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I. ВЪВЕДЕНИЕ. 

 

Настоящата програма е разработена за нуждите на община  Елин 

Пелин. 

Ценна помощ за разработването й чрез предоставянето на 

информация, мнения и предложения оказаха: 

Общинска администрация Елин Пелин, РИОСВ София, РЗИ-София 

област. 

При работата по ОПОС са ползвани и документи свързани с 

местното и регионално планиране, като Общински План за Развитие 2007 - 

2013, Областна стратегия за развитие както и секторни планови документи 

като Планове за управление на речните басейни, Оперативна програма 

„Околна среда 2007 – 2013”, Проект на Национална стратегия за околна 

среда 2009 – 2018 и др. 

В условията на преход към пазарна икономика и постоянен 

бюджетен дефицит, българските общини често са принудени да, вземат 

решения "в движение", импулсивно, без те да осигуряват  траен ефект за 

обществото. Постепенно местната власт осъзнава необходимостта от 

планирани, целенасочени действия за решаване на приоритетните 

проблеми в различните области на обществения живот. 

Оскъдните ресурси и постоянно нарастващите потребности на 

населението изискват балансиран подход за решаване на икономическите, 

социалните и екологичните проблеми. 

Какво всъщност се разбира под понятието "програма". 

Определенията дадени в справочната литература описват програмата, като 

изложение на основните цели и задачи на дадена организация в определена 

област. В много случаи, понятието "програма" се отъждествява с план за 

работа, план за действие. В този смисъл, общинските програми за опазване 

на околната среда, би могло да се дефинират, като целенасочено планиране 

на дейностите в областта на околната среда за определен период от време. 

Те могат да се считат за един инструмент за постигане на подобрения в 

областта на околната среда. 

Съвременните модели на разработване на програми следват стъпките 

на стратегическото планиране. Най-общо казано, този подход дава отговор 

на 3 главни въпроса: 

- Къде сме сега? /анализ на средата/ 

- Какво искаме да постигнем? /Определяне на цели и приоритети / 

- Как да го направим? /Алтернативи, план за действие, отчетност, 

контрол/ 

Програма, разработена по метода на стратегическото планиране, 

формира адекватна екологична политика на дадена община. Тя отчита 

влиянието на икономическите и социалните интереси в обществото и 

създава условия за устойчиво развитие на общността като цяло. 
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Такова е и основното предназначение на една общинска програма за 

опазване на околната среда - да се постигне устойчиво решаване на 

екологичните проблеми в общината или запазване на доброто 

състояние на околната среда. 

Като под цели могат да бъдат посочени: 

- идентифициране на приоритетните екологични цели и обединяване 

на усилията на различните заинтересовани страни за тяхното постигане; 

- формулиране на основните принципи на управление на околната 

среда на местно ниво; 

- определяне на ролите и отговорностите на всички заинтересовани 

от решаването на екологичните проблеми страни; 

- формиране на адекватна екологична политика на общината; 

- най-ефективно и целесъобразно използване на наличните ресурси; 

ангажиране на местната общественост при вземането на решения за 

околната среда и в последствие при изпълнението им; 

Още много цели на общинските екологични програми могат да бъдат 

формулирани, ако се отчита спецификата на всяка община. Основното 

обаче е, да променим начина си на мислене за да променим и начина си на 

живот. Да търсим партньорство и консенсус при вземането на решения. Да 

обединим усилията си за опазване на околната среда сега. Да осъзнаем 

отговорността си пред бъдещите поколения. И както се казва в основния 

принцип на екологичното движение: "Да мислим глобално. Да действаме 

локално." 

Програмата е разработена в съответствие с чл.79, ал.1 от Закона за 

опазване на околната среда в съответствие с указания на министъра на 

околната среда и водите. 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата си поставя няколко основни цели: 

1. Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната 

среда на територията на общината, да установи причините и да предложи 

решения и действия за тяхното преодоляване; 

2.Да използва природните дадености на територията на общината за 

развитие на икономически потенциал; 

3. Да открои приоритетите в разглежданата област; 

4.Да обедини усилията на общинските органи, държавните 

институции, населението, НПО и предприятията на територията на 

общината за решаване на проблемите; 

5. Да използва оптимално ограничените финансови и човешки 

ресурси, като ги концентрира за решаване на най-приоритетните проблеми. 

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично 

допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в 

националното законодателството и други фактори със стратегическо 

значение. 

Основният използван апарат в разработката е стратегическо 

планиране, базиран на системен анализ и логическа взаимовръзка и 

взаимодействие при изграждане на стратегическа система от цели, 
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приоритети и мерки. В процеса на подготовка на ОПООС е използвано 

ръководството «Създаване на общински програми за опазване на околната 

среда» 

 

II. НОРМАТИВНА БАЗА 

Основание на правомощията на органите на местната власт по 

отношение на процесите на управление на околната среда се съдържа в 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

в който е посочено, че местното самоуправление се изразява в правото и 

реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават 

самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е 

предоставил в тяхна компетентност, включително в сферата на опазването 

на околната среда и рационалното използване на природните ресурси (чл. 

17). 

Специалният Закон за опазване на околната среда (ЗООС), вменява 

на кметовете на общини функцията на компетентен орган (чл. 10, ал. 1, т. 

6). Като компетентни органи по опазване на околната среда, на кметовете 

на общини са възложени редица задължения за управление на 

компонентите и факторите на околната среда на територията на общината 

(чл. 15, ал. 1). 

Правното основание за разработване от общините на програми за 

опазване на околната среда (ОПООС) се съдържа в чл. 79, ал. 1 от ЗООС. 

Програмите се приемат от общинските съвети (ОС), по предложение на 

кмета на съответната община и обхващат период на изпълнение не по-

малък от 3 години. ОС контролират изпълнението на ОПООС. Кметът на 

общината ежегодно внася в ОС отчет за изпълнението на програмата за 

околна среда, а при необходимост - и предложения за нейното допълване и 

актуализиране. 

При разработване на ОПООС, органите на местното самоуправление 

се ръководят и от указания на министъра на околната среда и водите. 

Териториалните административни звена към съответните министерства и 

държавни агенции, които събират и разполагат с информация за околната 

среда, подпомагат разработването на програмите чрез участие на свои 

експерти и предоставяне на информация. При разработването, допълването 

и актуализирането на програмите се привличат и представители на 

неправителствени организации, на фирми и на браншови организации. 

Общинските програми се изготвят в тясно съответствие с 

принципите на Националната стратегия за околна среда (НСОС), която се 

разработва за период 10 години и се приема от Народното събрание по 

предложение на Министерския съвет (чл. 76, ЗООС). НСОС съдържа 

анализ на състоянието на околната среда, на тенденциите, причините и 

източниците на замърсяване и увреждане, както и на институционалната 

рамка, административните и икономическите средства за осъществяване на 

политиката. НСОС поставя и основните цели и приоритети на национално 

ниво, както и посочва средствата за постигане на набелязаните цели. 

Съгласно ЗООС, Националната стратегия за околна среда и 

общинските програми за околна среда са средство за постигане целите на 



 8 

закона и се разработват в съответствие с принципите за опазване на 

околната среда по чл. 3 (чл. 75). Принципите, които са поставени за 

водещи при разработване на този национален стратегически документ и 

които следва да бъдат спазвани при разработване на ОПООС са: 

- устойчиво развитие,предотвратяване и намаляване на риска за 

човешкото здраве и околната среда, 

- предотвратяване и намаляване на риска за биологичното 

разнообразие, намаляване на вредните последствия върху компонентите на 

околната среда в резултат на природни процеси и явления, оптимално 

използване на природни ресурси и енергия (чл. 76, ал.2). 

Към националната стратегия се приема и план за действие, който 

обхваща период от 5 години и съдържа конкретни институционални, 

организационни и инвестиционни мерки, срокове, отговорни институции, 

необходими ресурси и източници на финансиране, както и схема за 

организация, наблюдение и отчитане на изпълнението, оценка на 

резултатите, предприемане на коригиращи действия при необходимост. 

В допълнение на основния национален стратегически документ в 

областта на околната среда, се разработват и приемат и други национални 

планове и програми по компоненти на околната среда и фактори, които им 

въздействат. Те се основават на принципите, целите и приоритетите на 

Националната стратегия за околна среда и в съответствие с изискванията 

на специалните закони за околната среда (чл. 77a). 

В тази връзка, ОПООС съдържат раздели, които са обособени по 

компоненти и фактори на околната среда и следват както разпоредбите на 

специалните закони по околна среда, така и другите национални планове и 

програми, които се приемат в отделните сектори, като въздух, почви, 

отпадъци, шум.  

Специалните закони предвиждат самостоятелни задължения на 

общините за разработване на програми и планове за действие за опазване и 

устойчиво управление на съответните компоненти и намаляване или 

ограничаване на въздействието на някои фактори на околната среда. В 

повечето случаи както законите, така и подзаконовата нормативна уредба 

към тях уточняват по-нататък в разпоредбите си, че тези програми и 

планове са неразделна част от общинските програми за околна среда по чл. 

79 от Закона за опазване на околната среда. 

Законът за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), предвижда 

създаването на програми и оперативни планове за действие с цел 

намаляване нивото на замърсяване на атмосферния въздух (чл. 27, ал. 1 и 

чл. 30, ал. 1), които са неразделна част от общинските програми за околна 

среда по чл. 79 от Закона за опазване на околната среда (чл. 27, 

ал.2).Такава програма в община Елин Пелин не е изготвяна. 

Съгласно Закона за почвите (ЗП) кметовете на общини разработват 

програми за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите за 

общината за период не по-кратък от три години (чл. 26). Тези програми 

също са неразделна част от общинските програми за опазване на околната 

среда.Такава програма в общината също няма. 
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ОПООС съдържат и раздел „Лечебни растения” за опазването и 

управлението на лечебни растения (чл. 50 и чл. 51, Закон за лечебните 

растения), както и мерки, предвидени в план за действие по Закона за 

защита от шума в околната среда (чл. 9 и чл. 10, ЗЗШОС).Такива програми 

в община Елин пелин няма. 

Законът за управление на отпадъците (ЗУО) предвижда на 

национално ниво приемане на Национална програма за управление на 

дейностите по отпадъците (НПУДО), (чл. 28 от ЗУО), както и задължение 

за общините да приемат програми за управление на отпадъците, които са 

интегрална част от ОПООС. Въпреки че не съществува изрична разпоредба 

за съотношението между общинските програми за управление на 

дейностите по отпадъците (ОПУДО) с НПУДО, ОПУДО следва да се 

съобразяват с национални стратегически документи като НСОС, 

НПУДО.В община Елин Пелин има изготвена програма за управление на 

отпадъците за период 2009-2013 год., която предстои да бъде 

актуализирана., във връзка с приемането на нов закон по управлението на 

отпадъците от м.юли 2012 год. и под нормативните документи към него. 

 

III. ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

1. Правни инструменти 

В някои случаи, законодателството улеснява органите на местното 

самоуправление и местната администрация като предвижда възможност за 

достъп и участие на представители на общините в процеса на вземане на 

решения на по-високо ниво, където те участват с консултативна функция 

или само за информация. В други случаи нормативни актове поставят 

задължение на органи от държавната администрация да информират 

органите на местно ниво за взети решения и издадени административни 

актове, които имат отношение към проблеми от значение за местната 

власт. 

2. Финансови инструменти 

Тук по-подробно се разглеждат финансовите инструменти, които са 

специално изведени в законодателството по околна среда, във връзка с 

осигуряване на средства за органите на местното самоуправление за 

реализиране на програми и мерки в областта на околната среда. 

Законът за общинските бюджети създава задължение на местните 

власти да предвиждат в своите бюджети средства да реализиране на 

приетите от общинския съвет стратегии за развитие на общината, както и 

на задълженията на общината по национални и регионални програми и 

проекти (чл. 11, ал. 1). 

В специалния закон ЗООС се предвижда възможност за финансиране 

на общините от държавния бюджет за изпълнение на ангажиментите по 

опазване на околната среда (чл.80). Проекти на общините могат да се 

финансират от държавния бюджет или от национални фондове когато те са 

обосновани като приоритетни в общинските програми за околна среда. 

ЗООС създава един допълнителен източник на приходи за общинските 

бюджети за реализиране на мерки по приоритетите, определени в ОПООС 
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(чл. 65). Приходите от глоби и санкции по закона, налагани от кметовете 

на общини, постъпват по бюджета на съответната община. Осемдесет на 

сто от санкциите за увреждане или замърсяване на околната среда над 

допустимите норми по чл. 69 постъпват по бюджета на общината, на чиято 

територия се намира санкционираният субект. Тези приходи, както и 

приходите от глоби за нарушаване на наредбите, приемани от общинските 

съвети във връзка с опазването на околната среда, се изразходват за 

екологични проекти и дейности по приоритети, определени в ОПООС. 

ЗООС предвижда също задължение за местните власти, ежегодно с 

приемането на общинския бюджет, по предложение на кмета на общината 

да се определят средства за изпълнение на приоритетни екологични 

проекти и дейности, включени в общинските програми за опазване на 

околната среда. 

В ЗООС е предвиден и един специален финансов инструмент за 

реализиране на задълженията на местната власт за изпълнение на 

национални и общински стратегии и програми в областта на околната 

среда, включително на ОПООС. Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в изпълнение на 

своята дейност предоставя на общините финансови средства под формата 

на безвъзмездни помощи и безлихвени или нисколихвени заеми. 

Редица специални закони в областта на околната среда също предвиждат 

възможности за финансиране на дейности, свързани с изпълнение на 

ангажиментите на общините за опазване на околната среда. 

Законът за водите (ЗВ) подчертава задължението на общините да 

предвиждат в своите бюджети средства за изпълнение на ангажиментите 

по околна среда, предписвайки, че проекти, обекти и мероприятия с местно 

значение се финансират със средства от общинските бюджети или с 

общински извънбюджетни средства (чл. 198, ал. 2). ЗВ закрепя принципите 

на икономическото регулиране, основани на принципа за възстановяването 

на разходите за водните услуги, включително тези за околната среда и за 

ресурса и на принципа "замърсителят плаща". Те се реализират чрез 

провеждане на ценова политика, която осигурява подходящи стимули за 

потребителите за ефективно използване на водите с оглед постигането на 

целите за опазване на околната среда (чл. 192). 

ЗУО предвижда възможност за финансиране от държавния бюджет 

на приоритетните дейности по изграждане на съоръжения и инсталации за 

третиране на битови, масово разпространени и опасни отпадъци, както и за 

почистване и рекултивация на места, замърсени с отпадъци /чл.34,ал.1/ 

Финансират се само програми и проекти за изграждане на съоръжения и 

инсталации за третиране на отпадъци, които отговарят на 

последователността на мерките, определени в НПУДО и които са одобрени 

от министъра на околната среда и водите. Когато съоръженията и 

инсталациите не се използват съгласно изискванията, общините 

възстановяват средствата от държавния бюджет или международните 

програми на ПУДООС. 

