режимите и дейностите, определени с Решенията и Заповедта на МС;
2. Запазване целостта, структурата и функциите на защитените зони, при мерки за
опазване на всички видове – предмет на опазване; създаване на условия за запазване от
утъпкване, унищожаване на местоообитания и безпокойство на видове;
3. На подходящи места с обществена и туристическа посещаемост да се поставят и
поддържат от общината информационни табели с описание на целите и предмета на
опазване на защитените зони и територии, както и видовете в тях.
4. При разрешено строителство след предварително обследване на терените, да се
маркират маршрутите за подходите към строителните площадки за хора и техника и да
се следи за предотвратяване унищожаването на растителност и за запазване на
местообитанията, в т.ч. на бавно подвижни видове бозайници, земноводни и влечуги;
5. Задължително е предварително обследване за наличие на защитени видове преди
разрешаване на каквото и да било строителство в защитените зони; следва да се вземат
мерки за опазване на подлежащите на защита видове прилепи в съществуващи сгради,
предвидени за саниране, пристрояване и надстрояване;
6. Размерът на строителните площадки следва да е ограничен, да се маркират с трайни
знаци и табели и в процеса на строителство и да не се излиза извън определената в
съгласувателните документи площ. Строго да се спазват границите на площадките за
паркиране на транспортни средства и механизация, както и за отдих на работниците.
7. Не се разрешава изграждането на плътни огради на имотите; допускат се само ажурни
огради с отвори с цел да се гарантира свободно преминаване на пълзящите видове,
както и обезпечаване на генетичен обмен между видовете.
8. 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.
9. Строителните дейности да се прекратяват в периода на размножаване на видовете,
подлежащи на опазване, 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, което да се гарантира чрез съгласуване на
графиците за строителство в защитените зони и в близост до тях с общината и РИОСВ.
10. При строителство 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.
11. Забранява се сеч на биотопни дървета, дори болни и с обособени хралупи, във всички
видове устройствени зони, вкл. в урбанизирани имоти, с цел опазване убежищата на
подлежащи на опазване видове прилепи, птици и насекоми.
12. Във всички УЗ, попадащи в и в близост до защитени зони, се забранява използване на
инсектициди и родентициди за борба с вредителите в селското стопанство, т.к. е възможно
първично или вторично отравяне на защитени видове. Забранено е да се превръщат в
обработваеми площи ливадите, попадащи и в близост до ЗЗ „Раяновци”, а косенето им следва
да се извършва извън размножителния период на ливадния дърдавец (Crex crex).
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13. Автомобилните трасета с най-интензивни транспортни потоци ж.п. линиите се
оборудват с шумозащитни съоръжения, когато преминават през урбанизирани
територии и зони за природозащита.
14. Проектите и дейностите по превенция на наводнения следва задължително да включват
мерки за запазване на миграционните коридори и за опазване на местната флора и
фауна.
Чл. 11. (1) За обектите, които са предмет на урбанистична намеса и попадат в защитените зони
или в непосредствена близост до тях, задължителна предпоставка за изготвяне на подробни
устройствени планове, е положително становище от РИОСВ по предварително извършена
екологична оценка и оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на
съответната защитена зона по реда, определен с екологичното законодателство на Р. България.
Поставените в становището изисквания стават неотделима част от специфични правила за
прилагането на ПУП и изпълнението им - условие за одобряване на строителни книжа.
(2) С плановете по ал. 1 се конкретизират:
1. границите на зоните за застрояване, пределно допустимите стойности на техните
устройствени параметри и дейностите в тях;
2. мерките за охрана и защита на естествения ландшафт и природната среда;
3. териториите и зоните, в които не се допуска човешка намеса.
(3) Към всички подробни устройствени планове на територията на община Костинброд, в т.ч.
парцеларни планове за инфраструктурни обекти, задължително се изработва и се контролира
реализацията на част „Паркоустройство и благоустройство“. Предвиденото озеленяване трябва
да се извършва само с представители на характерните за страната и/или геоботаническия район
дървесни и храстови видове, включително и покрай пътната инфраструктура. Това се изисква с
цел смекчаване на неблагоприятните въздействия от промените в климата, опазване на
местното биоразнообразие и предотвратяване риска от разпространението на чужди и/или
инвазивни видове храсти и дървета в района, за да не се допусне подменяне на видовата
структура и характеристиките на местните хабитати. Препоръчва се изработване на
специализирана програма за озеленяване в обхвата на цялата община, с която да се дадат
конкретни насоки за прилагане във всяко от землищата.
(4) Въвежда се индивидуален ограничителен режим за поземлените имоти в следните вилни
зони и в бивш стопански двор, определени по ОУПО в устройствени зони с кодове: Ов/ 0332,
Ов/ 0333, Ов/ 0334, Ов/ 0054, Пс/ 0022 в землищата на с.Безден и Богьовци, както и в зони Ов/
0110, Ов/ 0112, Ов/ 0006 – землище с. Градец. Нови ПУП, както и строителство на нови сгради
и съоръжения в тях не могат да бъдат разрешавани, преди представяне на положително
становище от РИОСВ за конкретния имот, за избягване на потенциални преки негативни
въздействия върху целеви видове - предмет на опазване в защитените зони.
(5) Въвежда се индивидуален ограничителен режим за поземлените имоти в обхвата на
Земеделска зона с разрешено застрояване на производствени и складови сгради с площ около
30 ха, северно от с.Богьовци, в обхвата на ЗЗ „Драгоман“ и ЗЗ „Раяновци. Съгласно Заповед №
РД-569/05.09.2008 г. там се забранява премахването на характеристики на ландшафта като
синори, единични и групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове.
Изработването на ПУП се допуска само след положително становище от РИОСВ по подробни
ЕО и ОС и разписани мерки за превенция на отрицателно въздействие върху предмета и целите
на защитените зони, а на одобряването на инвестиционен проект след това – задължително на
основа положително решение по ОВОС, доказващ липса на вредно въздействие при оценка на
кумулативния ефект върху цялата зона.
(6) Към документацията за издаване на визи за проектиране и одобряване на строителни книжа
по нереализирани ПУП в границите на защитените зони, одобрени 5 и повече години преди
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влизане в сила на ОУП, от общината се изисква задължително актуално становище по ЕО и ОС
от РИОСВ.
Чл. 12. Границите на защитените територии по Закона за културното наследство (ЗКН) се
определят със Заповедите за обявяването им въз основа на координатен регистър и опис на
имотите; Списъци за деклариране в НИНКН; Автоматизирана информационна система Археологическата карта на България и обхващат:
(1) Терените с обекти на културно-историческото наследство и в пряко съседство с такива (по
допускането на чл.7 ал.2 от ЗУТ, §5, т.82 от Допълнителните разпоредби към ЗУТ, както и
чл.79, ал.5 от ЗКН) се устройват в ГРУПА ТЕРЕНИ ЗА УСТРОЙСТВЕНА ЗАЩИТА НА
КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО. Специфичните режими на опазване се
определят съобразно индивидуален акт за предоставяне на статут или общо определените от
НИНКН и в АИС АКБ режими за опазване на недвижимите културни ценности. Допустимите
дейности и ограниченията при стопанисването, ползването и застрояването в тези защитени
територии се определят освен с устройствени планове, и с планове за опазване и управление на
недвижимите културни ценности, изработени и приети съгласно изискванията на Закона за
културното наследство (ЗКН).
(2) Териториите за устройствена защита на културно-историческото наследство, обособени в
две основни категории за нуждите на прилагане на ОУПО Костинброд с ПУП и РУП, са:
1. Територии, защитени чрез основен устройствен режим като: терени за особено
опазване, съхранение и експониране на недвижимото културно наследство,
декларирано или притежаващо отреден статут по реда на ЗКН, вкл. в охранителната му
зона. Застрояване се допуска само за посоченото предназначение, а параметрите на
застрояване се определят с ПУП и РУП в съответствие със заповедта за отреждане на
статута и/или задание за предпроектни проучвания за инвестиционен проект, съгласувани
по реда на ЗКН от Министерство на културата (НИНКН) преди допускане, процедиране и
одобряване по реда на ЗУТ.
2. Територии, защитени чрез допълнителен устройствен режим:
2.1. Терени за превантивна защита на културно-историческо наследство. Терените
могат да са част от земеделските, горски или урбанизирани територии и могат да попадат в
различни видове устройствени зони по ОУПО, в техни части с обекти с отреден статут или
с потенциал за отреждане на статут на индивидуални и/или групови недвижими културни
ценности. Конкретните предписания на допълнителните режими са посочени в
Специализираната схема за КИН към ОУП-О Костинброд.
2.2. Терени за специализирано опазване на културно-историческо наследство. Те могат
да са част от земеделските, горски или урбанизирани територии и да попадат в различни
видове устройствени зони по ОУПО, в техни части с обекти с отреден статут или с
потенциал за отреждане на статут на индивидуални и/или групови недвижими културни
ценности. Конкретните предписания на допълнителните режими са посочени в
Специализираната схема за КИН към ОУП-О Костинброд.
(3) ПУП и РУП в обхвата на опазваните терени се изработват при съблюдаване едновременно
на основните и допълнителните режими, с които се определят задължителните, допустимите и
забранените дейности; подлежат на съгласуване с МК (НИНКН) на фаза задание за
проектиране и при дадени указания за това - преди тяхното одобряване по реда на ЗУТ.
(4) Пространствените параметри и специфичните изисквания на допълнителните режими могат
да се допълват по служебен ред от Главния архитект на общината, когато след влизането на
ОУПО в сила отделни НКЦ получат нови и/или променени граници, статут и режим на
опазване по реда на ЗКН, позволяващи да се прецизират параметрите на определената
устройствена зона в рамките на допустимите прагови стойности. В случай, че
новоустановените статут и режим на опазване на НКЦ налагат изменение/актуализация на
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устройственото зониране (на основен устройствен режим), то това се прави с ИОУП, като
процедурите може да се съвместят с тези по ПУП за обхвата на съответните терени за опазване
на НКЦ при условията на ЗУТ.
(5) За части от територията, включващи или непосредствено граничещи със защитени
територии за опазване на недвижимото културно наследство, подробните устройствени
планове могат да бъдат придружени от специфични правила и нормативи. Те, както и всички
техни преработки, актуализации и изменения, подлежат на съгласуване по реда на ЗКН и
одобряване по реда на ЗУТ.
Чл. 13. ГРУПАТА ТЕРЕНИ ЗА ОСОБЕНА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКОТО
НАСЛЕДСТВО по чл.12, ал.2, т.1 са с основен устройствен режим за особена защита, опазване,
съхранение и експониране на културно наследство. В плана за устройствено зониране тези
терени се отбелязват с буквен индекс КИН и в тях се допуска застрояване само за посочените
функции. Те са с уникални режими, определени в индивидуална Заповед или Решение,
издадени по реда на ЗКН. В специализираната схема – неразделна част от ОУПО - при
изписване на индекса на устройствения режим след Ткин-О- се поставя номерът от таблицата
със списъка на НКЦ към легендата в плана за зониране. Забранена е промяна на НТП на
недвижимите имоти освен за опазване на културно-историческото наследство. Параметрите на
застрояване се определят от индивидуалните режими в Заповедта (при наличие) или от ПУП на
база предпроектни проучвания за инвестиционен проект, изработен по изискванията на
Наредаб №4 на МК и МРРБ и съгласуван от по реда на ЗКН.
Чл. 14. ГРУПАТА ТЕРЕНИ ЗА ПРЕВАНТИВНА ЗАЩИТА НА НЕДВИЖИМОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО по чл.12, ал.2, т. 2 предвижда допълнителен устройствен режим за
превантивно опазване и контрол на НКЦ в ориентировъчни пространствени граници, при което
фактическото ползване на териториите се запазва, без да се влошават техните качества.
(1) Групата терени за превантивна защита включва археологическите НКЦ, притежаващи
регистрационни картони в АИС АКБ със заявена площ на всеки обект, но без дефинирани
контури-полигони на граници на тази заявена площ и без предоставени индивидуален
статут и режими на опазване, както и на охранителните им зони, при което:
1.) В графичната част на ОУП-О Костинброд тези обекти се отбелязват с пиктограма и
схематичен обхват на окръжност с център идентификационната им координатна точка в
рег. картони в АИС АКБ и с площ равна на заявената там.
2.) Охранителната зона на тези археологически НКЦ се определя като територията на 10 м
извън очертания обхват на окръжността по т.1. и с площ равна на заявената площ в рег.
картон в АИС АКБ – съобразно Методическите указания89 на МК-НИНКН.
(2) Режимът на превантивна защита Ткин-П включва мерки и действия, които целят да се
избегнат или да се сведат до минимум бъдещи увреждания, разрушаване или загуби, както
и като последствие - всяка инвазивна намеса в териториите с НКЦ чрез:
1.

археологическо наблюдение и теренни проучвания (вкл. спасителни) на
археологически обекти;
2. теренна консервация след приключил етап от теренни проучвания на археологически
обекти, вкл. тяхното експониране и социализация;
(3) Под-режимите на археологически НКЦ с превантивна защита са допълващи начина на
трайно ползване и са съответстващи на спецификата на територията (устройствените зони),
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към която са адресирани в съответствие с чл.35 от Наредба №7 за ПНУОВТУЗ и вписания
режим по АИС - АКБ :
1. Ткин-П-А (режим „А“) – „превантивна устройствена защита” за неурбанизирани
територии, в които не са допустими благоустройствени, строителни, селскостопански,
мелиоративни и други дейности, които биха нарушили целостта на почвения слой, като
се допуска използването на земята като ливада / пасище;
2. Ткин-П-Б (режим „Б“) – „превантивна устройствена защита” за неурбанизирани
територии, в които 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. Ткин-П-В (режим „В“) – „превантивна устройствена защита” за неурбанизирани
територии, в които не са допустими изкопни работи, несвързани със селскостопанските
работи, като се допускат селскостопански дейности при условията на ЗКН;
4. Ткин-П-Г (режим „Г“) – „превантивна устройствена защита” за урбанизирани
територии, в които се разрешават всички дейности, като тези, изискващи изкопни
работи, се съгласуват по реда на ЗКН и подзаконовата нормативна база;
(4) Под-режимите „А“, „Б“ и „В“, приложени към тази група територии, са упоменатите в рег.
картони в АИС АКБ - определени в резултат на специални проучвания по реда на ЗКН или
с Постановление на МС преди това. Под-режим „Г“ покрива територията на съседните
поземлени имоти, прилежащи на охранителната зона на НКЦ.
(5) Промяна на предназначението на поземлен имот от групата терени за превантивна защита,
в чийто обхват попадат недвижими културни ценности или техни охранителни зони, е
допустима и се съгласува по реда на чл. 84, ал. 1 от ЗКН:
1. при заключение от проведено археологическо наблюдение и проучване, че в терена
липсват археологически обекти;
2. при установяване наличие на археологически обекти в поземления имот се налага
временна възбрана за промяна на предназначението до завършване на дейностите по
археологическото теренно проучване, възможно и спасително;
3. при разкриване на неизвестни до този момент археологически НКЦ се предприема
процедура по декларирането им и предоставянето на статут с определяне на граница и
охранителна зона с режими на опазване по реда на ЗКН;
4. при предприемане на процедура за промяна на предназначението на поземлени имоти с
установена граница и охранителна зона на археологическа НКЦ се препоръчва делба
за обособяване на поземлен имот за НКЦ, включително нейната охранителна зона;
5. при делбата обособеният поземлен имот с установената археологическа НКЦ,
включително нейната охранителна зона, преминава в групата терени за особена защита
на НКН (Ткин-О), а останалата част от поземления имот - в групата терени за особена
защита на НКН с под-режим Ткин-О-Г (режим „Г“);
6. след делбата обособеният поземлен имот за археологическа НКЦ може да има
единствено предназначение като защитена територия за археологическо проучване,
консервация, реставрация, експониране и социализация на археологически недвижими
културни ценности.
(6)
При разположение на НКЦ с превантивна защита в урбанизирана територия, се
предвижда:
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1. временна забрана за извършване на инвестиционно проектиране и строителство по реда
на ЗУТ докато бъдат определени конкретни граници в полигон и охранителна зона на
археологическата НКЦ в поземления имот;
2. извършване на теренно проучване на археологическата НКЦ по реда на ЗКН,
действащата подзаконова база и определяне на конкретни нейни граници в полигон и
охранителна зона;
3. препоръчителна делба с обособяване на поземлен имот за археологическата НКЦ,
включително нейната охранителна зона или обособяване на „археологически двор“ с
достъп до НКЦ по изискванията на ЗКН.
(7)
Проектите се разработват според изискванията на Наредба №4 от 2016 г на МК и МРРБ
и се съгласуват по реда на чл. 84, ал. 1 от ЗКН.
Чл. 15. ГРУПАТА ТЕРЕНИ ЗА СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА НА КУЛТУРНИ ЛАНДШАФТИ и
МАРШРУТИ предвижда възможност за определяне на специален режим за устройство и
управление на територии.
(1)
ГРУПАТА ТЕРЕНИ ЗА СПЕЦИАЛНА ЗАЩИТА включва културни ландшафти и
маршрути, непосредствено обвързани по историческо трасе на традиционен път, следващ
културните маршрути, при което:
1. В графичната част те са отбелязани без контур, с щрих;
2. В зависимост от конкретните теренни особености, отразими в ПУП, очертанията им
могат да варират (т.е. не са „сервитут“) и се определят със специализиран ПУП.
(2)
Режимът на специална защита Ткин-С включва мерки и действия, които целят да
опазят културни пейзажи и маршрути, като допускат създаване на нови техни материални
компоненти.
1. Ткин-С-Л - Специализиран устройствен режим за неурбанизирани територии, за
опазване или регенериране на културни ландшафти и маршрути (европейски,
национални, местни), отразим в ПУП.
2. Ткин-С-М - Специализиран устройствен режим за:
1.1. неурбанизирани територии по протежение на пътни трасета (на автомобилни
пътища от държавната и общинската пътна мрежа, обслужващи/временни горски
или селскостопански)
1.2. урбанизирани територии (съществуващи, новопредвидени или далекоперспективни)
- „среди/места с потенциал за културен туризъм”, в които е допустимо и
препоръчително изграждане на тематични обекти за целите на експонирането на
НКЦ, отразим в ПУП.
(3)
За прилагането на Ткин-С по смисъла на чл.47 т.9 от ЗКН се изисква изработване,
съгласуване и приемане от общинския съвет на стратегия с пространствена концепция, наредба
с правила за проектиране и разполагане на указателни и обозначителни знаци и рекламни
елементи по трасета на културни коридори и маршрути и програма за реализация.
ГЛАВА IV
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА,
НАВОДНЕНИЯ И СВЛАЧИЩА