ЗУО, в допълнение на ЗООС определя постъпване на сумите от 

глобите и имуществените санкции за нарушения на закона по бюджета на 
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съответната община, когато наказателните постановления са издадени от 

кмета на общината/чл.35,ал.2/. Тези средства се изразходват целево за 

проекти и обекти за третиране на отпадъци. 

Законът за защитените територии (ЗЗТ) специално предвижда, че 

финансирането на дейностите на общините в защитените територии за 

извършване на възстановителни,поддържащи и други природозащитни 

дейности в тях, се подпомага от ПУДООС (чл. 74,ал. 1, т. 6) 

 

3.Законодателство 

3.1.Общински наредби 

Общинските наредби са подзаконови нормативни актове, издавани 

от органите на местното самоуправление в изпълнение на техните 

правомощия (чл. 21, ал.2, ЗМСМА). 

На общинските съвети е предоставено правомощието да приемат 

наредби по въпроси от местно значение (чл. 22, ал. 1, ЗМСМА), с които те 

могат да определят изискванията за дейността на физическите и 

юридическите лица на територията на общината, които произтичат от 

екологичните, историческите, социалните и другите особености на 

населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната 

инфраструктура(Чл. 21, ал. 1, т. 13, ЗМСМА). Общините имат право да 

предвиждат административно-наказателна отговорност и санкции за 

нарушение на разпоредбите на техните нормативни актове. Кметовете 

могат да издават наказателни постановления въз основа на акт,съставен от 

длъжностни лица, посочени в съответната наредба (чл. 22, ЗМСМА). 

В изпълнение на своето правомощие, общинските съвети могат да 

приемат наредби в областта на опазване на околната среда, които да 

предвиждат разпоредби, детайлизиращи изискванията на законите и 

подзаконовите нормативни актове на изпълнителната власт в съответствие 

със специфичните особености на населеното място, характеристиките на 

околната среда и др. 

Приемането на общински наредби в областта на опазване на 

околната среда е предвидено в законовите норми като задължение за 

общините единствено по отношение на управление на отпадъците. 

Чл. 19 ЗУО предвижда, че Общинските съвети приемат наредби 

относно дейностите за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците. С 

тях се определят условията и реда за изхвърлянето, събирането, 

включително разделното, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на битови,строителни и масово 

разпространени отпадъци на територията на общината. 

Общинските наредби трябва да бъдат разработени съгласно 

изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането 

му, като заплащането за предоставяне на съответните услуги да бъде 

съобразено със Закона за местните данъци и такси. Приемането на 

общински наредби в останалите сектори в областта на опазване на 

околната среда е реализиране на възможността и на правомощията им, 

предоставени от ЗМСМА да определят специфични изисквания по 

въпроси, свързани с опазване на околната среда от местно значение. 
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Общините имат правомощия, задължения и отговорности по 

прилагане на законодателството по опазване на околната среда. 

Излезлите през последните няколко години нови нормативни 

документи, базирани  на  рамкови изисквания на Европейския съюз по 

опазване на околната среда, са предпоставка за актуализиране на 

програмите по опазване на околната среда. 

В съответствие с новите законови  норми, настоящата Програма за 

опазване на околната среда на територията на Община „Елин Пелин”  е с 

период на действие - 2014 -2017 г. 

При актуализиране на Програмата за опазване на околната среда са 

използвани предоставени материали от сектор” Опазване на околната 

среда”(ООС), РИОСВ-София, Басейнова дирекция-Дунавски район-гр. 

Плевен, В и К и др. 

Програмата е изготвена в съответствие с Указанията на 

Министерство на околната среда и водите относно структура и съдържание 

на общинските програми за опазване на околната среда, на основание  

изискванията на чл.79, ал.1от Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС). 

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде 

периодично допълвана съобразно  настъпилите промени в приоритетите на 

общината, в националното законодателство и други фактори със 

стратегическо местно значение. 

Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи  за 

финансиране. 

Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, 

като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 

 

IV. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН . 

 

1.Оценка и анализ на природния потенциал. 

1.1. Географско разположение. 

Община Елин Пелин заема източната част на Софийското поле и 

разположените му от север склонове на Стара планина и от юг-югоизток 

Средна гора. Планинските склонове общо взето са полегати и плавно се 

спускат към котловинното дъно. Силно наклонените и стръмни терени са 

рядкост и са предимно в северната част на общината в пределите на Стара 

планина. По същество за същинска планинска среда може да се говори в 

перифериите на общината на височина над 800 м. 
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Карта на България с местоположение на община Елин Пелин. 

Релефът е високо равнинен, полупланински и планински. Много 

добре е развито котловинното дъно, което е разположено между 539 м. и 

600 м. надморско равнище. Големи територии заема подножието, което се 

заключава между 600-ия и 800 – ия хоризонтал. За територията на община 

Елин Пелин първенец е връх Мургаш – 1687 м. 

Общината е разположена на площ от 433.049 км2 в централната част 

на Софийска област. Център на общината е гр.Елин Пелин, който се 

намира на 24 км източно от гр. София. Общата граница със Софийска 

голяма община е над 40 км. Освен със столична община, Община  Елин 

Пелин граничи с общините Своге, Ботевград, Горна Малина, Ихтиман и 

Самоков. 

Общински  център  е  гр.Елин  Пелин. Останалите населени места са: 

гара Елин Пелин, с.Нови хан, с.Габра, с.Крушовица, с.Мусачево, с. Равно 

поле, с.Григорево, с.Столник, с.Елешница, с.Потоп, с.Чурек, с.Петково, 

с.Лесново, с.Доганово, с.Караполци, с.Богданлия, с.Огняново и с.Голяма 

Раковица. Освен това в Общината има две вилни зони - Чурек и Побит 

камък, както и 3 зони за земеделско ползване - ЗЗП Елешница, ЗЗП Гладно 

поле и ЗЗП Побит камък и 2 строителни полигона - Верила и Побит камък. 

През територията на Община Елин Пелин преминават основните пътни  

артерии на страната - АМ “Хемус”, АМ “Тракия” и Главен път № 6  

/Подбалканското шосе/. Преминават и две от основните ж.п. - магистрали 

София – Бургас и транс-европейската Калотина - София - Пловдив - 

Свиленград. 

През територията на Община Елин Пелин преминават магистралните 

газопровод и нефтопровод на страната. Основен фактор, който влияе върху 

развитието на Общината е близостта със столицата София. 

 

 



 14 

1.2.Климатични условия 

В климатично отношение района на Общината попада в умерено-

континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната 

климатична област или по-конкретно в климатичния район на високите 

полета в Западна Средна България. 

За формирането на климата на общината влияят два основни 

фактора: 

1. Котловинният характер на Софийското поле играе съществена 

роля по отношение подчертаната континенталност и създаването на 

инверсионни състояния. 

2. Преобладаващият северозападен пренос на силно трансформирани 

океански въздушни маси, идващи от Северозападна Европа, идващите от 

север - североизток континентални въздушни маси и проникващите от юг 

топли тропични въздушни маси. 

Във връзка с географското положение и котловинния характер на 

територията, продължителността на слънчевото греене за равнинната част 

(котловинното дъно) е между 1976 и 2015 часа. Във височина с увеличение 

на облачността, слънчевото греене намалява до 1990 часа на в.Мургаш. 

 

Европейско континентална климатична област 

Европейско континенталната климатична област обхваща Северна и 

Средна България (без Черноморието) заедно с прилежащите им планини. 

Тя е в най-тясна връзка с източноевропейските райони и същевременно е 

отдалечена от Средиземно море и не се чувства осезателно смекчаващото 

климатично влияние на последното. Поради това климатът в тази област 

носи типичните белези на източноевропейския климат: сравнително 

студена за съответната географска ширина зима и относително горещо 

лято, като средната годишна амплитуда на температурата е предимно 

между 23 и 240, а на места достига до 250. Максимумът на валежите е през 

лятото, а минимумът през зимата, като амплитудата в годишния ход на 

валежите (разликата между лятната и зимната им сума) достига до 15-25% 

от годишната им сума. 

Главно по направление север-юг в европейско континенталната 

област се забелязват редица изменения в климатичните условия това 

обуславя разделянето и на две подобласти: умерено континентална и 

преходно континентална. 

 

Умерено континентална климатична подобласт 

Обхваща Северна България и западната част на Средна България, т.е. 

общо взето, северната половина на частта от европейско континенталната 

климатична област, която влиза в пределите на нашата страна. В тази 

климатична подобласт континенталният характер на климата е най-добре 

изразен. Зимата тук е най-студена в сравнение с всички останали низини в 

страната, а лятото е горещо поради преобладаването на субтропични 

въздушни маси от по-южните географски ширини или формирани на място 

под въздействие на силното лятно слънце. 
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Съобразно условията на релефа, надморската височина и 

положението спрямо планинските системи, умерено континенталната 

подобласт се разделя на 7 климатични района със специфични топлинни 

условия и условия на овлажнени е. Характерен за територията на общината 

е един от тях. 

Климатичният район на високите полета на Западна Средна България 

за разлика от останалите райони представлява не непрекъсната част от 

нашата страна, а отделни котловинни полета, разположени в западната 

част на Средна България и ограничени от множество ниски и средно 

високи планини. В топлинно отношение зимата в района е също така 

студена, както и в Дунавската равнина, обаче лятото е значително по-

хладно. Характерни за климатичните условия са късните пролетни и 

ранните есенни мразове, които са следствие от котловинния характер на 

терена. Годишният ход на валежите в този район има подчертано 

континентален характер. Максимумът е през юни, а минимумът - през 

февруари. При това разликата между летните и зимните валежни суми е 

средно около 15% и се доближава по стойност до тази в Дунавската 

равнина. 

 

За изясняване на годишния ход на по-важните климатични елементи 

- температура и валежи са използвани 40 годишни осреднени данни от 

метеорологичната станция в гр. София, посочени в таблици № 1 и № 2. 

 

     Таблица № 1/ Средна месечна и годишна температура  на  въздуха 

М   е   с   е   ц   и Средно 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VII

I 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

годишн

о 

 

 

-1,8 

 

-0,3 

 

4,

6 

 

10,3 

 

14,4 

 

18,

0 

 

20,

9 

 

19,

7 

 

16,

1 

 

10,

5 

 

5,1 

 

0,0 

 

9,8 

 

Данните от таблицата показват, че средната годишна температура е 

сравнително ниска и че най-студените месеци през годината са януари и 

февруари - в някои случаи температурата пада до -200С. Не са изключени и 

резки понижения на температурите през пролетта и есента. Като най-топли 

се очертават месеците юли и август. Типичен пролетен месец е април, а 

типичен есенен - октомври. 

В района на община Елин Пелин съществува опасност от късни 

пролетни и ранни есенни слани - през втората половина на месец май и 

през първата десетдневка на месец септември. Основна причина за това е 

котловинния характер на релефа. 
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     Таблица № 2 / Средна месечна и годишна сума на валежите в мм. 

М   е   с   е   ц   и Средна 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

X 

 

XI 

 

XII 

годишна 

сума 

33 30 39 56 83 85 67 54 48 57 49 39 640 

 

Разпределението на валежите през годината по месеци и сезони е 

неравномерно - ясно изразен континентален климат. Количеството на 

валежите е най-голямо през юни, а най-малко - през  февруари и 

септември. Разликата между летния максимум и зимния минимум е повече 

от два пъти.  Средната годишна сума на валежите е под средната за 

страната. Валежите от сняг са в периода ноември - април. 

Това разпределение на валежите подчертава типичния 

умереноконтинентален характер, със зимен минимум и вторичен такъв в 

края на лятото и максимум в началото на лятото. 

Преобладават западните и северозападните ветрове, а през пролетта - 

източните. Котловинният характер на територията обуславя висок 

относителен дял - около 40 на сто тихо време за равнините и 

предпланинските части, което за планинските рязко намалява до 3,3 на сто 

за в.Мургаш. 

 

В сезонен аспект климатът на общината може да се определи така: 

1. Зимата в Софийската котловина е най-студена и има сходство с 

характера й в Дунавската равнина. 

2. Пролетта настъпва последна в Софийското поле в сравнение с 

останалата част на страната. 

3. Лятото е сравнително по-хладно отколкото в другите не планински 

райони на страната. 

4. Есента е значително по-топла от пролетта, а в някои случаи и от 

лятото, когато максималните месечни температури са били през 

септември, а не през юли. 

 

1.3.Растителност и стопанска дейност. 

Според Националния план за развитие на селските райони, община 

Елин Пелин е класифицирана като община в селски район. Няколко 

селища (с.Габра, с.Голема Раковица, с.Елешница, с.Крушовица, 

с.Огняново, с.Потоп, с.Чурек) от общината влизат в списъка на населените 

места в планински райони. 

Като основно средство за производство в селското стопанство земята 

е подложена на разнообразно и по някога противоречиво въздействие от 

страна на човека. Това е оказало съществено влияние върху развитието на 

почвообразователния процес. 

Особено ясно антропогенното въздействие се забелязва при почви 

заемащи площи с по- голям наклон, където унищожаването на 

естествената растителност и неправилните обработки на почвата са довели 

до появата, развитието и ускоряването на ерозионните процеси. 
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До 2002 г. в община Елин Пелин са възстановени 179 204 дка. 

земеделски земи, което е над 85% от подлежащите на възстановяване земи. 

С това делът на частната собственост върху земеделските земи става 

водещ, следван от  общинската, държавната и   поземлената собственост на 

Българската православна църква. 

Площта на общинските гори е 2678.3ха, разположени в землищата на 

с. Елешница – 351.5ха; с. Потоп.380.4ха; с.Нови хан – 1398.7xa; с.Лесново -

72.2xa; с. Караполци – 80.5xa;  с. Крушовица – 211.5xa; с. Огняново – 

11.3xa; с. Долни Лозен -172.2xa 

 

1.4. Почви. Характеристика. Особености. Разпространение. 

Община Елин Пелин се отличава с изключително пъстра почвена 

покривка. Най-високите части от територията й са покрити с кафяви 

горски почви. В по-ниските части обикновено са разположени канелени 

горски почви или рендзини /района на с. Голяма  Раковица/. Равнинните 

терени са заети с богат набор от ливадни почви - алувиално-ливадни, 

алувиално-делувиално ливадни, делувиално-ливадни, ливадно–блатни и 

засолени ливадни. Излужените смолници са ограничено представени. 

 

Излужени смолници 

Излужените смолници имат ограничено разпространение в района на 

Верила. Образувани са върху кватернерни песъчливи глини, под влияние 

на ливадно тревен почво образуващ процес. 

Високото съдържание на минерали от монтморилонитовата група 

обуславя високата хидрофилност и неблагоприятните физико-механични 

свойства на тези почви. 

Съдържанието на хумус при тези почви е високо - средно около 3-

5%, като постепенно намалява в дълбочина. Реакцията е неутрална до 

слабо кисела в безкарбонатния слой (pH 6.5-7.0) и слабо алкална в 

карбонатния (pH 8.0-8.5). 