СВЪРЗАНИ

С

ПРЕВЕНЦИЯ

НА

РИСКА

ОТ

Чл. 16. По отношение на реките и водните обекти се въвеждат следните изисквания към
последващите подробни устройствени планове и правилата за прилагането им:
(1) Не се допуска промяна на предназначението на поземлените имоти на водни обекти и
строителство в тях, освен на водностопански и хидротехнически системи и съоръжения;
(2) С подробните устройствени планове се отреждат УПИ за речните корита, като на база
писмено експертно становище на правоспособно лице - хидроинженер се осигуряват
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необходимите площи за изграждане на корекции, защитни съоръжения и се осигурява
транспортен достъп за техника по почистване и поддръжка на речните легла;
(3) До изграждането на защитни съоръжения, в обхвата на крайбрежните заливаеми ивици и в
сервитута на хидротехническите съоръжения не се допуска друго застрояване, освен свързано с
дейностите по чл. 134 от Закона за водите, на водностопански и хидротехнически съоръжения.
Не се допуска засаждане на дървета в най-ниската разливна крайречна тераса (в зависимост от
хидроложки проучвания за високи води с обезпеченост веднъж на 50 години);
(4) При урбанизиране на територии край реки и дерета, застрояване в урегулираните поземлени
имоти не може да бъде разполагано на разстояние по-малко от 6 м от границите на водния
обект или дерето, а когато се засягат защитени зони по Закона за биологичното разнообразие,
границата на застрояване в урегулираните поземлени имоти трябва да бъде на не по-малко от
20 м от границите на водния обект или дерето. В полосите между границата на застрояване и
имотната граница се допуска озеленяване с растителни видове, характерни за съответните
местообитания, разположени в съседство с тях;
(5) Във всички случаи на урбанизиране на територии край реки и дерета, се осигурява с ПУП
възможност за достъп за почистване, укрепване и поддържане на речното корито, дерето или
суходолието;
(6) Изпълнението на корекциите на реките и други укрепителни и геозащитни съоръжения в
населени места и селищните образувания следва да се осъществява на основание проекти с
архитектурна част, в която да се определя подходящо оформяне, при препоръчително ползване
на естествени местни облицовъчни материали и/или озеленяване.
Чл. 17. Потенциално предразположени към проява на свлачищни прояви при продължително
водонасищане на земния масив са склоновете на деретата и отделни територии над с.
Драговищица. За превенция на свлачищни прояви е задължително при изработване на ПУП в
тези участъци от територията да се представят хидрогеоложки и инженерно-геоложки доклади,
както и такива с по-детайлирани проучвания и мерки - към инвестиционните проекти за
издаване разрешение за строеж. Докладите следва да включат превантивни мерки за
застрашените от свлачищни процеси терени и при необходимост да осигурят ефективно
оразмеряване на противосвлачищните съоръжения на базата на геоложки проучвания съгласно
изискванията на Наредба № 12/03.07.2001г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и
съоръжения
в
свлачищни
райони.
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ТАБЛИЦА – ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ
ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД
ПРАВИЛА И РЕЖИМИ ЗА УСТРОЙСТВО И ЗАСТРОЯВАНЕ

№

2

3

4

5

Изобразяване
цвят
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
ОСНОВНИ И ДОПЪЛВАЩИ ФУНКЦИИ,
ОГРАНИЧЕНИЯ

Макс. кота
корниз в м

Макс. Кинт
Мин. озеле-нена
площ в %

УСТРОЙСТВЕНА
КАТЕГОРИЯ

Макс. плът-ност
на застр. в %

УСТРОЙСТВЕНИ
ПАРАМЕТРИ

6

7

Индекс

8

площ

Контур,
щри
х

9

10

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ
Във всички урбанизирани територии на общината най-малко 50% от минималната допустима озеленена площ следва да бъде с висока дървесна
растителност. Допуска се изсичане само на болни дървета, при компенсаторен режим 5 бр. новопосадени за всяко едно отсечено дърво. При
невъзможност този брой дървета да се засадят в същия УПИ, собственик на земята подава заявление за компенсаторно озеленяване за своя сметка
върху общински терен до Кмета на общината. Последният със своя заповед посочва подходящ терен в населеното място и дава указания за видов
състав и начин на засаждане на дърветата. Допустимо е да се посочи такъв терен в УПИ за озеленяване, за обществено обслужване или спорт, в
общинско междублоково пространство или на участък за улично озеленяване. Приравнени на тревна площ са откритите водни басейни с дълбочина
над 0,5м.