Поради неутралната или слабо кисела реакция и високата степен на 

наситеност с бази излужените смолници, които преобладават в страната, 

имат висока буферна и поглъщателна способност. За това при тях успешно 

може да се използват всички азотни торове, като се внасят предсеитбено и 

за подхранване. 

Кафяви горски почви 

Кафявите горски почви имат широко разпространение, заемайки 

всички по-високи части на общината – северно от село Чурек, източно от с. 

Голяма Раковица  и  на юг от с.Нови хан. Образувани са върху слюдести  

шисти, без карбонатни пясъчници и др., под влияние на влаголюбива 

букова растителност, която постепенно е била унищожена и заменена с по-

сухолюбива растителност. 

Реакцията им е кисела и силно кисела. Поглъщателната способност е ниска 

и води до голяма опасност при замърсяване.Кафявите горски почви, общо 

взето, са леко до средно песъчливо-глинести по механичен състав. 
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Излужени канелени горски почви 

Излужените канелени горски почви са широко разпространени. 

Развити са върху различни почвобразуващи материали и са се формирали 

при различни физикогеографски условия, което ги прави много 

разнородни. Повечето от почвите, разположени северно от село Григорево 

и с.Петково, до с.Столник са с тежък механичен състав, докато останалите 

са с лек до средно песъчливо-глинест състав. 

Киселиността на почвата (рН във вода) е от слабо кисела и кисела до 

силно кисела. 

Разглежданите почви реагират на самостоятелното азотно торене. 

Най-подходящи от азотните торове са нитратните (натриева селитра, 

варова и варово-амониева селитра). 

Хранителният режим, а също и някои физични свойства могат 

съществено да се подобрят чрез разширяване площите на фуражните 

бобови растения, които са особено подходящи за поливни условия. 

Плитките и недоразвити канелени горски почви имат широко 

разпространение. Не притежават типичните белези на канелени горски 

почви. Формирани са върху червеникави кафяви кватернерни материали. 

Отличават се с наличието на много скелетни частици. Бедни са на 

хранителни вещества. Реакцията им е от средно до силно кисела. Реагират 

много бързо на замърсявания. 

Силно излужените до слабо подзолени канелени горски почви са 

развити върху слабо наклонени терени и имат сравнително малко 

разпространение. Реакцията им е силно кисела. Замърсяването им е 

изключително опасно. 

Канелено-подзолистите /псевдо подзолистите/ почви са 

разпространени около с.Нови хан. Образувани са върху безкарбонатни 

материали. Реакцията им е силно кисела. 

Смолницовидни излужени канелени горски почви – имат малко 

разпространение по леко наклонените терени на север като са разположени 

от гара Елин Пелин и с.Нови хан и се стигне до района на между с.Лесново 

и с.Богданлия. Механичният им състав е тежко песъчливо – глинест. 

Реакцията им е кисела. 

Излужените ливадно-канелени почви са ограничено разпространени 

в района на с.Лесново и южно от него. Реакцията им е кисела до силно 

кисела. Бавно се повлияват на замърсявания. 

Алувиално-ливадни почви- заемат непрекъсната ивица от с.Равно поле 

през гр. Елин Пелин до землището на с.Доганово. Образувани са от ситно 

частичен алувиален материал донесен от р.Лесновска и нейните притоци. 

Образуването на тези почви протича при високи подпочвени води, нивото 

на които е свързано с нивото на реките. 

Поради относително високата нитрификация фосфорните запаси на 

разглежданите почви са подложени на силно извличане от растенията и 

почвите често показват фосфорен недостиг. Не са редки случаите, когато и 

самостоятелното фосфорно торене дава задоволителен резултат. 

Алувиално-делувиално ливадни почви - заемат твърде обширни площи 

в делувиалните и пролувиални шлейфове в подножията на склоновете, там 
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където се разливат реките и потоците при проливни дъждове.  По 

механичен състав са предимно леко песъчливо глинести, на отделни места 

и средно песъчливо глинести. Реакцията им е различна и зависи от 

донасяните почвообразуващи материали. 

Делувиални и делувиално-ливадни почви - по морфология и химичен 

състав приличат на алувиално-делувиално  ливадните почви. Срещат се 

съвсем ограничено. 

Засолени ливадни почви – разположени са в землищата на гр.Елин 

Пелин и с.Равно поле. Механичният състав на тези почви е тежко  

песъчливо-глинест. Повърхностният им хоризонт е маломощен. 

Притежават лоши агро-производствени показатели и се използват 

предимно за пасища. 

Ливадно–блатни почви – образуват се в периферната част на блатата 

и там където има достатъчно преовлажняване.Механичният им състав е 

тежко песъчливо-глинест.Оврази, дерета, скали и пясъци - към тази група 

се отнасят непригодните за стопанска дейност  терени, образувани по 

въздействието на интензивни ерозионни процеси. 

 

Относителна оценка на почвите в землището на 

община „Елин Пелин”: 

Относителната оценка на почвите може да послужи при даването на 

препоръки относно райониране на културите, прогнозиране на добивите, 

организирането на територията, съставянето на кадастрални планове и др. 

Относителната оценка основаваща се на свойствата на почвата при 

съответния климат, изразява пригодността на определен район за 

отглеждането на дадена култура или група култури. Тя се прави въз основа 

на най- важните свойства обуславящи почвеното плодородие ( механичен 

състав, мощност на хумусния хоризонт и на профила, текстурен 

коефициент, рН – почвена реакция, съдържание на хумус, ниво на 

подпочвените води ) и на най- важните климатични елементи (температура 

и валежи). Така формираните различия дават определен относителен бал 

(полско бонитетно число) за всяка основна култура. Това бонитетно число 

представлява почвения бал на различието, коригиран чрез коефициенти за 

климат, напояване и др. Съгласно възприетата методика почвите се 

групират в пет групи: 

1 група- много добри- с полско бонитетно число  81- 100 

2 група- добри- с полско бонитетно число            61- 80 

3 група- средни-  с полско бонитетно число            41- 60 

4 група- лоши- с полско бонитетно число                      21- 40 

5 група- не пригодни- с полско бонитетно число   0- 20 

Относителната оценка е един от методите за качествена оценка на 

почвите и дава възможност за извършване на редица икономически 

анализи и прогнози в областта на селското стопанство. Чрез нея става 

възможно сравнително напълно да се отдели влиянието на  природните 

условия от икономическите, което има важно значение за икономическия 

анализ. 
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 Съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ 

ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА 

В ПОЧВИТЕ 

се определят: нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в 

почвите; изискванията за вземане и изпитване на почвени проби за 

определяне съдържанието на вредни вещества. Нормите за допустимо 

съдържание на вредни вещества в почвите са определени въз основа на 

оценка на риска за околната среда и човешкото здраве в три нива: 

1. предохранителни концентрации; 

2. максимално допустими концентрации; 

3. интервенционни концентрации. 

През 2004 г. е разработена и утвърдена от Министъра на околната 

среда и водите нова програма за почвен мониторинг, която е организирана 

на три нива. Програмата за мониториг е изцяло съобразена с последните 

изисквания на ЕК и ЕАОС, с добрите практики в редица европейски 

страни, както и с националното законодателство, прието по- късно през 

2007-2009г. (Закон за почвите и Наредба за мониторинг на почвите). 

Програмата за мониторинг е организирана на 3 нива, както следва: 

 

Наблюденията по І ниво (широкомащабен мониторинг) се 

извършва в равномерна мрежа 16х16 км, в 397 пункта и предоставят данни 

за оценка състоянието на почвите по следните показатели- 9 тежки метали, 

общ азот, фосфор, органичен въглерод, активна реакция на почвата (pH), 

нитратен азот, общ въглерод и устойчиви органични замърсители -16 PAH, 

6 PCB, 8-хлор органични замърсители, обемна плътност. Периодичността 

на наблюдение- 5 години.  

 

Наблюденията по ІІ ниво са ориентирани към регионални 

проявления на деградационни процеси- вкисляване- 54 полигона и 

засоляване-12 полигона. Процеси на ерозия- водоплощна и ветрова се 

наблюдават чрез специално разработени математически модели за оценка 

и прогноза. Почвеното запечатване се оценява на база статистически данни 

и картиране на земното покритие (проект Корин Земно покритие).  

 

Наблюденията на ІІІ ниво се идентифицират с т.н. локални почвени 

замърсявания, в рамките на който следва да се извършва инвентаризация 

на площи със замърсена почва. Инвентаризацията е все още частична и 

нерегулярна, на база на налични данни. През 2007г. е утвърдена 

специализирана наредба към ЗООС, предстои да се утвърди методиката за 

инвентаризацията.  
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Периодичността на наблюденията е различна в зависимост от процесите. 

Изпитванията на почвените проби се извършва в 15 Регионални 

лаборатории на ИАОС, които са акредитирани. 

Населени места от община Елин Пелин не са включени в  

Приложение 1 и Приложение 3. 

В Приложение №2 от мрежата за мониторинг са включени само две 

населени места от община Елин Пелин -с.Григорево и с.Лесново 
 

Приложение 2- Мрежа за мониторинг на почвите-ІІ ниво, вкисляване 

 

РИОСВ/РЛ Населено 

място 

Община Периодичност Координати  

Благоевград Сатовча Благоевград 1 41 35 675 

23 58 916 

Благоевград Марикостино Благоевград 4 през 2010 ще се 

геореферира пункта 

Благоевград Първомай Благоевград 1 41 24 007 

23 05 741 

Бургас Кипилово Бургас 1 42 53 710 

26 12 969 

Бургас Ново 

Паничарево 

Бургас 4 42 17 786 

27 34 267 

Бургас Приморско Бургас 1 42 15 828 

27 44 387 

Бургас Вресово Бургас 2      42 48 411 

      27 12 184 

Бургас Подвис Бургас 1 42 49 105 

26 51 389 

Варна Приселци Варна 2 43 08 000 

27 85 279 

Варна Ген. Тошево Варна 4 през 2010 ще се 

геореферира пункта 

В. Търново Душево Севлиево 1 42 56 035 

25 02 243 

В. Търново Млечево Севлиево 1 42 55 137 

24 56 405 

В. Търново Балван В. Търново 2 43 04 541 

25 24 032 

В. Търново Поликраище Г. Оряховица 4 43 11 113 
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25 36 392 

Враца Главаци Враца 1 43 16 780 

23 22 068 

Враца Баница Враца 2 43 21 273 

23 40 955 

Монтана Дъбравка Монтана 2 43 38 950 

22 38 133 

Монтана Бойница Монтана 1 43 58 517 

22 33 817 

Монтана Д. Йосифово Монтана 1 43 32 450 

23 06 783 

Пазарджик Мало конаре Пазарджик 4 42 13 113 

24 25 915 

Пазарджик Панагюрище Пазарджик 1 42 32 938 

24 14 295 

Пазарджик Юндола Пазарджик 2 42 04 018 

23 51 645 

Пазарджик Велинград Пазарджик 1 42 01 545 

24 04 007 

Плевен Гривица Плевен 4 43 26 942 

24 42 832 

Плевен Г. Дъбник Плевен 4 43 20 308 

24 20 420 

Плевен Ракита Плевен 2 43 20 276 

24 17 502 

Плевен Добревци Плевен 4 43 04 958  

24 06 423 

Плевен Велчово Плевен 1 42 53 854 

24 49 170 

Пловдив Борец Брезово 1 42 20 371 

24 57 160 

Пловдив Тополово Асеновград 1 41 56 578 

25 01 338 

Пловдив Раковски Раковски 2 42 16 318 

24 56 000 

Пловдив Отец Кирилово Раковски 2 42 20 530 

24 59 487 



 23 

Пловдив Карлово Карлово 1 42 38 044 

24 47 301 

Пловдив Р. Конаре Калояново 1 42 19 115 

24 51 072 

Русе Раковски Русе 4 през 2010 ще се 

геореферира пункта 

Смолян Борино Смолян 1 41 40 556 

24 20 372  

Смолян Борино Смолян 1 41 40 664 

24 19 555 

Смолян Рожен Смолян 1 41 40 294 

24 43 696 

ИАОС Бараково София 4 42 03 438 

23 03 252 

ИАОС Лесново София 2 42 38 189 

23 37 425 

ИАОС Ботевград София 1 42 55 528 

23 48 029 

ИАОС Новачене София 1 42 58 283 

23 42 547 

ИАОС Григорево София 4 42 41 589 

23 35 140 

ИАОС Банкя София 4 42 42 152 

23 05 434 

ИАОС Дупница София 1 42 14 523 

23 09 049 

Ст. Загора  Хлябово Ст. Загора 2 42 05 376 

26 16 226 

Ст. Загора Сборище Ст. Загора 1 42 40 171 

25 58 792 

Ст. Загора Иречеково Ст. Загора 4 през 2010 ще се 

геореферира пункта 

Ст. Загора Коларово Ст. Загора 2 42 20 881 

25 42 379 

Ст. Загора Тъжа Ст. Загора  1 42 38 328 

25 05 729 

Ст. Загора Г. Ботево Ст. Загора 4 през 2010 ще се 

геореферира пункта 
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Хасково Глухар Хасково 1 41 35 405 

25 24 017 

Хасково Любимец Хасково 2 41 52 075 

26 02 252 

Хасково Узунджово Хасково 4 41 57 326 

25 39 049 

Хасково Крепост Хасково 2 41 59 396 

25 34 033 

Шумен Риш Риш 2 42 57 974 

26 57 403 

Шумен Драгоево В. Преслав 2 43 06 711 

26 53 036  

Шумен Н. Козлево Н. Козлево 2 42 33 646 

27 13 908 

Общо: 58    

От системата за мониторинг няма данни за ІІ-ниво вкиселяване на 

почвата за двете населени места. 

На територията на община Елин Пелин се намира мина “Чукурово” и 

бившия уранов рудник., като и ПХРАО-Нови хан,като обект с национално 

значение  за съхранение на радиоактивни отпадъци. 

ПХРАО-Нови хан провежда своята дейност в съответствие с  

нормативните изискванията  и европейски препоръки и дейността му не 

влияе отрицателно върху здравния статус на населението. 

За осъществяване на мониторинг е изградена автоматизирана 

система, която изключва всякаква манипулация\на данни .  

 По данни от  отчета за изследване на състоянието на 

физическата среда от 2008 г. изготвен от ЕТ “Фонтан-В.Б.Р 

Гюров”Земеделските земи в землищата на с.Нови хан, Габра и 

Крушовица, община Елин Пелин се характеризират със средна 

замърсеност с тежки метали и повишена радиоактивност.В зависимост от 

степента на замърсеност територията може условно да се раздели на 

няколко района: 

-земи с ниско съдържание на тежки метали и неметали, но с 

повишена бета радиоактивност-южно от с.Нови хан; 

-земи с ниски до средни количества на тежки метали и неметали и 

повишена бета радиоактивност,Районът обхваща земите с.Нови хан 

-земи характеризиращи се с високо съдържание на тежки метали и 

висока обща и бета радиоактивност-землището на с.Габра, което не е 

замърсено с тежки метали и неметали, но се отличава с много висока обща 

и бета радиоактивност. 