ГРУПА
ЖИЛИЩНИ
УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ

Жилищните устройствени зони се застрояват предимно с жилищни сгради.
Допуска се отреждане с ПУП и изграждане на сгради с други функции при
спазване на хигиенните норми и устройствени параметри за плътност,
интензивност и минимална озелененост за съответната жилищна зона.
Параметрите на застрояване в УПИ с лице на две улици при свързано
застрояване не могат да надвишават параметрите на застрояване за
съответната зона; чл.27 ал.3 от ЗУТ е приложим само при средноетажно
застрояване и за УПИ с площ под 500м2.

Ж

кафяв
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1

2

3

4

Жилищна зона с
преобладаващо
комплексно
застрояване

Жилищна зона с
преобладаващо
средноетажно
застрояване

40

2

40

15

50

2

30

15

50

1,5

40

10

Жилищна зона с
малкоетажно
застрояване
40

1.2

40

10

25

0,7

60

7

Вилна зона
20

0,5

60

7

Устройствени зони с преобладаващо комплексно жилищно застрояване.
При създаване на индивидуални УПИ в изградените части на жилищните
комплекси, отстоянията между съществуващите и нови сгради се
подчиняват на правилата за комплексно застрояване. Минимум 15% от
площта на зоната се оформя като открити публични площи за отдих и
спорт. Допустимо сключено застрояване.
Нормите за озелененост се прилагат за зоната като цяло и за всеки нов
индивидуален УПИ. Във вътрешнокварталните пространства могат да се
оформят УПИ за озеленяване и отдих на открито, които се отразяват в
кадастралната карта и се актуват като публична общинска собственост.
Устройствени зони с преобладаващо жилищно застрояване с височина до 5
етажа. Допустимо сключено застрояване. Нормите за озелененост се
прилагат за зоната като цяло и за всеки нов УПИ.
По изключение за съществуващи жилищни квартали в централни части на
гр. Костинброд след изработване на РУП с решение на общинския съвет
може за отделни УПИ да се допусне коефициентът на плътност да стигне
до 60%.
Режимът на горния ред за тази зона се отнася за жилищни квартали в поцентрално разположени части на гр. Костинброд и с. Петърч, Драговищица
и Голяновци. По изключение след изработване на РУП с решение на
общинския съвет може в отделни УПИ да се допусне изграждане на сгради
с обществено-обслужващ характер с макс. Кинт=2 и кота корниз 12м.
Режимът на долния ред се отнася за съществуващите села в общината,
както и за периферните части на гр. Костинброд. При прилагане на ОУП с
ПУП за нова урбанизация и отреждане на УПИ с размер над 1 ха се
прилагат параметрите на този ред;
Вилни зони – съществуващи и нови. Кота било макс. 10,00 м; При
прилагане на ОУП с ПУП за нова урбанизация и при отреждане на УПИ с
размер над 1 ха се прилагат параметрите от долния ред

Жк

кафяв

Жс

кафяв

Жм

св.каф
яв

Ов

райе
св.
каки/
св.
зелено

341

ГРУПА
СМЕСЕНИ
УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ

5

6

Централна зона със
смесено
застрояване

Смесена
многофункционалн
а зона

ГРУПА
УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО-

50

40

2

1,6

30

15 м

30

10 м
за
жил.
сгр.
15 м
нежи
л.

Жилищните устройствени зони се застрояват предимно с жилищни сгради.
Допуска се отреждане с ПУП и изграждане на сгради с други функции при
спазване на хигиенните норми и устройствени параметри за плътност,
интензивност и минимална озелененост за съответната жилищна зона.
Параметрите на застрояване в УПИ с лице на две улици при свързано
застрояване не могат да надвишават параметрите на застрояване за
съответната зона; чл.27 ал.3 от ЗУТ е приложим само за УПИ с площ под
500м2.
Специфичен режим за централната част на гр. Костинброд с
предназначение за общественообслужващи дейности, обитаване и други
допълващи функции. Не се допускат обекти за дейности с вредни
отделяния и влияния, както и такива, свързани с интензивен трафик на
автомобили, нарушаващ пропускателната способност на уличната мрежа и
комфорта на пешеходното движение. Допустимо сключено застрояване.
Повишени изисквания към градоустройствена композиция и естетичност
на средата към ПУП; в тази връзка по преценка на Гл. архитект и ОС за
оформяне на характерни ансамбли преди издаване на виза за проектиране
може да се изисква изработване и процедиране на РУП извън
задължителните случаи по ЗУТ. Задължително се изпълняват всички
изисквания за изграждане на средата с оглед ползването й от инвалиди.
Нормите за озелененост се прилагат за зоната като цяло и за всеки нов
индивидуален УПИ.
Специфичен режим за многофункционално предназначение за обществено
обслужване, търговия, безвредни производства, жилища, спорт и атракции
и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с
вредни отделяния и влияния.

См

розово
бежов

СмЦ

розово
бежов

Смф

розово
бежов

О

Черве
но

Нормите за озелененост се прилагат за зоната като цяло и за всеки нов
индивидуален УПИ.
Предназначени
предимно
за
осигуряване
на
обекти
за
общественообслужващи дейности - образование, здравеопазване, социални
грижи, култура, религия, административни и делови услуги, търговия и
други видове дейности от третичния и четвъртичния сектор.
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ОБСЛУЖВАЩИ
ДЕЙНОСТИ

Не се допуска промяна на предназначението на терени на съществуващи
учебни, детски и здравни заведения, освен за нуждите на социалното,
здравното, образователното и културното обслужване.

7

Зона за
общественообслужващи
дейности

8

Зона за търговски
и обслужващи
дейности в
градския район

50

2

9

Зона за търговски
и обслужващи
дейности в
селския район

50

1,5

10

Терени за музеи,
туристическо
настаняване,
балнеолечение,
рекреация,
манастири
ГРУПА
ПРОИЗВОДСТВЕ
НО-СКЛАДОВИ
УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ

40

30

1,2

0,9

10

Предимно за обекти на общественото обслужване с публично
бюджетиране и характер. Не се допуска застрояване на сгради с изцяло
жилищни функции. За училища, здравни и детски заведения се прилагат
параметрите съгласно Наредба №7 за ПНУОВТУЗ към ЗУТ и специалните
норми за всеки вид социална инфраструктура.

25

30

30

40

Оо

тъмно
черве
но

15

Предимно в границите на град Костинброд, за застрояване с обществено
обслужващи сгради с търговски и бизнес характер, хотели, научни
институти. Допуска се до 40% от РЗП да бъде с жилищно предназначение.

От

св.
черве
но

10

Предимно в по-големите села, за сгради за обществено обслужване с
търговски и бизнес характер, научни институти. Допуска се до 40% от РЗП
да бъде с жилищно предназначение.

Ос

св.
черве
но

10

Терени за музеи, туристическо настаняване, балнеолечение, рекреация,
манастири, при мерки за съхраняване и повишаване качествата на
заварената среда. В гр. Костинброд кота корниз в тази зона може да бъде
макс. 12м.

Ок

райе
розово
и
зелено

Основното предназначение на тази група устройствени зони е за производственоскладови дейности и допълващите ги обществено-обслужващи, комуникационнотранспортни, благоустройствени и спортно развлекателни обекти. Минимум 10%
от всеки УПИ следва да бъде засаден с висока дървесна растителност. При
отреждане на УПИ за обекти изискващи охранителна зона свързана с риск за
съседните имоти, инвеститорът осигурява охранителната зона върху своя
собствена земя или представя договор със собствениците на засяганите от
охранителната зона имоти, както при учредяване на сервитут.

П

лилав
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11

Производствена
зона

60

1,5

20

12

Смесена
производствена
зона

60

1,5

20

13

Зона за
високотехнологичн
о селскостопанско
производство

50

1.5

30

14

Терени за добив на
полезни изкопаеми

10

0,2

За застрояване с производствени, складови и обслужващи сгради и
съоръжения, в т.ч. за производствено-складови бази за петролни продукти,
газ и енергия, горивно-смазочни стопанства и пр. Допуска се изграждане
на здравни пунктове, магазини и заведения за обществено хранене за
ежедневните нужди на работещите, пряко свързани с основната дейност
административни сгради и научно-експериментални бази, гаражи и
паркинги, както и жилища за охраната. Не се допускат жилищни сгради,
училища и детски заведения.
За застрояване със производствени сгради предимно за
лека
промишленост, складови, административни, търговски и обслужващи
сгради и съоръжения. Не се допускат производства с вредни отделяния,
като: предприятия на химическата и каучуковата промишленост с
отпадъчни технологични продукти; варо-бетонови центрове, асфалтови
бази и други подобни обекти; всякакъв вид леярни за черни и цветни
метали. Допуска се изграждане на жилищни сгради и общежития за
персонала в предприятията, магазини и заведения за обществено хранене,
хотели, здравни заведения, професионално-технически училища,
професионални бази и сгради на научно-експериментални бази към
предприятията при спазване на хигиенните изисквания за здравна защита
на селищната среда.
За застрояване със производствени сгради предимно за
лека
промишленост, храни и селскостопански производства на закрито,
складови, административни, търговски и обслужващи сгради и
съоръжения. Не се допускат производства с вредни отделяния, като:
предприятия на химическата и каучуковата промишленост с отпадъчни
технологични продукти; варо-бетонови центрове, асфалтови бази и други
подобни обекти; всякакъв вид леярни за черни и цветни метали. Допуска се
изграждане на жилищни сгради и общежития за персонала в
предприятията, магазини и заведения за обществено хранене, хотели,
здравни заведения, професионално-технически училища, професионални
бази и сгради на научно-експериментални бази към предприятията при
спазване на хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
Допускат се обекти за техническа и технологична инфраструктура с
временен статут. За всеки конкретен случай. параметрите на застрояване се
доказват чрез специализиран подробен план /генплан/.

Пч

тъмно
лилав

Пп

лилав

Пс

бледо
лилав

Пди

виоле
тов
със
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ГРУПА ТЕРЕНИ
ЗА БАЗИ НА
ГРАДСКОТО
СТОПАНСТВО И
ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУ
РА
15

16

17

18

19

20

Допуска се само застрояване, пряко свързано с изграждането,
поддържането и реконструкцията на обектите, като всеки отделен терен
има своя специфика и специализирани норми. Параметрите на застрояване
се установяват с ПУП.

Терени за бази на
водоснабдяването
Терени за бази на
канализацията,
ПСОВ
Терени за бази на
електроснабдяване
то
Терени за бази на
телекомуникациит
е
Терени за
третиране на
твърди отпадъци
Терени за други
съоръжения и
дейности
ГРУПА ТЕРЕНИ
ЗА ТРАНСПОРТ И
ПРЯКО
СВЪРЗАНИ С
НЕГО ОБЕКТИ

И

Ив

Ик

Иел

Ит

Иот

Идр
Допуска се само застрояване, пряко свързано с изграждането,
поддържането и реконструкцията на обектите, като всеки отделен терен
има своя специфика и специализирани норми. Параметрите на застрояване
се установяват с ПУП.

Т

сиволилав
о

сиво лилав
о
сиво лилав
о
сиво лилав
о
сиво лилав
о
сиво лилав
о
сиво лилав
о
сиво
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21

Терени за
транспортна
инфраструктура

22

Терени за
инфраструктура на
жп транспорта

23

Терени за бази и
обекти на
транспорта
ГРУПА
УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ И ТЕРЕНИ
НА ЗЕЛЕНАТА
СИСТЕМА

24

Зона за градски
паркове и градини

Тти

светло
сиво

За транспортна инфраструктура - ж.п. гари и ареали

Тжп

светло
сиво с
тъмно
сив
щрих

За гаражи, депа и др.

Ттб

светло
сиво

З

Зелен
о

Зг

бледо
зелено

За транспортна инфраструктура – улици, пътища, летища

5

0,1

75

Зелената система на общината обхваща терени с различни видове
собственост. Основните функции на групата устройствени зони, които
основно я изграждат, са: рекреативни, еколого-хигиенни, защитномелиоративни и други специфични /гробища, ботанически градини,
тематични паркове и др./. Допуска се изграждането на обекти със спортни
и атракционни функции, при спазване на предвидените параметри за
съответните устройствени зони и терени. УПИ за озеленяване, за реки и
водни обекти и пряко обслужваща техническа инфраструктура могат да се
отреждат във всички видове устройствени зони и терени.
Публични паркове и градини в селищна среда за ежедневен и седмичен
отдих; допуска се застрояване със сгради и съоръжения за дейности,
обслужващи пряко отдиха. Минимум 50% от озеленената площ следва да е
с висока дървесна растителност. Приравнени на тревна площ са откритите
водни басейни с дълбочина на водата над 50 см. В УПИ за озеленяване е
допустимо изграждане на открити спортни игрища с площ не повече от
една трета от площта на целия УПИ. Допуска се с ПУП да се отреждат
УПИ с параметри на тази зона и извън предвидените с ОУПО терени, като
това се отбелязва изрично в чертежите и записките към ПУП.
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25

26

Зелени връзки,
защитно и
изолационно
озеленяване

85

Гробищни паркове

ГРУПА
УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ И ТЕРЕНИ
ЗА СПОРТ И
АТРАКЦИИ

27

28

Зона за спорт и
атракции,
предимно в
градския район
Зона за спорт и
атракции на
открито

30

5
до
10

0,6

0,15
до
0,2

Озеленени терени в и извън урбанизираните територии с лентова или
площна форма, осъществяващи връзки между елементите на зелената
система, а също със защитно и изолационно предназначение. Не се
допуска строителство, с изкл. на мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура (трафопостове, проводи, транспортни съоръжения и пр.,
при минимално запечатване на земната основа). В земеделски земи се
допуска ползване по основното предназначение, с изключение на
разполагането на сгради по Наредба 19 за строителство в земеделските
земи без промяна на предназначението им. От двете страни на реките и
откритите водни течения се провежда задължително укрепващо и
мелиоративно озеленяване, чиято ширина се определя с ПУП, но е мин. 3м.
Устройват се на основата на ПУП. По периферията на новите гробищни
паркове и разширенията на съществуващите, в рамките на регулацията им
се предвижда задължителна изолационна зеленина включваща и дървесна
растителност, с мин. ширина 6 м.
Между новите гробища или
разширенията на съществуващи и жилищните територии по ОУП
изолационната зеленина се препоръчва да бъде 100м и не се допуска да е
по-малко от 20м, което се осигурява с ПУП .
Допуска се основно застрояване само за нуждите за спорт и атракции.
Минимум половината от озеленената площ следва да е с висока дървесна
растителност. Спортни зали и игрища могат да се изграждат и в други
устройствени зони при спазване на съответния за зоните устройствен
режим. Открити водни площи и басейни, както и открити игрища с
незапечатана повърхност се приравняват на тревна площ при определяне
на плътността на озеленяване.

Здр

светло
зелено

Згп

бледо
зелено

черв
ен
конт
ур

Сп

25

За обособени зони за спорт и атракции на открито и в зали предимно в
населени места.