По данни подадени от Национален център по радиология и 

радиационна защита към МЗ до община Елин Пелин за проведени 
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радиологични изследвания на проби от землището на с.Нови хан, с. 

Крушовица и с. Габра за период 2012-2013 г. не показва отклонение от 

нормалния радиационен статус, характерен за страната и е под 0.01mSv, 

границата под която не са необходими мерки за оптимизиране на 

радиационната защита на населението. 

Резултатите от проведения мониторинг на факторите на жизнената 

среда-питейни води, повърхностни води, селскостопанска 

продукция,растителност,почви, дънни утайки и въздух не показват 

влияние на ПХРАО-Нови хан и са в границите на нормалния радиационен 

статус характерен за страната. 

Съгласно писма получени от кметове на населените 

места:с.Мусачево,с.Огняново,с.Доганово, с.Лесново, с.Потоп,с.Богданлия, 

с.Караполци няма извършени лабораторни изследвания  за радиоактивност 

на ,почви, въздух и селскостопански продукти на населените места. 

2. Населени места и население. 

Община Елин Пелин се състои от 19 селищни единици, общински 

център е гр. Елин Пелин с население от 7305 . 

Населението на Общината е разпределено, както следва: 

 

Населени места 

 

Брой жители 

С. Голема Раковица 318 

С. Григорево 411 

С. Доганово 729 

С. Елешница 354 

С. Гара Елин Пелин 3666 

С. Караполци 87 

С. Крушовица 13 

С. Лесново 1690 

С.Мусачево 1006 

С. Нови хан 2192 

С. Огняново 113 

С. Петково 698 

С. Потоп 17 

С. Равно поле 1269 

С. Столник 711 

С. Чурек 235 

С. Габра 973 

С.Богданлия 25 

Гр. Елин Пелин 7305 

 

общо 

 

21812 
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Освен това в общината има две вилни зони – за земеделско ползване 

– ЗЗП Елешница, ЗЗП Гладно поле и ЗЗП Побит камък и 2 строителни 

полигона – Верила и Побит камък. 

Към месец декември 2013 година постоянни жители на територията 

на общината са 21 812, живеещи в 19 населени места. 

 

 
Карта на община Елин пелин с населените места 

 

 

3.Икономическо развитие. 

С оглед на своята близост до столицата, община Елин Пелин е 

специализирана в развитие на тежка и лека промишленост, както и услуги 

намиращи естествен пазар за тази продукция. Структуроопределящи 

отрасли за развитието на общината са химическата, строителната и 

хранително-вкусовата промишленост. В тези отрасли освен солидната база 

от предишни години се правят и нови инвестиции, разкриват се и се 

разработват  нови предприятия с изцяло частна структура на капитала. 

Химическата промишленост 
“Верила Лубрикантс” ЕАД – производство на  основните артикули 

на българската битова химия. В отделни производства са обособени 

смазочните  материали и моторни масла. 

 „Хеликс“ ЕООД, с. гара Елин Пелин - сепариране на вермикулит и 

инсталация за експандиране на вермикулитов концентрат. 
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В областта на строителството водещи представители на 

територията на общината в производството на строителни материали 

са: 
“Баумит” ЕООД - България. Дружеството е наложено име на пазара 

за бои, изолационни покрития и специални покрития във всички области 

на строителството. 

Асфалтова база “Нови хан” е звено към Управление “Пътища и 

съоръжения”, която е основен доставчик на горещ и студен асфалт за  

АМ”Тракия”, източните софийски общини, общините Елин Пелин, 

Ихтиман, Костенец. 

Денел, с. Равно поле - Завод за сухи строителни смеси 

„Земелрок щайн унд дизайн” ЕООД, с. Григорево - Производство на 

бетонови павета 

„Брамак“ ЕООД, гр. Елин Пелин - Производство на бетонни 

керемиди, капаци и елементи за сух монтаж 

“Шамот Ел Пе 2007” ООД, с.гара Елин Пелин - Предприятието е 

специализирано в производство на огнеупорни и изолационни изделия 

„Ню пласт“ ООД, гр. Елин Пелин – производство на полиетиленови 

тръби и фитинги. 

Строителната промишленост 
Строителната промишленост е този отрасъл, който има много голям 

потенциал за развитие на територията на общината. Наличието на 

територии, подходящи за изграждане на складови и производствени 

мощности, които не изискват суровинна обезпеченост, са предпоставка за 

изтегляне на дейности на строителството извън територията на столицата, 

където основен проблем е наличието на свободни места в промишлената 

зона на града. Напротив, близостта на община Елин Пелин, нейната много 

добра транспортна обезпеченост спрямо София са предпоставка за 

оформянето на такъв тип индустриална зона. 

Хранително-вкусовата промишленост 
„Даним-96” ЕООД, гр. Елин Пелин - Производство и търговия с 

кисело и прясно мляко 

„Лактони”  ООД , с. Равно поле - Производство на мляко и млечни 

изделия 

Представителите на хранително-вкусовата промишленост в лицето 

на „Чипита“ АД и Малцова фабрика са с прекъсната производствена 

дейност. Развитието на хранително-вкусовата промишленост е насочено 

към производство на суровини и краен продукт, като преработвателна 

дейност не е широко застъпена. Възможностите за развитие са свързани с 

разработване на производства, базирани на готови суровини и заготовки. 

Въгледобивната промишленост 
Представена от “Мина  Чукурово” ЕАД с. Габра. Освен в енергийния 

баланс на страната, лигнитните въглища добивани в мината се използват  и 

като основен тип гориво  в община Елин Пелин и Горна Малина. Мината е 

известна в отрасъла като най-голямата, най-дълбоката открита мина на  

Балканите. 
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На територията на община Елин Пелин са разположени държавно 

дивечовъдно стопанство “Витиня”, което развива международен ловен 

туризъм и две горски стопанства - “Арамлиец” и “Мургаш”.  

Последното е данъчно регистрирано в Ботевград, но над 70% от 

площта му е на територията на Община Елин Пелин. След реформи 

извършени от  Министерство на земеделието, Горско стопанство 

“Арамлиец” е  разделено  на  горско лесничейство и ловно стопанство. 

Ловното стопанство е с добре изградена и поддържана материална база  и е 

наложено име в областта на международния ловен туризъм. 

Възможностите за туризъм се използват, но те не са структурно- 

определящи за общината, поради характеристиката на елитарност на 

ловния туризъм. Развитието на съпровождаща инфраструктура  е слабо 

вероятно. 

От началото на 90 - те години в с. Петково е изградена  италианско-

българска мебелна фабрика “МИМ - БЪЛГАРИЯ”. С развитието на 

производството и налагането на пазара е изградена и втора мебелна 

фабрика със 100% българско участие„Мезеклиев и Ко” ООД , гр. Елин 

Пелин. 

На територията на община Елин Пелин е построен завод за багрене и 

печат на платове на италианския концерн „Миролио“, представен от 

„Джорджети – България“. Предприятието е с прекъсната производствена 

дейност. На негова територия в момента са разположени: 

„Уудърд идс-България“  - предприятие за силова електроника за 

фотоволтайчни централи и конвектори за вятърни ел. паркове. 

„Нобел Интернешенъл“ ЕАД – предприятие за производство на 

слънчеви колектори и ел. бойлери. 

За развитие на „Индустриална зона Елин Пелин“, общината е 

предвидила терен от 1600 дка, който се намира югозападно от гр. Елин 

Пелин и с. гара Елин Пелин. Предвижда се тя да се превърне в 

транспортно-логистичен център с разположени още екологично чисти 

производства от леката промишленост и Hi-Tech технологии. Зоната има 

добра инфраструктурна обвързаност със София и страната. На територията 

на тази зона са разположени: База „Джесика“ – официален партньор на 

производители, като Ape, Fayans, Garo, KAI Group, Nobili, Pamesa, Санита 

пласт и др.; „ЕН ЕНД ЕФ ФАРМА“ – фирма за производство и търговия с 

фармацевтични продукти. 

В община Елин Пелин през последните години бяха изградени 

логистичните бази на „Технополис“, „Билла България“ ЕООД, „PENNY 

Маркет България“ ЕООД, „DM“, „Лидл България“ ЕООД ЕНД КО КД, 

„Кавен Орбико“ и др. 

Секторното разпределение на икономическия сектор в % по брой 

предприятия е както следва: 

- лека промишленост – 7,85 % , в това число: 

хранително-вкусова-37,71 % ; шивашка -5,36 % ; дървообработване-12,5 %; 

други – 44,43 %. 

- тежка промишленост – 1,69 % , в това число: 
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въгледобив – 9,09 % ; машиностроене – 18,18 % ; металообработване – 

18,18 % ; огнеупорни керамични изделия – 9,09 % ; химическа 

промишленост – 18,18%; строителна промишленост – 27,27%. 

- селско стопанство - 3,23 % ; - туризъм -0,62 % ; -услуги -74,76 %. 

- транспорт – 11,54 % ; -далекосъобщения – 0,31 %. 

 

4. Селско стопанство 

Според Националния план за развитие на селските райони, община 

Елин Пелин е класифицирана като община в селски район, като няколко 

селища (с.Габра, с.Голема Раковица, с.Елешница, с.Крушовица, 

с.Огняново, с.Потоп, с.Чурек) от общината влизат в списъка на населените 

места в планински райони . 

С това делът на частната собственост върху земеделските земи става 

водещ, следван от общинската, държавната и поземлената собственост на 

Българската православна църква. 

Площта на общинските гори е 2678.3ха, разположени в землищата на 

с. Елешница – 351.5ха; с. Потоп.380.4ха; с. Нови хан – 1398.7xa; с. Лесново 

-72.2xa; с. Караполци – 80.5xa;  с. Крушовица – 211.5xa; с. Огняново – 

11.3xa; с. Долни Лозен -172.2xa 

Най-характерно за горите в община Елин Пелин е, че са останали 

изключително на места непригодни за селскостопански цели, но степента 

на обща замърсеност особено в северната част на общината налага тяхното 

разширяване. 

Основните проблеми пред развитието на земеделието в община Елин 

Пелин не правят изключение от националните: 

Разпокъсаност и маломерност на основната част от земеделските земи и 

създаване на затворени /семейни/ земеделски стопанства.  

Липса на модерна високоефективна селскостопанска техника за този етап 

на земеделие.Липса на национална и общински стратегии за растителна 

защита. 

Липса на селскостопански борси, което силно деформира цените в 

селскостопанския сектор. Липса на реален пазар на земята.Тези негативи в 

развитието на земеделието водят и до определени отрицателни тенденции: 

Чувствително намаляване на добивите от единица площ за всички видове 

земеделски култури. Унищожаване на хидромелиоративните съоръжения 

изградени за едро земеделско производство.  

Непрекъснато увеличаване площта на необработваемите земи. 

Обработваема земя по населени места в община Елин Пелин по начин на 

трайно ползване.  

Поливни площи - 74383 дка. 

          Разпределение на обработваемата земя по култури: 

          - Пшеница - 27440 дка.;  

- Ечемик - 6120 дка.;  

- Овес – 1615 дка.;  

- Царевица - 1100 дка.;  

- Слънчоглед - 6850 дка.; 

Собственост на земята , в това число:  
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- Общинска - 22881 дка.;      

- Държавна - 23640 дка.;  

- Частна - 152538 дка. 

Основните проблеми пред развитието на земеделието в община 

Елин Пелин не правят изключение от националните: 

1. Разпокъсаност и маломерност на основната част от земеделските 

земи и създаване на затворени /семейни/ земеделски стопанства. 

2. Липса на модерна високоефективна селскостопанска техника за 

този етап на земеделие. 

3. Липса на национална и общински стратегии за растителна защита. 

4. Липса на селскостопански борси, което силно деформира цените в 

селскостопанския сектор. 

5. Липса на реален пазар на земята. 

Тези негативи в развитието на земеделието водят и до определени 

отрицателни тенденции: 

1. Чувствително намаляване на добивите от единица площ за всички 

видове земеделски култури. 

2. Унищожаване на хидромелиоративните съоръжения изградени за 

едро земеделско производство. 

3. Непрекъснато увеличаване площта на необработваемите земи.  

Обработваема земя по населени места в община Елин Пелин по начин на 

трайно ползване: 

 

 

№ 

 

Населено място 

гр./с/ 

Ниви 

дка. 

Ливади 

дка. 

Оран-

жерии 

дка. 

Пасища 

дка. 

Овощни 

градини 

дка. 

 

1. 

 

Елин Пелин 

 

17584 

 

1142 

 

131 

 

665 

 

352 

2. Богданлия 3941 22 - 388 25 

3. Голема Раковица 18264 2889 - 4839 - 

4. Григорево 4398 1494 - 161 6 

5. Доганово 9631 - - 1942 - 

6. Елешница 4522 1987 - 3458 3 

7. Караполци 2861 15 - 191 6 

8. Крушовица 1609 411 - 716 - 

9. Лесново 14117 1 - 1884 19 

10. Мусачево 7966 932 - 517 - 

11. Нови хан 13555 941 - 2000 9 

12. Огняново 3547 941 - 2117 9 

13. Петково 5709 566 - 630 - 

14. Потоп 1494 1051 - 1670 - 

15 Равно поле 15069 2528 - 1400 17 

16. Столник 7850 1363 - 2819 - 

17. Чурек 25 1479 - 6113 - 

18. Габра 7820 208 - 15155 - 
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Животновъдство 

Състоянието на животновъдството и неговото развитие в близка 

перспектива се определя от една страна от обективните условия на 

страната към структурите на ЕС, а от друга от конкретните агро-

екологически условия на района на общината. 

Община Ел. Пелин е била част на т.н. "Млечен пръстен" на 

Столицата. Става дума за осигуряване на краве мляко и продуктите от 

него. Понастоящем животновъдството се развива в условията на малки 

стопанства, които реализират продукция предимно за задоволяване на 

собствените си нужди. Главният лимитиращ проблем на млечното 

животновъдство е липсата на преработващи предприятия и колекционни 

точки за събиране, оценка и първична преработка на млечната суровина 

съгласно стандарти на ЕС. 

Другият определящ фактор с приоритетен характер е практическата 

липса на директен достъп на производителя до реална пазарна реализация.  

Птицеферма "Коко Трейд" ООД  с. Доганово с 24000 бр. кокошки-носачки  

В района на общината са локализирани и единствените популации биволи 

със икономически ефективен размер около големия консумативен център 

на Столицата /с. Доганово и с. Мусачево/. 

Развитието на овцевъдството и козевъдството се определя преди всичко от 

екологични условия на общинските мери в интензивната част на района. В 

такъв аспект тяхното развитие е главно в полупланинската част и ще има 

ограничен характер. От друга страна развитието на интензивно 

свиневъдство и птицевъдство е ограничено поради относително слабия 

продуктивен капацитет за производството на фуражни култури/царевица/ в 

равнините части на община Елин Пелин. При тези условия 

животновъдството в близки перспективи ще се развива в следните насоки: 

           - корпоративно сдружаване на производителите; 

-  създаване на организация на производителите за директен достъп 

до пазара. 