Спз

синьозелено

50

Предимно за обособени зони за спорт и атракции на открито, както и
зелени площи със специфичен режим – тематични паркове, зоопаркове,
ботанически градини, мемориални, етнографски, комплекси за голф и др.
Параметрите на застрояване за всеки конкретен обект се определят с ПУП,
одобрен от ОС по предложение на главния архитект. При доказана
необходимост и площ под 2 ха на поземления имот плътността на

Спо

синьозелено
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ТЕРИТОРИИ СЪС
СПЕЦИАЛНО
ПРЕДНАЗНАЧЕН
ИЕ

29

Зона със специално
предназначение

ОТКРИТИ ВОДНИ
ОБЕКТИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ

30

застрояване и Кинт могат да се увеличат до два пъти, но без промяна на
посочената тук минимална озелененост.
Територии за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на
страната, вкл. и прилежащи към тях забранени и сервитутни зони. Режимът
може да припокрива както части от урбанизирани, така и от земеделски,
горски и защитени територии, водни площи и пр. Терените в обхвата са
държавна собственост. При необходимост от изграждане на сгради и
съоръжения в тях, процедурите за разрешаване са съобразно разпоредбите
за този тип територии в ЗУТ - чл.3 ал.3, чл.6 ал.6 и 7 и пр., и съобразно
изискванията за конкретните обекти. При отпадане на необходимостта от
този сециален режим за обхванатата територия се процедира ИОУП по
общия ред.

Терени на реки и
други открити
водни площи

С

С

В урбанизирани територии с ПУП за водните течения се осигурява мин. 3м
сервитут двустранно на коритото за брегоукрепване и озеленяване, както и
допълнително по още мин. 6м. за улици /алеи/ за провеждане на инжерната
инфраструктура и за обслужване на речното корито. По изключение се
допуска улица/ алея да се разположи едностранно на водното течение. Тези
терени следва да бъдат/станат публична общинска собственост
За открити водни тела, естествени и изкуствени водни площи, течения,
канали и водностопански, хидромелиоративни съоръжения. За всеки
конкретен случай на необходима промяна на границите и/или изграждане
на съоръжения за използване и/или обезопасяване на водните обекти се
изработва и одобрява ПУП на база предварително извършени и
съгласувани хидроложки, хидротехнически, еколожки и др. проучвания с
дълбочина на идеен инвестиционен проект

розов щрих и
винено
червен
контур

В

Во

синьо

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТЕРИТОРИИ
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Във всички случаи за допускане на ПУП за застрояване в ПИ - земеделски
земи, със или без смяна на предназначението им по ЗОЗЗ, задължителните
условия са: 1)да има предварително положително становище от РИОСВ
относно инвестиционното намерение 2) собственикът на поземления имот,
в който се иска допускане на застрояване, да докаже наличие на
транспортен достъп и възможност за електроснабдяване, водоснабдяване,
отвеждане и третиране на отпадните води съобразно устройствените
норми за обслужване на желаната нова функция; при липса на общински
трасета собственикът следва предварително да осигури за своя сметка земя
за необходимите инфраструктурни връзки и съоръжения 3) Разрешение за
строеж на сгради се издава след издадено разрешение за строеж на
довеждащите инфраструктурни връзки.
Не се допуска застрояване, изискващо промяна на предназначението на
земеделските земи. При монтиране на временни (преместваеми, сезонни)
парници сумарната им площ не може да надвиши 20% от поземления имот.
Следва да се съхраняват и възпроизвеждат местните видове и сортове

ГРУПА
ЗЕМЕДЕЛСКИ
УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ И ТЕРЕНИ

31

Земеделска зона без
право на
застрояване

Сс

жълто

Ссб

светло
жълто

Не се допуска застрояване, изискващо промяна на предназначението на
земеделските земи. При монтиране на временни (преместваеми, сезонни)
парници сумарната им площ не може да надвиши 20% от поземления имот.
Следва да се съхраняват и възпроизвеждат местните видове и сортове.

Сст

32

Земеделска зона за
трайни
насаждения,
разсадници и др.

33

Земеделска зона с
разрешено
застрояване на
жилищни сгради

30

0,9

40

10

Резерв за далекоперспективна урбанизация. Допуска се промяна на
предназначението за жилищно застрояване,

Ссж

34

Земеделска зона с
разрешено
застрояване на
вилни сгради

20

0,5

60

7

Резерв за далекоперспективна урбанизация. Допуска се промяна на
предназначението за вилно застрояване

Ссв

светло
жълто
с
тънко
зелено
каре
жълто
с
тънко
кафяв
о райе
жълто
с
тънко
каки
райе
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35

Земеделска зона с
разрешено
застрояване за
спорт, отдих и
туризъм

36

Земеделска зона с
разрешено
застрояване на
производствени и
складови сгради

37

Земеделска зона с
допустима промяна
за смесени
функции

38

Земеделска зона резерв за
далекоперспективн
а урбанизация

30

50

30

25

0,9

1

0,9

0,8

40

30

40

50

10

Резерв за далекоперспективна урбанизация. Допуска се промяна на
предназначението и застрояване за спортни, атракционни, обслужващи
отдиха и туристически обекти. По-висока кота корниз, свързана с
изграждане на конкретни съоръжения, може по изключение да бъде
допусната с решение на общинския съвет, в условията на §9 от ПЗР на
Наредба №7 за ПНУОВТУЗ към ЗУТ.

10

Резерв за далекоперспективна урбанизация. Допуска се промяна на
предназначението за производствено-складово застрояване без отделяне на
вредности върху околната среда, с приоритет за производство на храни;
евентуални охранителни зони следва да се осигурят вътре в терена,
определящ с предназначението си охранителната зона.

10

10

Резерв за далекоперспективна урбанизация. Допуска се промяна на
предназначението за обслужващо, жилищно, производствено-складово или
друго застрояване без отделяне на вредности върху околната среда;
евентуални охранителни зони следва да се осигурят вътре в терена,
определящ с предназначението си необходимост от охранителна зона.
Резерв за далекоперспективна урбанизация след 2030г. Преди този срок
изработване на ПУП и промяна на предназначението на земята за
застрояване с незамърсяващи производствено-складови, обслужващи или
жилищни сгради може да бъде допуснато по предложение на Кмета и с
решение на ОС. Задължителни условия за допускането: 1.)обхватът да е
цялата зона Сср, определена с ОУП, или част с площ не по-малка от 1ха;
2.) видът на ПУП е задължително ПРЗ по чл.16 от ЗУТ; 3.) инвестинорът да
представи задание съдържащо конкретни финансово обезпечени
инвестиционни намерения с дълбочина на ПИП, съгласувано с МЗХ,
РИОСВ, НИНКН, АПИ и др. съобразно конкретните функции и специфика.

Сск

жълто
с
тънко
розово
райе

Ссп

жълто
с
лилав
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жълто
с
бежов
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Сср

жълто
с
бежов
о райе

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
ГРУПА ГОРСКИ
УСТРОЙСТВЕНИ
ЗОНИ И ТЕРЕНИ
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Гори

Устройството
горите.

и застрояването се осъществяват по реда на Закона за

С дървоопроизводителни, защитни и средообразуващи функции.

Г
Гс

тъмно
зелено
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40

Други горски
площи

Други горски земи- пасища, поляни, голини и пр.

Гр

тъмно
зелено

св.
зеле
н
конт
ур

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
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ГРУПА ТЕРЕНИ
ЗА
УСТРОЙСТВЕНА
ЗАЩИТА НА
КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКОТ
О НАСЛЕДСТВО
Терен за особено
опазване,
съхранение и
експониране на
културно
наследство вкл. в
охранителната му
зона
Терени за
превантивна
защита и
специализирано
опазване на
културноисторическо
наследство –
допълнителни
устройствени
режими

КИ
Н

Основен устройствен режим за особена устройствена защита и опазване,
съхранение и експониране на културно наследство, декларирано или
притежаващо отреден статут по реда на ЗКН. Параметрите на застрояване
се определят с ПУП на база заповедта за отреждане на статута и/или
предпроектни проучвания за инвестиционен проект, съгласувани от МК
(НИНКН).