Постоянно обучение за изискванията и стандартите на ЕС по 

отношение на произвежданите продукти.  

          - изграждане на цехове за колекциониране  

- първична преработка и пакетаж,  на произведеното мляко, като част 

от "млечния ринг" на Столична община.  

          - Ограничено по размер интензивно свиневъдство и птицевъдство в 

равнинните райони на общината.  

         - "прифермски" тип на отглеждане на овце и кози в полупланинската 

част на общината. 

Другият определящ  фактор е ниското заплащане, все по трудното 

финансиране на този отрасъл. 
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Таблица за показатели в животновъдството към октомври 2013 г. 

на община ЕЛИН ПЕЛИН 

 

Вид обекти/животни Брой 

Говедовъдни обекти 360 

Говеда – общо 1100 

в т.ч. крави 

в т.ч. бици 

в т.ч. телета до 3м. възраст 

в т.ч. телета до 12м. възраст 

в т.ч. от 12м. до 24м. 

в т.ч. от 24м. до 30м. 

в т.ч. над 30 м. 

 

850 

20 

80 

130 

100 

200 

670 

Биволовъдни обекти 22 

Биволи – общо 118 

в т.ч. биволици 

в т.ч. биволски бици 

в т.ч. малачета до 3м. възраст 

в т.ч. малачета до 12м. възраст 

в т.ч. от 12м. до 24м. 

в т.ч. от 24м. до 30м. 

в т.ч. над 30 м. 

 

52 

10 

16 

30 

26 

36 

26 

Овцевъдни обекти 45 

Овце – общо 2900 

в т.ч. овце майки 

в.т.ч. кочове 

в т.ч. агнета до 2м. 

в т.ч. овце до 18м. 

в т.ч. овце над 18м. 

бр. стада овце над 18м. 

 

2000 

74 

100 

950 

1950 

25 

Козевъдни обекти 108 

Кози -  общо 780 

в т.ч. кози майки 

в т.ч. пръчове 

в т.ч. ярета до 2м. 

в т.ч. овце до 18м. 

в т.ч. овце над 18м. 

бр. стада овце над 18м. 

 

482 

35 

55 

193 

567 

22 

Свиневъдни обекти 

/задни дворове/ 

150 

Свине -  общо 250 
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в т.ч. свине майки 

в т.ч. нерези 

в т.ч. прасета до 2м. 

 

20 

10 

80 

Птицевъдни обекти 

/задни дворове/ 

3000 

Птици – общо 14000 

в т.ч. кокошки 

в т.ч. водоплаващи 

в т.ч. други птици 

 

10000 

2400 

1600 

Регистрирани пчелини 

Пчелни семейства 

 

54 

656 

Рибовъдни обекти 

 

2 

Други видове животновъдни 

обекти/калифорнийски червей, миди, 

охлюви, буби/ 

5 

 

 

5. Горско стопанство 
Площта на общинските гори е 2678.3ха, разположени в землищата на 

с. Елешница – 351.5ха; с. Потоп.380.4ха; с.Нови хан – 1398.7xa; с.Лесново -

72.2xa; с.Караполци – 80.5xa;  с. Крушовица – 211.5xa; с. Огняново – 

11.3xa; с. Долни Лозен -172.2xa 

Общинските гори са разположени на територията на четири ДГС: 

ТПДГС Елин Пелин с обща площ 2343.7ха, ТПДГС Витиня с площ 

159.7ха, ТПДЛС Арамлиец с площ 2.7ха, ТПДГС София с площ 172.2ха. 

Залесената площ на общинските гори е 2536.9ха. Разпределението на 

класовете по възраст е неравномерно, преобладават насажденията от III 

клас на възраст 41-60г. – 53.7% от площта, IV клас на възраст 61-80г. – 

35.15% от площта, с най-малка площ са насажденията от VII клас на 

възраст 121-140г. – 0.3% от площта. Средната възраст на дървостоите е 

55г.  

Площта на черборовите и бялборовите насаждения са 2146.9ха и 

съставят 83.9% от залесената площ на общинските гори. 

 

6. Демографско развитие и човешки ресурси. 

Естественото движение на населението е един от основните 

показатели, оказващи влияние на динамиката и възрастовата структура. 

На база раждаемост и смъртност се формира естествения прираст на 

населението. Той е отрицателен за общината – броят на смъртността 

значително превишава броя на новородените.  
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БРОЙ РОДЕНИ И ПОЧИНАЛИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДА  

2009г. – 2012г. 

 

 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

раждаемост 203 158 189 194 

     

смъртност 332 329 343 337 

 

Без да разполагаме с конкретни данни, явно увеличението на броя на 

населението се обуславя от механичния прираст, формиран от броя на 

заселванията и изселванията. Той определено е положителен и успява да 

компенсира отрицателния естествен прираст и да поддържа нивото на броя 

на населението в последните години. 

Важна характеристика на населението е образователното му 

равнище. Структурата на населението по образование се наблюдава при 

преброяванията. Предоставените данни от преброяването към 31.03.2001 г.  

Високият относителен дял на лицата с високо образование (висше, 

полувисше и средно) за общината превишава тези показатели за областта. 

Лицата с начално и незавършено начално образование са 4039 човека и 

представляват 16,85 % от населението на 7 и повече години. Делът на 

лицата с основно образование е 31,15 % - 7498 човека. Тези две групи 

обединяват 11537 лица и представляват 48,00 % от лицата на 7 и повече 

години. Делът на неграмотното население е само 0,64 % и е най-нисък в 

сравнение със страната, района и областта. 

Разпределението на населението в общината по етническа група и 

данни от преброяванията през 2001 г. показва, че доминиращ етнос е 

българската етническа група – 98,57 % - най-висок в сравнение със 

страната, района и областта. Основно вероизповедание е 

източноправославното християнство, което обхваща 99,07 %. 

 

6.1. Оценка на демографската ситуация 
Формиралите се структури в последните години на анализирания 

период и протичащите процеси в демографското развитие на община Елин 

Пелин очертават относително стабилно развитие на населението. Не се 

наблюдават съществени изменения в демографската ситуация. 

Структурите на населението са близки до средните стойности за страната, 

преобладаващо по-добри в сравнение с областта. Естественият прираст е 

отрицателен, по-висок от сравняваните единици, компенсиран чрез 

механичния вследствие превишаване на заселванията. Преобладаващият 

етнос е българският етнос с източноправославното вероизповедание. 

Образователното равнище на населението е високо – над 50 % от лицата са 

с висше, полувисше и средно образование. По-голямата част – над 75% от 

лицата с висше образование са в центъра на общината. В селата най-голям 

е относителния дял на лицата с основно и начално образование. 
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6.2. Безработица и заетост 
По справка на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Ихтиман,  към 

30.11.2013г., равнището на безработица за община Елин Пелин е 8.53%.  

Общия брой на безработните е 918 души, като разпределението на 

безработните според възрастовия критерий е както следва : 

-  до 29 г./166 души;  -  до 39 г./252 души; 

-  до 49 г./210 души - над 50 г./290 души 

През последните години  се наблюдава намаляване на броя на 

безработните на територията общината: 

- през 2010г. – безработните са 1035; 

- през 2011г. – безработните са 980; 

- през 2012г. – безработните са 940; 

- през 2013г. – безработните са 918 

Към 30.11.2013г. броя на безработните с ниска или нетърсена на 

пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови 

компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование / включително от 

ромски произход / е 100 човека.  Над 50 годишна възраст, броя на 

безработните е  194 човека. 

По населени места най-много безработни са регистрирани в с.  Габра 

/ 22 човека/, с. Доганово /52 човека/,  гр. Елин Пелин / 196 човека /, с. гара 

Елин Пелин /52 човека/, с. Лесново / 48 човека/, с. Нови хан /42 човека/, с. 

Равно поле /18 човека/, с. Столник / 26 човека/. 

При ромите безработицата в Община Елин Пелин е значителна. 

Голяма част от тях преживяват от социални помощи за безработни, бедни 

и инвалиди. Програмата на МТСП  НП “От социални помощи към 

осигуряване на заетост” доведе до ангажиране на част от трайно 

безработните роми. През 2013г. по НП „ОСПОЗ“ са назначени 47 човека, 

по Регионална програма развитие 10 човека, „Старт в кариерата“ – 4 

човека. 

Изводи: равнището на безработица в общината е под средните 

стойности за страната, областта и югозападен район. 

В настоящия момент равнището на професионална квалификация на 

безработните лица не отговаря на пазарните изисквания. Провежданите 

курсове за придобиване на професионална квалификация са без отчетен 

реален практически ефект. 

 

7. Образование, професионална квалификация, обучение. 

7. 1. Образувание 

Развитието на системата образование съответства на демографската 

структура и процеси. В общината понастоящем функционират общо: 10  

общински / 1 СОУ, 2 начални училища и 7 основни училища / и 1 

държавно училище / Професионална гимназия по керамика/ : 

Основно училище с 971 ученика; 

Средно образователно училище – с 868 ученика; 
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Съобразно посочената структура на училищата, броят на класните 

стаи в тях е: 

 

Вид на учебното заведение Брой класни стаи 

Основно училище 40 

СОУ 34 

 

 

Средният брой ученици в 1 паралелка е: 

Вид на училището Среден брой ученици в 1 

паралелка 

Основно училище 15.91 

СОУ 22.25 

 

Анализ и оценката на състоянието на образователната 

инфраструктура за общината показва едно сравнително добро осигуряване 

на образованието с материално техническа база и учебен контингент. 

Основните изводи за системата са: 
Добра задоволеност с класни стаи. Ниската стойност на средния брой 

ученици в една паралелка позволява провеждането на съвременен учебен 

процес. Базата на учебните заведения позволява воденето на едносменен 

режим на обучение. 

Като цяло терените на училищата осигуряват стандарта от 25-30 м2  

на ученик. Над 50 ученика от общината посещават средни училища в 

София, предлагащи богата възможност от профили. Положителен факт е, 

че над 99,8 % от децата в училищна възраст посещават училище. 

Реална заплаха за общината е намаляването на броя на учениците в 

селата на общината. 

 

7. 2. Култура 

Анализът на състоянието на сектора “Култура” в община Елин 

Пелин обхваща паметници на културата, етнография, традиции и  

читалищна дейност. 

Географското разположение на общината  /на южния вход на един от 

най- използваните проходи през Стара Планина- Витиня/ определя 

наличието на културни пластове и следи от човешко присъствие още от 

античността. 

През сегашната територия на общината минава основното трасе на  

римския път юг- север /Предела- Траянови врата – Витиня / останки от 

което са документирани в землищата на селата  Богданлия, Лесново и 

Чурек. Близо до гр. Елин Пелин са документирани останки на Римска 

стражева кула и войнишко селище. 

Църквата “Св. Николай Чудотворец” в с. Столник е изградена в края на 

Второто българско царство и датира създаването на самото селище. 
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Елешнишкият манастир от XV век е един от многото манастири на т. 

нар. Софийска Света гора. Манастирската църква “Св. Богородица” 

притежава ценни стенописи от XVI, XVII и XIX в. 

Сред забележителностите на общината са: 

- килийното училище в с. Доганово, построено през 1835 г.; 

- паметникът на загиналите край село Елешница, Ботеви четници; 

- манастирът “Св. Димитър” край с. Габра от 1867 г.; 

- Равнополският манастир. 

Паметниците на културата на територията на общината са включени 

в списъците на Националния институт за паметниците на културата и се 

намират в селата : 

- с. Богданлия ; с. Голяма Раковица ; с. Григорево ; с. Доганово ; 

с. Елешница ; с. Караполци ; с. Лесново ; с. Мусачево ; с. Нови хан ; с. 

Огняново ; с. Потоп ; с. Равно поле ; с. Столник ; с.Чурек. 

В община Елин Пелин има паметници с национално значение, които 

не са проучени и се рушат. Състоянието на паметниците с малки 

изключения /Елешнишки манастир  и  ц- ва “Св. Никола”- гр. Елин Пелин/ 

е лошо. 

Необходими са средства за археологически разкопки, както и за 

реставрационни и консервационни работи. 

Липсват информационни табели, указателни надписи и др.Общината 

не разполага с информационен център. 

В общината са съхранени до голяма степен културните традиции и 

етнографски обичаи на населението. Като център на етнографията на 

шопите в гр. Ел. Пелин през м. юни ежегодно се провежда регионален 

събор на шопското изкуство и традиции. 

На територията на общината  развиват дейност 17 читалища. В 

тях са свормирани танцови  и  хорови състави.  

Шопски ансамбъл за народни песни и танци; 

- Женски народен хор 

- Фолклорна певческа група 

- Състав за стари градски песни 

- Детска вокална група “Камбанки” 

Музикална школа за обучение по пиано; 

- Вокална група „Шик и трик“ 

- Детски танцов състав „Новоханче“ 

Има реализирани 14 библиотеки, като общият библиотечен фонд на 

всички читалищни библиотеки в община Елин Пелин обхваща  около 244 

000 регистрационни единици. Средно годишно библиотеките регистрират 

около: 

- 90 000 заети библиотечни документи ; 3800 читатели ; 50 000 

посещения. 

 

8. Спорт. 
Във всички селища на общината има изградени футболни игрища, 

като в гр. Елин Пелин и гара Елин Пелин са оформени стадиони. В двете 
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селища футболът е представен от мъжки и детски отбори на областно 

и републиканско ниво. 

Жителите на гр. Елин Пелин и съседните села, могат да се възползват 

и от условията, които предлага спортна зала „Инж. Янко Янков“. 

В с. гара Елин Пелин и в с. Нови хан има новоизградени открити 

спортни площадки. Към момента в процес на изграждане е спортна 

площадка в с. Габра. 

Източни бойни изкуства се усвояват в клуб „Таекуон-до“, гр. Елин 

Пелин. Големи са постиженията и на гимнастичките от спортен клуб „Теа 

Денс“, гр. Елин Пелин. 

Има изградено голф игрище в село Равно поле, м. „Горно пасбище”, 

инвеститор е Голф клуб „Бърди”, теренът е частна общинска собственост с 

площ 526,319 дка, предоставен за временно ползване за срок от 10 години. 

 

9. Здравеопазване. 

Здравното обслужване на населението на общината се осъществява 

от следните здравни заведения: 

Многопрофилна болница за активно лечение в гр.Елин Пелин, която 

разполага със съвременна диагностична апаратура и три пара клиники: 

рентгенология, физиотерапия и клинична лаборатория. Стационара 

разполага с три отделения: детско с 10 легла, вътрешно с 25 легла и 

неврологично с 15 легла. 

Медицински диагностичен център “Медицински център” ЕООД 

Звено за бърза и неотложна помощ, , който е звено към Окръжна 

болница “Св. Анна”. 

- Частен медицински център “Д-р Пожарлиев”; 

- Частен медицински център „Д-р Паликова“. 