Допълнителен устройствен режим. Обхваща различни устройствени зони
и терени или техни части, в които се намират обекти с отреден статут или с
потенциал за отреждане на статут на индивидуални и/или групови
недвижими културни ценности. ПУП и РУП в ареала на допълнителните
режими се изработват при съблюдаване на задължителите, допустимите и
забранените дейности, в съответствие със специализираната схема на КИН
към ОУП-О Костинброд и се съгласуват по реда на ЗКН с МК (НИНКН).
Конкретните предписания на допълнителните режими са посочени в
Специализираната схема КИН към ОУП-О Костинброд.

КИ
Н
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ГРУПА ЗОНИ И
ТЕРИТОРИИ ЗА
ЗАЩИТА НА
ПРИРОДАТА

Допълнителен режим; устройството на тези територии се осъществява
съгласно екологичното законодателство в РБългария

43

Защитени зони
Натура 2000

Допълнителен режим; на графиката се отбелязват наименованията на
зоните от екологичната мрежа Натура 2000;

44

Защитени
територии
(местности) по ЗЗТ

Допълнителен режим; на графиката се отбелязват наименованията на
конкретните територии; не се допуска урбанизация

НАРУШЕНИ
ТЕРИТОРИИ ЗА
ОЗДРАВЯВАНЕ,
ВЪЗСТАНОВЯВА
НЕ И
УКРЕПВАНЕ НА
ЗЕМНАТА
ОСНОВА

Допълнителен режим, със специфични ограничения, предизвикани от
съществуващите природогеографски, техногенни или еколого-хигиенни
фактори. Изискват
допълнителни проучвания в следващи фази на
проектиране, мерки за заздравяване на земната основа и др.

Техногенно
нарушени терени
за укрепване и
възстановяване

Допълнителен режим; за възстановяване на релеф и на хумусен слой с
нормални характеристики, без замърсявания, с мин. 1м дълбочина на
хумуса и залесяване с предимно широколистни видове след изтичане на
всеки концесионен период; за възстановяване на речни корита, повишаване
чистота на водата и екосистемните качества на водните тела в обхвата на
ОУПО;

45

зелено райе
сиво зелено
каре с тънък
червен
контур

щри
ховка
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1530061
с. Понор
м. Магурката
1

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

Единична могила
N 42.928032;
E 23.132054

1530062
гр. Костинброд Светилище, Селище
кв. Обединение
N 42.833035;
E 23.176621

2
1530063

гр. Костинброд Могилен некропол
м. Пресвeта
N 42.814417;
E 23.242035

3
1530064

4

гр. Костинброд Единична могила
м. Пресвeта
N 42.815381;
E 23.242483

Локализиран/
неустановено
местоположение
локализиран

Категория

локализиран

Вид

локализиран локализиран

Обявен в ДВ

Деклариран
с писмо №

населено място

Кадастрални данни

Обект, адрес,
локализация

№ по списък АКБ

№ по списък
НИНКН

№ по проект
за ОУП-О

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ТАБЛИЦА-СПИСЪК НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ в територията на община КОСТИНБРОД
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гр. Костинброд Единична могила
м. Пресвeта в
съседна община N 42.813857;
E 23.243700

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

гр.
Костинбродм.
Пресвeта в
съседна община Единична могилаN 42.814155;
E 23.243410

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/22.10.62 г.

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

1530066

6
1530067

7
1530068

гр. Костинброд Единична могила
м. Пресвeта
N 42.813862;
E 23.240147

8
1530069

гр. Костинброд Селище, Светилище
м. Примичурата
N 42.798297;
E 23.242313

9
1530070

Обект с неопределени функции
10

гр. Костинброд N 42.818920;
E 23.219883
ул. Топола

локализиран в локализиран в
локализиран локализиран
съседна община съседна община

5

локализиран

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

гр. Костинброд Единична могила
м. Пресвeта
N 42.814950;
E 23.242623

локализиран

1530065
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„Късноантична резиденция
Скретиска / ранновизантийска
гр. Костинброд
Кратискара и Ротонда“
м. Градището

1

N 42.800913;
E 23.183449

11

Писмо №4805 от
15.09.1986 на НИПК
Писмо №4665 от
10.08.1987 на НИПК

археологически

ГАНКЦ с
национално
значение по
Заповед №РД09805/17.10.2017 г

археологически

ГАНКЦ с
национал-но
значение по
Заповед №РД09805/17.10.2017 г

археологически

ГАНКЦ с
национално
значение по
Заповед №РД09805/17.10.2017 г

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

локализиран

1530071

12

„Късноантична резиденция
гр. Костинброд Скретиска / ранновизантийска
м. Градището
Кратискара и Ротонда“

2

N 42.798996;
E 23.183362 извън границите и
охранителната зона на ГАНКЦ

Писмо №4805 от
15.09.1986 на НИПК

локализиран

1530072

гр.
Костинбродм.
Градището

12
1530073
6
13

гр. Костинброд

Писмо №4665 от
10.08.1987 на НИПК

Крепост
Селище
N 42.796838;
E 23.177102

Писмо №4665 от
10.08.1987 на НИПК

локализиран

3

„Късноантична резиденция
Скретиска / ранновизантийска
Кратискара и Ротонда“ N
42.798996; E 23.183362 извън
границите и охранителната
зона на ГАНКЦ

локализиран

1530072

355

археологически

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

1530074
Път
гр. Костинброд
Римска станция
Каракачанската
махала
N 42.797582;
E 23.169970

5
14

Писмо №4665 от
10.08.1987 на НИПК

1530075
с. Опицвет

Единична могила
N 42.866473;
E 23.113219

15

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

1530076

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

Църква
с. Опицвет
Помпената
станция

16
1530077

1530078

18

Селище
Обект с неопределена фунция
с. Опицвет
Помпената
станция

17

N 42.877185;
E 23.074879

N 42.878869;
E 23.069341

с. Бучин
проходм.
Градището в
съседна община СелищеN 42.975630; E
23.163781

локализиран

Писмо №4665 от
10.08.1987 на НИПК

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

локализиран

14

Писмо №4805 от
15.09.1986 на НИПК

локализиран локализиран

4

Път
гр. Костинброд
Римска станция
Каракачанската
махала
N 42.797582;
E 23.169969

локализиран в
съседна
локализиран
община

1530074

356

20

Селище
с.
Обект с неопр. функции
Драговищица,
N 42.847055;
м. Градището
(двор на ТКЗС) E 23.219753

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

1530081
с. Дръмша
м. Разсадника
21

Единична могила
N 42.929027;
E 23.170330

1530082
с. Дръмша
м. Кърчевица
22

Единична могила
N 42.932498;
E 23.184356

1530083
с. Дръмша
м. Падината
23

Единична могила
N 42.929825;
E 23.223528

1530084
с. Дръмша,
м. Градището
24

Обект с неопределени функции
N 42.930462;
E 23.196360

локализиран в
съседна
община

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

локализиран

1530080

локализиран локализиран

19

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

локализиран

с. Бучин проход Селище
м. Градището в
съседна община N 42.974153;
E 23.162682

локализиран

1530079

357

с. Понорм.
Магурката

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/22.10.62 г.