 

10. Инфраструктура. 

10.1. Транспорт и пътища. 

През територията на Община Елин Пелин преминават основните 

пътни артерии на страната – АМ „Хемус”, АМ „Тракия и Главен път № 6 

(Подбалканското шосе). Преминават и две от основните ж п – магистрали 

София – Бургас, Транс европейската Калотина – София – Пловдив – 

Свиленград. 

През територията на Община Елин Пелин преминава магистрален 

газопровод и нефтопровод на страната. Основен фактор, който влияе върху 

развитието на Общината е близостта със столицата София. 

Другото предимства на общината е близостта й до Столичния град – 

24 км, с всички възможности за включване в националната транспортна 

мрежа с различни видове транспорт и най-бърз достъп до различни точки 

от страната. 

 

През 2013год. със средства на общината са извършени  

строителни ремонти дейности за подобряване на техническата 

инфраструктура, а именно: 
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- Общински път SFO 1055(|-/с. Д. Богров/ с община Елин Пелин- SFO 

01231/с. Равно поле/) 

Изрязване и почистване на повредени участъци извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., обмазване на участъка с битумна емулсия 

преасфалтиране с плътен асфалтобетон и обкантване с битумна емулсия 

при връзка със съществуваща асфалтова настилка дебелина 6 см 

Почистване и заливане на фуги по съществуваща асфалтова настилка 

с битумна емулсия. 

-  Път № SFO 1230(l-6 -/Долни Богров- Пирдоп/- с. Григорево - III-

6002/гр. Елин Пелин/) 

Изрязване и почистване на повредени участъци извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., обмазване на участъка с битумна емулсия 

преасфалтиране с плътен асфалтобетон и обкантване с битумна емулсия 

при връзка със съществуващата асфалтова настилка с дебелина 6 см. 

Почистване и заливане на фуги по съществуваща асфалтова настилка 

с битумна емулсия. 

- Път  № SFO 1231-0П-6002/с.Мусачево /  -с. Равно поле-граница на 

Столична община с община Елин Пелин- А-1/АМ"Тракия" 

Изрязване и почистване на повредени участъци извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., обмазване на участъка с битумна емулсия 

преасфалтиране с плътен асфалтобетон и обкантване с битумна емулсия 

при връзка със съществуващата асфалтова настилка дебелина 6 см 

Почистване на малки повредени участъци, обмазавен с битумна 

емулсия и тампониране с ПАБ при дебелина 4 см. 

Фрезоване на асфалтова настилка с дебелина 4 см., почистване и 

извозване на строителни отпадъци до 5 км. обмазване с битумна емулсия 

на връзките със съществуващата асфалтова настилка 

Почистване и заливане на фуги по съществуваща асфалтова настилка 

с битумна емулсия 

- Път№ SFO 1232(И1-105/гр.Елин Пелин с. Лесново - с. Дуганово- с. 

Огняново - с. Голяма Раковина - граница на община Елин Пелин с община 

Горна Малина ) 

Изрязване и почистване на повредени участъци извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., обмазване на участъка с битумна емулсия 

преасфалтиране с плътен асфалтобетон и обкантване с битумна емулсия 

при връзка със съществуваща асфалтова настилка дебелина 6 см 

Почистване и заливане на фуги по съществуваща асфалтова настилка 

с битумна емулсия 

- Път № SFO 2234011-105 / гр. Елин Пелин/-с. Петково-граница на 

община Елин пелин с община Горна Малина. 

Почистване и заливане на фуги по съществуваща асфалтова настилка 

с битумна емулсия. 

- Път № SFO 2235   1 - 8 /Нови хан/ - с. Габра 

Изрязване и почистване на повредени участъци извозване на 

строителни отпадъци до 5 км.. обмазване на участъка с битумна емулсия 

преасфалтиране с плътен асфалтобетон и обкантване с битумна емулсия 

при връзка със съществуваща асфалтова настилка дебелина 6 см. 
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- Път № SFO 3236^SFO 1232 /с. Доганово/- с. Богданлия - с. 

Караполци - SFO 1232 

Изрязване и почистване на^повредени участъци извозване на 

строителни отпадъци до 5 км, обмазване на участъка с битумна емулсия 

преасфалтиране с плътен асфалтобетон и обкантване с битумна емулсия 

при връзка със съществуваща асфалтова настилка дебелина 4 см. 

Изрязване и почистване на повредени участъци извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., обмазване на участъка с битумна емулсия 

преасфалтиране с плътен асфалтобетон и обкантване с битумна емулсия 

при връзка със съществуваща асфалтова настилка дебелина 6 см 

Фрезоване на асфалтова настилка с дебелина 4 см., почистване и 

извозване на строителни отпадъци до 5 км. обмазване с битумна емулсия 

машинно полагане на ПАБ с дебелина  4 см обработка с битумна емулсия 

на връзките със съществуваща асфалтова настилка 

Почистване и заливане на фуги по съществуваща асфалтова настилка 

с битумна емулсия 

- Път № SFO 2235^1 - 8 /Нови хан/ - с. Габра 

Изрязване и почистване на повредени участъци извозване на 

строителни отпадъци до 5 км.,обмазване на участъка с битумна емулсия 

преасфалтиране с плътен асфалтобетон и обкантване с битумна емулсия 

при връзка със съществуваща асфалтова настилка дебелина 6 см. 

- Път № SFO 3236{SFO 1232 /сДоганово/- с. Богданлия - с. 

Караполци - SFO 1232 

Изрязване и почистване на^овредени участъци извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., обмазване на участъка с битумна емулсия 

преасфалтиране с плътен асфалтобетон и обкантване с битумна емулсия 

при връзка със съществуващата асфалтова настилка дебелина 4 см. 

Изрязване и почистване на повредени участъци извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., обмазване на участъка с битумна емулсия 

преасфалтиране с плътен асфалтобетон и обкантване с битумна емулсия 

при връзка със съществуващата асфалтова настилка дебелина 6 см. 

Фрезоване на асфалтова настилка с дебелина 4 см., почистване и 

извозване на строителните отпадъци до 5 км. обмазване с битумна емулсия 

машинно полагане на ПАБ е дебелина  4 см обработка с битумна емулсия 

на връзките със съществуващата асфалтова настилка. 

Почистване и заливане на фуги по съществуваща асфалтова настилка 

с битумна емулсия 

През 2013год. със средства на общината са извършени  строителни 

ремонти дейности за подобряване на техническата инфраструктура, 

а именно: 

- Път  №SFO 1231:   III-6002 (с Мусачево) - с. Равно поле - граница на 

СО с община Елин Пелин - А-І (АМ "Тракия”) 

Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 4 см. 
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Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 6 см. 

Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 8 . 

Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 10 см 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 4 см. 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 6 см. 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 8 см. 

Заливане на фуги с битумна емулсия 

- Път  №SFO 1232:  ІІІ-105(гр. Елин Пелин)- с. Лесново -с. Доганово - 

с. Огняново -с. Голема Раковица- граница на община Елин Пелин с община 

Горна Малина 

Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 6 см 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 4 см. 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 6 см. 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 8 см. 

Заливане на фуги с битумна емулсия 

- Път  №SFO 2234: ІІІ-105(гр.Елин Пелин) - с. Петково - граница на 

община Елин Пелин с община Горна Малина) 

Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 4 см 

Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 6 см 

Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 8 см 

Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

стр.отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 10 см 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 4 см. 

Заливане на фуги с битумна емулсия 

Фрезоване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.,почистване, 

натоварване и извозване на строителни отпадъци до 5 км.,обработка с 

битумна емулсия, машинно полагане на ПАБ /4 см./ и обкантване с битум 

Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см. 

- Път  №SFO 2235: І-8(Нови хан) - с. Габра 

Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

строителни отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 4 см 
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Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

стр.отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 6 см 

Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

стр.отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 8 см 

Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

стр.отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 10 см 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 4 см. 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 6 см. 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 8 см. 

Заливане на фуги с битумна емулсия 

- Път  № SFO 3236:  SFO1232( с. Доганово) - с. Богданлия - с. 

Караполци - SFO1232 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 4 см. 

Фрезоване на асфалтова настилка с дебелина 4 см.,почистване, 

натоварване и извозване на строителни отпадъци до 5 км.,обработка с 

битумна емулсия, машинно полагане на ПАБ /4 см./ и обкантване с битум 

Път  №SFO 3237:  ІІІ-105(с.Гара.Елин Пелин) - SFO 1232(с.Лесново) 

Изрязване и почистване на повредени участъци,  извозване на 

стр.отпадъци до 5 км., преасфалтиране с плътен асфалтобетон и 

обкантване с битум при дебелина 6 см 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 4 см. 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 6 см. 

Почистване и тампониране с ПАБ при дебелина 8 см. 

 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ НОВИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ИНВЕСТИЦИОНИ 

МЕРОПРИТИЯ ПРЕЗ 2014г. 

 

Ремонт на общински път SFO 1230 I-6 Григорево – Елин Пелин 

Ремонт на общински път SFO 1231 Мусачево – Равно поле – АМ Тракия 

Ремонт на общински път SFO 1232 Елин Пелин – Доганово – Голема 

Раковица 

Ремонт на общински път SFO 2234 Елин Пелин – Петково 

Ремонт на общински път SFO 2235 Нови хан – Габра 

Ремонт на общински път SFO 3236 Доганово-Богданлия-Караполци 

Ремонт на общински път SFO 3237 гара Елин Пелин – Лесново 

Ремонт на общински път SFO 3239 I-8 Крушовица 

Ремонт на общински път SFO 3238 I-8 жп спирка Побит камък 

Ремонт на общински път SFO 1055 I-5 Д. Богров – равно поле 

 

гр. Елин Пелин 

Ремонт в основната сграда на ОДЗ „Радост“ 

Ремонт кухненски блок и ограда в ОДЗ „Здравец“ 

ОР на сграда на СОУ „В.Левски“ 

Ремонт на общ.сграда за ЦСРИ кв. 161  
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Ремонт спортна зала 

Изграждане паркинги в централната част на гр. Елин Пелин 

Изграждане на УО на ул. Околовръстен път гр. Елин пелин 

Изграждане на кръгово кръстовище на бул. „София“ с ул. „Кл. 

Охридски„ 

Изграждане на ПСОВ реконструкция и разширение ВК системи на 

агломерация Елин Пелин. 

с. Богданлия 

Ремонт помещения за НЧ „Христо Ботев 1924“ 

с. Габра 

Ремонт сградата на ЦДГ „Детелинка“ 

ОР и топлоизолация на сградата на Кметство с.Габра 

с. гара Елин Пелин 

Ремонт в ОДЗ „Слънце“ 

Ремонт в НУ „Отец Паисий“ 

Основен ремонт ОУ „Стефан Стефанов“  

Ремонт в парка 

Реконструкция външен водопровод, разд. канализация и вод.мрежа 

с. Голема Раковица 

Ремонт ограда и сграда в гробищен парк 

Изграждане на мостове над р.Равна –Г.Раковица и над р. Лесновска – 

с.Доганово 

с. Григорево 

Ремонт на 7 селски чешми 

Ремонт сграда на НЧ „Г.С.Раковски“ 

с. Доганово 

Ремонт сградата на ОУ 

Ремонт сградата на ЦДГ „Камбанка“ 

Ремонт сградата на здравна служба 

Ремонт помещения на пенсионерски клуб 

Изграждане на канализация на ул. с ОТ 53-47 и 2-5  

с. Елешница 

Ремонт сградата на НЧ „Ел. Пелин 1929“ 

с. Караполци 

Ремонт сградата на кметството 

с. Крушовица 

Ремонт сградата на кметството 

с. Лесново 

Ремонт помещения на кметството 

Ремонт в сградата на ЦДГ „Славейче“ 

Ремонт централен парк 

Ремонт салона на НЧ  

Ремонт ограда на стадиона 

с. Мусачево 

Ремонт сградата на кметството 

Ремонт сградата на здравна служба 
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с. Нови хан и Побит камък 

ОР и саниране на сградата на ОДЗ „Детелина“ 

Ремонт помещения на пенсионерски клуб 

Разширение на ОДЗ „Детелина“ 

с. Огняново 

Ремонт сградата на читалището 

Изграждане на мост над р. Лесновска 

с. Петково 

Ремонт сградата на ЦДГ „Звездичка“ 

Ремонт гробищен парк 

Ремонт салона на НЧ „Отец Паисий“ 

с. Потоп 

Ремонт сградата на кметството 

с. Равно поле 

Ремонт сградата на кметството 

Ремонт сградата на ОУ  

Ремонт на общ. Сграда за пенсионерски клуб 

Ремонт парка 

Ремонт сграда на НЧ „Просвета 1922“ 

с. Столник 

Преустройство и разширение  ЦДГ „Зорница“ 

Канализация  

Изграждане на тр. кладенец и външ. водопровод 

с. Чурек 

Подпорни стени и прагове на р.Витинска  

 

ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2014г. 

 

Разходи за общи държавни служби – 239080лв. 

Разходи за обекти с функция образование – 728813лв. 

Разходи за обекти с функция здравеопазване – 32000лв. 

Разходи за обекти с функция социално осигуряване, подпомагане и 

грижи – 39100лв. 

Жилищно строителство, благоустройство, подпомагане и грижи – 

40500лв. 

Почивно дело, култура, религиозни дейности – 169000лв. 

Икономически дейности и услуги – 280090лв. 

Изграждане на инфраструктурни обекти /отбрана и сигурност/ -

15851лв. 

Придобиване на сгради – 45500лв. 

Изграждане на инфраструктурни обекти – 3757774лв. 

 

11. Водоснабдяване и канализация 

През територията на Общината протичат водосборната р. Лесновска, 

която се влива пред с. Долни Богров в р. Искър, р. Матица, която извира от 

мургашкия дял на Стара планина и при град Елин Пелин се влива в р. 

Лесновска, водите на който се използват основно за напояване на 
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близкоразположените селскостопански земи. В реките Лесновска и Матица 

се заустват и непречистените отпадъчни води от населените места, през 

които преминават. Същите реки дренират подземните води от територията 

на Общината, като само при много обилни дъждове речните води 

подхранват подземните води от терасите на реките. Нивото на подземните 

води  на територията на Общината е от 5.5м до 10 м. Водите на 

многобройните построени кладенци в населените места и вилните зони се 

използват за питейни нужди и напояване. На територията на общината са 

разположени язовир Огняново с обем около 40 млн.м³ и микроязовир 

„Тараторското” с обем около 5 млн.м³., които са публична общинска 

собственост. Общата площ на микроязовирите е  около 100дка. 

Съществуващите микроязовири нямат национално значение. 

Общината има и три геотермални извори. Със статут от държавно 

значение е извора в с.Равно поле, където минералния състав на водата и 

дебита позволяват развитието на балнеоложки център. Другите два извора 

са в с.Елешница „ Топлика” и в гр. Елин Пелин, където сондажът е 

замразен. 

Община Елин Пелин е богата на водни ресурси. Водата за битови и 

питейни нужди се осъществява  посредством сондажни кладенци, помпени 

станции и каптажи с напорни резервоари, както следва: 

 

Землище с. Чурек 

- 3 броя каптажи в м. Чурашки дол 

- Разервоар напорен 

- Речни водохващания  р. Крушовица 

 

Землище с. Потоп 

- Речно водохващане р. Витинска /за напояване на коплекс Жерково/ 

 

- Речно водохващане р. Жерковска – с помпена станция, черпателен 

резервоар, използва се за напояване на с. Потоп 

- Каптажи – горна и долна чешма 

 

Землището на с. Елешница 

- Речно водохващане р. Манастирска 

- М. Кръста – каптах, локална събирателна шахта 

 

Землището на с. Григорево 

- Черпателен кладенец, помпена станция, водна кула и каптаж Бели 

извор 

- Помпена станция с каптаж и шахтов кладенец 

 

Землище с. Нови хан 

- Каптаж Градище 

- Каптаж Исак бостан 
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- Резервоар за висока зона с. нови хан с вода от каптажите 

- Помпена станция с черпателен резервоар  - втори подем с вода от ПС 

Лесново 

- Резервоар за гара Елин Пелин с вода от ПС Лесново 

- Резервоар ниска зона с. Нови хан с вода от ПС Лесново 

 

Землище с. Габра 

- Долен резервоар с. Габра 

- Резервоар за промивка  

 

Землище с. Крушовица  

- Резервоар 

 

Землище с. Лесново 

   - 7 тръбни кладенци 

   - Помпена станция с резервоар , 2 тръбни кладенци и складова база 

 

Землище с. Доганово 

   - Шахтов кладенец, черпателен резервоар и помпена станция 

   - Напорен резервоар 

   - Каптаж Солени гьол 

   -Резервоар Солени дьол 

 

Землище с. Караполци  

- Напорен резервоар за с. Караполци и с. Богданлия 

 

Землище с. Огняново 

- Резервоар и хлораторно помещение 

- Помпена станция на ДЛ Арамлиец 

- Тръбен кладенец на ДЛ Арамлиец 

 

11.1. Водоснабдяване. 

По отношение на компонент „води” основните усилия следва да са 

насочени към подобряване състоянието и експлоатацията на 

водоснабдителните и канализационни системи, тъй като съществуващата 

мрежа е морално остаряла и се нуждае от реконструкция и подмяна, както  

и  изграждането на ПСОВ. Към настоящият момент община Елин Пелин е 

на фаза Изготвяне на прединвестиционно проучване /ПИП/ за ПСОВ и 

ВиК мрежа за обект: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен 

проект „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа 

в агломерация Елин Пелин“. Проекта е разработен на основание на 

сключен договор за възлагане на изпълнението на обществена поръчка с 

предмет проект „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на 

ВиК мрежа в агломерация Елин Пелин“, с възложител община Елин Пелин 

и място за изпълнение – Агломерация Елин Пелин, включваща гр. Елин 
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Пелин и с. гара Елин Пелин. Финансирането е осигурено по Процедура 

BG161PO005/10/1.11/03/19 на ОПОС: „Подготовка и изпълнение на 

проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в агломерации над 10000 ЕЖ“, съгласно която 

инвестиционните проекти одобрени за финансиране по Процедурата се 

изпълняват на два етапа – етап за подготовка и етап за изпълнение на 

инвестиционния проект. 

Предварителното /прединвестиционно/ проучване е част от Първи 

етап на обществена поръчка в рамките на изпълнението на проект за който 

е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR-510111119-

C008 на стойност  1 487 830.00лв. 

Проекта е разработен в два варианта, като при следващата фаза на 

проектиране на канализацията е препоръчително разработването на Първи 

вариант за гр. Елин Пелин – смесена канализация с оразмерителен дъжд 

192l/s.ha при обезпеченост р=0.5, като най-икономичен и бърз по 

отношение на изпълнението. За с. гара Елин Пелин, като вариант в 

следващата фаза е препоръчително разработване на смесена канализация, 

поради факта, че работещата схема е такава и като вариант е по-евтина. 

Типично за по-малките населени места е, че теоретично пресметнатите 

количества отпадни води, на практика не се потвърждават. Затова 

бъдещата ПСОВ трябва да се проектира така, че да изпълнява изискваната 

степен на пречистване, както при малки количества отпадъчна  вода, така и 

при върхови натоварвания. 

 

ЕТАПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕПОРЪЧВАНИЯ ВАРИАНТ: 

ПЪРВИ ЕТАП: 

Изграждане и рехабилитация на необходимите канализационни 

клонове за агломерация Елин Пелин и успоредно с нея подмяна на 

съществуващата водопроводна мрежа. 

Изграждане на ПСОВ 

Изграждане на съществуващия колектор до пречиствателната 

станция 

Изграждане на събирателния битов колектор от с. гара Елин Пелин 

до включването му в градската канализация. 

Изграждане на дъждовния колектор от с.гара Елин Пелин до р. 

Лесновска 

Монтиране на водомерно устройство след напорния резервоар от 

400м³ за селото. 

          ВТОРИ ЕТАП 

Реконструкция на външните напорни водопроводи до населените 

места. 

Подмяна на помпените агрегати в помпени станции – първи модем за 

гр. Елин Пелин  и с. Гара Елин Пелин и предвиждане на дизел агрегати 

към тях. 

Подмяна на помпените агрегати в ПСт. Втори подем –„ДАП“ и 

предвиждане на дизел агрегати към нея. 
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Подмяна на тласкателя  от ПСт. Втори подем –„ДАП“ до първото 

осово кръстовище на гр. Елин Пелин. 

Водопроводната мрежа в цялата община като цяло е остаряла и 

амортизирана. Недостиг на вода възниква през летните месеци, когато 

голяма част от водата се използва за поливане, тъй като водоснабдителната 

система не е оразмерена за тези допълнителни водни количества. 

 

11.2. Канализация. 

Канализационната мрежа на гр. Елин Пелин се експлоатира от ВиК 

ЕООД – София, за което има издадено Разрешително за заустване на 

отпадъчни води в повърхностен воден обект  - р. Лесновска.   

Канализацията на гр. Елин Пелин е гравитачна от смесен тип – провежда 

битови и дъждовни отпадъчни води. Изградена е основно от бетонови 

тръби, характеризираща се с липса на единна посока на оттичане.Терена на 

града е равнинен. Съществуващата канализация следва естествения наклон 

на реката. Канализационната мрежа в по-голямата си част се стопанисва от 

Общината. Поради топографията на терена, изградената канализация е с 

възможно най-малките допустими минимални наклони, които позволяват 

отлагане и запушване. Поради извършените реконструкции в течение на 

годините, на части и епизодично, канализацията на града в някой участъци 

не отговаря на нормативните изисквания /включване на по-голям към по-

малък диаметър, неправилно присъединяване на различни диаметри  от 

канала и канали без нужното покритие/. Необходима е подмяна на част от 

канализационната мрежа, която би компрометирала експлоатацията на 

бъдещата пречиствателна станция. Към момента степента на изграденост 

на канализационната мрежа е 94%,  а степента на присъединеност към 

системата е 77% . 

Основните проблеми, свързани с опазване чистотата на водите на 

територията на община Елин Пелин са: 

Има необходимост от реконструкция и разширение на 

канализационната мрежа на гр. Елин Пелин и населените места и  

доизграждане на ГПСОВ – гр. Елин Пелин поради:  

- нерегламентирано заустване на отпадъчни води  в повърхностни и 

подземни водни обекти; 

- не добра експлоатация на локални пречиствателни съоръжения за 

производствени и битови отпадъчни води; 

- замърсяване и нередовно почистване на речните корита в границите 

- на населените места и извън тях – предпоставки за бедствия, в 

следствие непредвидими природни явления; 

- при бъдещото разширяване на промишлената зона на гр. Елин 

Пелин е необходимо да се предвиди инфраструктурна обезпеченост на 

територията, като се вземе преди намерението за изграждане на градска 

пречиствателна станция и прецени възможността за включване и 

пречистване на отпадъчните води от новите производства в нея, а не 

директно заустване в повърхностни водни обекти.  
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По отношение на компонент „води” основните усилия следва да са 

насочени към подобряване състоянието и експлоатацията на 

водоснабдителните и канализационни системи и доизграждане на ГПСОВ. 

Канализационната мрежа на гр. Елин Пелин се експлоатира от ВиК ЕООД 

– София, за което има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни 

води в повърхностен воден обект - р. Лесновска.   

Необходимо е да се заснеме канализационната мрежа в Елин Пелин и 

да се реконструира така, че да се обърнат водите в една посока, да се 

съберат в колектор и отведат към бъдеща градска пречиствателна станция 

за отпадъчни води. 

Изграждането на канализационни мрежи и ПСОВ за отпадъчните 

води от населените места е приоритет, съгласно изискванията на Глава 

трета от Наредба № 6 от 09.11.2000г. „за емисионни норми за допустимо 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани 

във водните обекти” (обн. ДВ, бр. 97/2000 г.) и на Националната програма 

за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за 

населени места с над 10 000 еквивалентни жители. 

 

12. Електроснабдяване. 

Община Елин Пелин получава захранване с електроенергия от 

общата електроенергийна система на страната посредством 4 бр. възлова 

подстанция в гр.Елин Пелин с трансформация на напрежението 110/20 Кв. 

Трансформаторите в подстанцията са 6 бр. и чрез 20 бр. въздушни 

електропровода с работно напрежение 20 кW и обща дължина 193 км 

захранват общо 110 трансформаторни постове в населените места. 

Кабелната мрежа 20 кV е с обща дължина 28 км. 

Всички населени места от общината са електроснабдени.  

Мрежата средно напрежение е в сравнително добро състояние. 

Мрежата ниско напрежение е с обща дължина 286 км, в т.ч. 27 км 

кабели ниско напрежение. 

На територията на общината има 2500 стълба на магистралните 

електропроводи.  

Така изградената електропреносна мрежа покрива нуждите за 

производствена дейност и битовите абонати в общината. 

 

13. Газоснабдяване.  

През територията на общината преминава магистралния газопровод. 

Създадено е общинско газо-енергийно дружество, което отговаря за 

изграждането на газоразпределителната мрежа на територията на 

общината. Към момента изградената мрежа на територията на община 

Елин Пелин и въведена в експлоатация с акт 15 и технически надзор към 

24.10.2013г. е 78 440л.м., като около 3.5км. се изграждат в момента. 

Газо-снабдени са следните предприятия:„Верила” АД, „Изида” АД, 

„Шамот”АД, „Миролио България” ЕООД, „Баумит“  и др., в 

газоразпределителната мрежа са включени голям брой домакинства, 

всички обществено-административни сгради, училища и детски градини. 
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До края на  2014 г. предстои разширение на газоразпределителната 

мрежа в с. гара Елин Пелин, с. Нови хан, с. Мусачево и с. Григорево, 

обхващащо основните елементи-пръстени. До края на 2015г. предстои 

разширение на мрежата с малък диаметър в с. Нови хан, с. Мусачево, с. 

Григорево. 

 

14. Телекомуникации и съобщения. 

Всички населени места от общината са телефонизирани с оптичен 

пренос на  межуселищните връзки. На територията на община Елин Пелин 

преминава  оптичен кабел, което дава възможност за увеличаване на 

капацитета и предоставяне на съвременни телефонни услуги. 

Общината има добро GSM покритие, така че постепенно отпадат и 

проблемите с телефонизацията на вилните зони, където липсва техническа 

възможност за осигуряване на стационарни телефонни съобщения. 

 

V. АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

1. ВЪЗДУХ.  

Състоянието на атмосферния въздух в дадени ограничени райони е 

резултат в голяма степен от източници от локален характер. Нивото на 

концентрацията на  замърсяващите вещества в атмосферата се определя от 

няколко фактора, влияещи върху условията за задържането или 

разсейването им: 

- изменението на локалните климатични условия вследствие на 

морфографските характеристики на района; 

- площното разположение и мощността на източниците на емисии; 

характера на урбанизация. 

Съгласно чл.4, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, 

основните показатели характеризиращи качеството на атмосферния въздух 

в приземния слой  са концентрациите на: частици (аерозоли, мъгли, дим, 

прахове), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, озон, олово 

(аерозол). 

Град Елин Пелин и населените места в Общината не са включени в 

Националната мрежа за мониторинг на въздуха, поради което в 

бюлетините на ИАОС към МОСВ до сега не са публикувани данни за 

замърсяване на атмосферния въздух в района, а всички ползвани данни са 

от справочници на ХМС гр. Елин Пелин. 

 На територията на общината няма извършван имисионен анализ на 

общ прах, фини прахови частици ФПЧ10 и ФПЧ2,5, серен диоксид, азотен 

диоксид/азотни оксиди и оловни аерозоли. 

  Липсата на имисионни измервания  през годините е причина да не 

може да бъде изготвен имисионен анализ за територията на общината. 

Основните източници на емисии от вредни вещества за община Елин 

Пелин се формират от производствената дейност на фирмите, горивните 

инсталации с битов характер и емисиите от моторни превозни средства.  

Използваните горива за отопление в бита, съдържащи сяра като 

въглища, нафта и мазут,замърсяват въздуха в приземния слой предимно 

със сажди, серен диоксид и азотни оксиди. Интензивният автомобилен 
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транспорт отделя около 60 % от емисиите на въглероден оксид, 25 % от 

емисиите на въглероден диоксид, около 35 % от общите емисии на азотни 

оксиди, 40 % от емисиите на летливи органични съединения и оловни 

аерозоли вследствие използването на оловни бензини. Остарелият 

автомобилен парк в общината допълнително завишава емисионните 

натоварвания. 

Нямаме данни за извършени  проверки на обекти попадащи в обхвата 

на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични 

съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, 

лакове и авторепаратурни лакове (ДВ,бр.20/2007 год.). 

Производствените структури, обществените и административни 

сгради и част от домакинствата са газифицирани, което съдейства за 

намаляването на вредни емисии във въздуха. 

По статистически данни за територията на общината няма 

съдържание на серни окиси и амоняк, а показателите за азотни окиси, 

метан, въглероден окис, двуазотен окис са в много незначителни стойности 

в сравнение с показателите за областта, района и страната. Няма 

производствени структури, заплащащи санкции за наднормени емисии от 

вредни вещества във въздуха. 

Основен източник на емисии от подвижни източници са отработени 

газове от моторни превозни средства. Не се изключва вероятността за 

съществуващи екстремни ситуации с наднормени концентрации на прах, 

оловни аерозоли, серен диоксид, азотен диоксид в близост до интензивен 

автомобилен транспорт. 

През територията на общината преминава магистрала “Тракия” и 

магистрала „Хемус”,  и Главен път № 6 (подбалканското шосе), които са с 

натоварен автомобилен трафик и това води в определени периоди от 

годината до запрашеност на въздуха.    Автомобилният транспорт в града и 

селищата в общината и прахта от непочистените и неблагоустроени улици 

също оказват влияние върху състоянието на атмосферния въздух.  