26

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

1530087
с. Понор
м. Старо село
27

Селище
N 42.924099 ;
E 23.125545

1530088
с. Понор
м. Св.
Богородица
28

Единична могила
N 42.920002;
E 23.138220

1530089
с. Понор
м. Провалнята

Единична могила
N 42.933236;
E 23.152071

29
1530090
с. Понор
30

Единична могила
N 42.946654;
E 23.153229

локализиран

Единична могилаКултово
съоръжениеN 42.927203; E
23.125652

1530086

локализиран

археологически

локализиран

N 42.922269;
E 23.237164

локализиран

25

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

Крепост

локализиран

с. Чибаовци,
м. Градището

локализиран

1530085

358

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

1530092
с. Петърч
м. Селището
32

Селище
N 42.850672;
E 23.146644

10001812
с. Голяновци
м. Църквата
33

Селище
N 42.838881;
E 23.238250

10001813
с. Драговищица
СелищеСелско имениеN
42.839017; E 23.232019

34
10001814

с. Драговищица Селище
м. Лъката
N 42.838765;
E 23.229913

35
10001815

с. Драговищица
36

Селище
N 42.839234;
E 23.226718

локализиран

археологически

локализиран

N 42.847840;
E 23.147447

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

локализиран

31

Селищна могила

локализиран

с. Петърч
м. Църквата

локализиран локализиран

1530091

359

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

археологически

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

археологически

ПК с национално
значение ПМС
1711/
22.10.62 г.

Писмо №3107 от
18.09.1978 г. на НИПК

художествена НКЦ

II гр./ местно предв.кат./

Писмо №3107 от
18.09.1978 г. на НИПК

художествена НКЦ

II гр./ местно предв.кат./

10001818
с. Петърч
м. Дупките
38
10002816
с. Градец
м. Беледие хан
39

Селище
N 42.829796;
E 23.128038
Изолирана следа от човешка
дейност
N 42.895396;
E 23.176189

10004525
гр. Костинброд
м. Могиликите
40

13

с. Богьовци

Единична могила
N 42.812687;
E 23.163443

Църква „Св. Петка“

41

1
42

гр. Костинброд
- грешно
Църква „Св. Николай“
посочване!!!
с. Драговищица

локализиран

археологически

N 42.829273;
E 23.138624

локализиран

37

НКЦ с
национално
значение съгл. чл.
146, ал. 3 от ЗКН

локализиран

с. Петърч
м. Метилявец

Селище
Обект с неопр. функции

локализиран локализиран локализиран

10001817

360

с. Богьовци
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Писмо № 547 от
23.09.1980 г. и/или
Писмо №546 от
23.02.1981 г.

архитектурностроителна
НКЦ

Писмо № 547 от
23.09.1980 г. и/или
Писмо №546 от
23.02.1981 г.

архитектурностроителна
НКЦ

Писмо № 547 от
23.09.1980 г. и/или
Писмо №546 от
23.02.1981 г.

архитектурностроителна
НКЦ

Писмо № 547 от
23.09.1980 г. и/или
Писмо №546 от
23.02.1981 г.

архитектурностроителна
НКЦ

Писмо № 547 от
23.09.1980 г. и/или
Писмо №546 от
23.02.1981 г.

архитектурностроителна
НКЦ

Писмо № 547 от
23.09.1980 г. и/или
Писмо №546 от
23.02.1981 г.

архитектурностроителна
НКЦ

Къща на Тешо Стойков
2

с. Богьовци

44
Къща на Петър Костов
3

с. Богьовци

45
Къща на Младен Витов
4

с. Богьовци

46
Къща на Арсо Манолов
5

с. Богьовци

47
Къща на Велко Велев
6
48

с. Богьовци

неустановено неустановено
местоместоположение
положение

1

неустановено неустановено неустановено неустановено
местоместоместоместоположение
положение
положение
положение

Къща на Марио Мартинов

361

с. Богьовци

49

Писмо № 547 от
23.09.1980 г. и/или
Писмо №546 от
23.02.1981 г.

архитектурностроителна
НКЦ

Писмо № 547 от
23.09.1980 г.
и/илиПисмо №546 от
23.02.1981 г.

архитектурностроителна
НКЦ

Писмо № 547 от
23.09.1980 г. и/или
Писмо №546 от
23.02.1981 г.

архитектурностроителна
НКЦ

Писмо № 547 от
23.09.1980 г. и/или
Писмо №546 от
23.02.1981 г.

архитектурностроителна
НКЦ

Писмо № 547 от
23.09.1980 г.
и/или
Писмо №546 от
23.02.1981 г.

архитектурностроителна
НКЦ

Писмо № 547 от
23.09.1980 г.
и/или
Писмо №546 от
23.02.1981 г.

архитектурностроителна
НКЦ

Къща на Георги Рангелов
8

с. Богьовци

50
Къща на Безистена
Владимирова
9

с. Богьовци

51
Къща на Георги Илиев
10

с. Богьовци

52
Къща на Олга Благоева
Владимирова
11

с. Богьовци

53
Къща на Сарайка Филипова
12
54

с. Богьовци

неустановено неустановено неустановено
местоместоместоположение
положение
положение

7

неустановено неустановено неустановено
местоместоместоположение
положение
положение

Къща на Иван Янакиев

362

П3

Паметник в памет на
загиналите във войните 1912с. Бучин проход
13 и 1915-18 г. за
освобождение на брата роб

с. Градец
П4

П5

Паметна плоча в памет на
двама загинали жители на
селото в Отечествената
войнаПаметник на площада

Паметна плоча на загинали
с. Драговищица жители на селото в
Отечествената война

с. Дръмша

Паметна плоча на загинали във
Втората световна война

гр. Костинброд

Паметник на загиналите
антифашисти

П6

П7

Писмо на НИПК №4349/
04.12.1992 г. и чл.7, т.2
от Закона за военните
паметници
Писмо на НИПК №4349/
04.12.1992 г. и чл.7, т.2
от Закона за военните
паметници
Писмо на НИПК №4349/
04.12.1992 г. и чл.7, т.2
от Закона за военните
паметници
Писмо на НИПК №4349/
04.12.1992 г. и чл.7, т.2
от Закона за военните
паметници
Писмо на НИПК №4349/
04.12.1992 г. и чл.7, т.2
от Закона за военните
паметници

локализиран
локализиран

П2

локализиран

Писмо на НИПК №4349/
04.12.1992 г. и чл.7, т.2
от Закона за военните
паметници

локали-зиран

с. Богьовци

Паметник на загиналите
антифашисти от селото

П1

локализиран

Писмо на НИПК №4349/
04.12.1992 г. и чл.7, т.2
от Закона за военните
паметници

локализиран

Паметник на загинали във
войните жители на с. Безден
във войните 1888 г., 1912 г.,
1913 г., 1914-1918 г.

локали-зиран

с. Безден
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с. Опицвет

Паметник на загиналите във
войните за национално
обединение на България,
офицери и войници от Опицвет

с. Петърч

Паметник на загиналите във
войните 1912 – 1918 г.

с. Чибаовци

Паметник на загиналите при
Чаталджа и Албасан

П10

П11

П12

Писмо на НИПК №4349/
04.12.1992 г. и чл.7, т.2
от Закона за военните
паметници
Писмо на НИПК №4349/
04.12.1992 г. и чл.7, т.2
от Закона за военните
паметници
Писмо на НИПК №4349/
04.12.1992 г. и чл.7, т.2
от Закона за военните
паметници
Писмо на НИПК №4349/
04.12.1992 г. и чл.7, т.2
от Закона за военните
паметници

локализиран
локали-зиран локализиран

Паметник с барелеф на Васил
Левски

локализиран

П9

гр. Костинброд
- в Шияковски
манастир „Св.
Архангел
Михаил“

Писмо на НИПК №4349/
04.12.1992 г. и чл.7, т.2
от Закона за военните
паметници

локали-зиран

П8

Паметник на загиналите във
гр. Костинброд войните и националноосвободителното движение
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