 

Постоянни източници на замърсяване 

Източниците на замърсяване на въздуха на територията на общината 

могат да бъдат класифицирани и групирани по относителен дял както 

следва: 

 битови източници, разположени в жилищни райони; 

 автомобилен транспорт; 

 горивни инсталации за технологични нужди и отопление. 

Използваните горива за отопление в бита, съдържащи сяра като 

въглища, нафта и мазут, замърсяват въздуха в приземния слой предимно 

със сажди, серен диоксид и азотни оксиди. 

  Интензивният автомобилен транспорт отделя около 60 % от 

емисиите на въглероден оксид, 25 % от емисиите на въглероден диоксид, 

около 35 % от общите емисии на азотни оксиди, 40 % от емисиите на 

летливи органични съединения и оловни аерозоли вследствие 

използването на оловни бензини. Остарелият автомобилен парк в 
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общината (около 80 % от регистрираните автомобили са над 10 години) 

допълнително завишава емисионните натоварвания. 

Състоянието на атмосферния въздух в дадени ограничени райони е 

резултат в голяма степен от източници от локален характер. 

Представените данни показват, че големи промишлени замърсители 

няма на територията на общината. Атмосферният въздух в общината е с 

относително висока степен на чистота. Потенциалът на въздушния басейн 

е висок, не се създават предпоставки за продължително задържане на 

вредни вещества в приземния слой. 

 

Положителните тенденции, във връзка с качеството на въздуха са 

следните: 

 подобряване топлотехническите характеристика на сградите, 

направа на изолации, подмяна на дограма, подмяна на отоплителни 

инсталации; 

 високите цени на енергоносителите принуждават собствениците 

на отоплителни инсталации да завишат контрола по разхода на гориво, 

оптимизират технологичния процес (топлоносителят се подава и използва 

по-рационално), следят и използват сертифицирано гориво, използват 

гъвкаво работно време, инвестират в газифициране на отделни обекти 

което води до намаляване на емисиите от неподвижни горивни източници; 

Неблагоприятните тенденции са: 

В региона се извършва много ново строителство, както и в самия 

общински център. При извършване на строителните работи качеството на 

атмосферния въздух се влошава, като тенденцията е това да продължи и 

през следващите години. Замърсяването на въздуха ще е около площадките 

на изгражданите обекти и ще бъде с временен характер. При експлоатация 

на същите не се очаква негативно въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух. 

Увеличения инвеститорски интерес в региона, многото строителни 

обекти и дейностите свързани с тяхното изграждане влошават качеството 

на въздуха. Неблагоприятна тенденция е, че в новоизградените обекти се 

монтират и експлоатират котли с различно гориво (ток, твърдо гориво, 

нафта), без инвеститорите да се съобразяват с метеорологични и 

орографски дадености. 

  Значително увеличения автомобилен трафик, който е с постоянна 

тенденция, увеличава емисиите от автомобилния транспорт. 

Следствие на увеличаващият се автомобилен трафик, се увеличава и 

употребата на бензини. 

Тенденцията също е постоянна през годините. 

 

2. ВОДИ. 

Територията на Община Елин Пелин е богата на води и водни 

запаси. През нея протичат водосборната р. Лесновска, която се влива пред 

с.Долни Богров в р.Искър, р.Матица, която извира от мургашкия дял на 

Стара планина и при гр. Елин Пелин се влива в р. Лесновска. 
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На територията на Общината са разположени язовир Огняново с 

обем около 40 млн.м3 и микроязовир “Тараторсокото” над с. Габра с обем 

около 5 млн.м3. 

Общината има и  три геотермални извори. Със статут от държавно 

значение е извора в с.Равно поле, където минералния  състав на водата и 

дебита позволяват развитието на балнеоложки център. Другите два извора 

са в с.Елешница  “ Топлика” и в гр. Елин Пелин, където сондажа е 

замразен. Средногодишните валежи са около 550 мл/м2 

Равнинната част се характеризира с високи подпочвени води. 

Главната отводнителна артерия е р. Лесновска, водеща началото си 

от склоновете на Беличка и Вакарелска планина на Ихтиманска средна 

гора.Оттокът й е целогодишен. Коритото й от с. Доганово до вливането й в 

р. Искър е коригирано. По-големи притоци на р. Лесновска са реките: 

Елешнишка, Макоцевска и Азмака отдясно и р. Габра отляво. През сухите 

летни месеци притоците пресъхват. В южния си край общината граничи с 

язовир Искър. 

 

Източници на замърсяване на водите на територията на 

общината: 

Замърсяването на реките и деретата с органични вещества от 

отпадъчните битови води влияе върху качествата им. Липсата на 

пречиствателни съоръжения и заустването на отпадъчните води от 

канализацията директно в реките и деретата, води до постоянно 

натоварване на водните течения с органични замърсители. До момента все 

още не е доизградена и въведена в експлоатация ГПСОВ, а други такива 

липсват на територията на общината. 

Останалите населени места нямат изградени пречиствателни съоръжения. 

Ниската ефективност на пречистване на пречиствателните станции в 

предприятията от химическеата и  хранително-вкусовата промишленост е 

една от причините за съществуващото замърсяване на водоприемниците, в 

които се заустват производствените отпадъчни води. 

Съгласно представени протоколи за изпитване от акредитирана 

лаборатория са извършени през 2011 год. следните изследвания на уран, 

радий226 и обща бета- активност за: 

-с.Нови хан, Протокол №6579/21.06.2011 г.,взета проба от 

водопровода на с. Нови хан; 

-р.Габра до вливането й в р.Лесновска Протокол № 

6578/21.06.2011,взета от поречието на реката; 

-р.Габра до вливането й в р.Лесновска Протокол № 

6576/21.06.2011,взета от поречието на реката; 

-р.Габра до вливането й в р.Лесновска Протокол № 

6577/21.06.2011,взета от поречието на реката; 

 

Пробите по поречието на реката са взети по различни координатни 

точки, цитирани в протоколите. 
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Резултатите от изпитването показват, че взетите проби 

отговарят на изискванията на наредба № 7/1986 г. за ІІ  ра-категория 

водоприемник показателите отразени в протоколите. 

- 

2.1. Предприятия потенциални  замърсители на води 

Потенциални  замърсители на територията на Община Елин Пелин, 

при неспазване на нормативните изисквания, съгласно Закона за водите 

са: 

- „Верила Лубрикантс”АД, „Макро Би Индустриз” ООД, „Баумит 

България” ЕООД, „Шамот Ел Пе 2007” ООД, „Мина Чукурово”АД, „БКС 

Строител” ЕООД. 

-„Мина Чукурово”АД, притежават разрешително № 

13150003/24.09.2008г. за заустване на отпадъчни води в повърхностен 

воден обект р. Габра, издадено от Басейнова дирекция. 

- „Солид-55” ООД, притежават разрешително за заустване на 

отпадъчни води № 13110094/28.09.2009г. от обект  „ЛПСОВ на 

предприятие за производство на врати с администрация”, гр. Елин Пелин в 

повърхностен воден обект р. Лесновска. 

- „Голф клуб” ЕООД, притежават разрешително № 1008/01.03.2013г. 

за заустване на отпадъчни води  от обект „ЛПСОВ към голф игрище – с. 

Равно поле” в р. Янещица, десен приток на р. Лесновска. 

- „Пътприбор” ООД -  притежават разрешение за заустване на 

отпадъчни води № 1118/24.07.2013г. за заустване на отпадъчни води от 

обект „Цех за производство на битумни емулсии и полимербитуми” с. 

Нови хан в повърхностен воден обект р. Лесновска. 

-  „Интерскай” ЕООД, притежават разрешително за заустване на 

отпадъчни води № 13140156/11.06.2010г. от обект „ЛПСОВ на летище 

Лесново”, в повърхностен воден обект р. Липец, ляв приток на р. 

Лесновска 

- „Баумит България”ЕООД, притежават разрешение за вадоползване 

и заустване в улична канализация посредством съществуващо канално 

отклонение. 

- „Индрустриален парк Елин Пелин“ АД – притежават разрешително 

за ползване на воден обект  № 13150009/07.06.2010г. за заустване на 

отпадъчни води от обект в процес на проектиране и/или строителство 

„Канализационна система за битово отпадъчни води и дъждовни води от 

Складово-производствена зона Елин Пелин“ 

- „Сентрал Парк 1” ЕООД, притежават издадено разрешение от 

Басейнова дирекция №13110105/07.06.2010г. за заустване на отпадъчни 

води от обект:”ЛПСОВ на вилно селище”, находящ се в м. „Милковица“ 

землището на село Нови хан в повърхностен воден обект р. Търнавска. 

- „Водоснабдяване и канализация” ЕООД притежават решение 

№778/11.06.2012г. за заустване на отпадъчни води от обект „Селищна 

канализация – с. Доганово” в повърхностен воден обект р. Лесновска. 

- „Водоснабдяване и канализация” ЕООД притежават решение 

№769/31.05.2012г. за заустване на отпадъчни води от обект „Селищна 

канализация – гр. Елин Пелин” в повърхностен воден обект р. Лесновска. 
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- „Водоснабдяване и канализация” ЕООД притежават решение № 

779/11.06.2012г. за заустване на отпадъчни води от обект „Селищна 

канализация – с. Габра” в повърхностен воден обект р. Габра. 

Река Габра преминава през с.Габра ,покрай бившите уранови мини и 

в близост да мина Чукурово и се влива в р.Лесновска. 

От проведения мониторинг  на МЗ, Национален център по 

радиобиология и радиационна защита за период 2012-2013 г.,за което 

община Елин Пелин е получила резултатите с писмо с изх.№ КОН- 06-

47/09.05.2014 г.,показателите за питейни води, повърхностни води и дънни 

утайки са в границите на нормалния радиационен статус характерни за 

страната. 

Съгласно писма получени от кметове на населените места:  

с.Мусачево,с.Огняново,с.Доганово, с.Лесново, с.Потоп,с.Богданлия, 

с.Караполци няма извършени лабораторни изследвания  за радиоактивност 

на ,почви, въздух и селскостопански продукти на населените места. 

Изводи: 
Основните проблеми, свързани с опазване чистотата на водите на 

територията на община Елин Пелин са: 

- Липсват пречиствателни съоръжения за отпадъчните води, което е 

причина за безконтролното изпускане на замърсени води в реките и 

причинява замърсявания на околната среда; 

-Необходимост от реконструкция и разширение на канализационната 

мрежа на гр. Елин Пелин и населените места и доизграждане на ГПСОВ - 

гр. Елин Пелин; 

- По отношение на компонент „води" основните усилия следва да са 

насочени към подобряване състоянието и експлоатацията на 

водоснабдителните и канализационни системи и доизграждане на ГПСОВ; 

- Съществуващата водоснабдителна мрежа е остаряла и се нуждае от 

подмяна и реконструкция; 

- Амортизираната водопреносна мрежа е причина за значителни 

загуби на питейна вода и за влошаването на нейните качества; 

Замърсяване и нередовно почистване на речните корита в границите на 

населените места и извън тях - предпоставки за бедствия вследствие 

непредвидими природни явления. 

 

3. ШУМ. 

Министърът на здравеопазването организира създаването, 

функционирането и ръководството на Национална система за мониторинг 

на шума в урбанизирате територии в съответствие със Закона за здравето. 

Съгласно чл.12, ал.1 от горе цитирания  закон Министърът на 

околната среда и водите организира извършването на измерването, 

оценката, управлението и контрола на шума, излъчван от промишлените 

инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени 

дейности по Приложение № 4 към чл.117, ал.1 от Закона за опазване на 

околната среда /ЗООС/. 

Промишлените източници, разположени на територията на община 

Елин Пелин, не са включени в утвърдения от МОСВ списък за контрол на 
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шумови нива, поради което няма данни от проведени измервания на шума. 

В РИОСВ – София няма постъпили жалби и сигнали относно превишаване 

на шумовото ниво от дейността на промишлени източници на територията 

на община Елин Пелин. 

За гр. Елин Пелин основни източници на шумово натоварване са 

автотранспортът и промишлените предприятия. Няма данни за изготвени 

шумови карти на града. 

Източници на вредни лъчения не са установени. В района не са 

разположени постоянни или временни пунктове за измерване на 

радиационния гама-фон, атмосферната радиоактивност и нейонизиращите 

лъчения. 

Целта е съчетаване на главните урбанистични функции като 

жилищно строителство, работа и мобилност по начин, по който не се 

подлагат гражданите на вредни шумови нива. 

Шумът на територията на общината се причинява преди всичко от 

транспортните, промишлените и ремонтните дейности и предизвиква 

възражения от страна на населението, особено в общинския център . 

Различни институции имат отношение към шумовото замърсяване и 

поради това данните за него трудно се сравняват, тъй като се използват 

различни измервателни методи и методи на оценка. 

В община Елин Пелин не се осъществява контрол за нивата на 

транспортния шум, промишления шум и шума от търговски и други 

подобни на тях дейности. РЗИ – София окръг осъществява контрол върху 

промишления шум и транспортния шум. 

Дейността по оценка и контрола на промишления шум ще  бъде 

съсредоточена в две направления: оценка на шума от големи промишлени 

обекти и оценка на шума от източници на шум с локално значение.  

На мониторинг относно излъчвания промишлен шум подлежат по-

големи шивашки и тъкачни цехове, обогатителни фабрики, 

дървопреработващи предприятия и др. Идентифицирани са критичните в 

акустично отношение райони в населените места, които се наблюдават и 

нивото на шума се измерва в определени пунктове.  

Съгласно Закона за „Шума” е необходимо да бъдат изготвени 

„Шумови карти” за общината. 

 

4. ПОЧВИ. 

Според почвено-географското райониране на България, община Елин 

Пелин попада в Балкано-апенинска почвена подобласт с провинция 

Софийско-Краищенска. Характерни за хълмовете и ридовете на 

провинцията са плитките почви (Leptosols), които често са в комплекси- 

литосоли (Lithic) с ранкери (umbric), литосоли с рендзини (rendzic), 

рендзини с канелени (chromic), или лесивирани почви (канеленовидни). В 

котловините и покрай реките са разпространени смолниците, които са най-

мощните и най-глинестите почви в България. 

Съобразно „Легендата на почвите” на FAO (1988, 1990), типът Смолници- 

(Vertisols) спада към почви, образуването и свойствата на които са 

предопределени от особеностите на почвообразуващата скала. Те са 
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резултат от специфичната еволюция на блатните почви. Смолниците са 

глинести (с над 55% глина), образуващи при суша широки и дълбоки 

пукнатини. Почвите са слабо кисели до алкални с много висок сорбционен  

капацитет- 40-55 mequiv на 100g и наситеност с бази над 90%. Хумусирани 

са добре по целия профил. Съдържат 4-5%, а в нивите 2.5-3% хумус от 

хуматен тип. Характерна особеност на хумуса е и съдържанието на смоли 

и восъци в него, което го прави устойчив към различни видове 

въздействия. Запасите им от общ азот и усвоим за растенията азот са 

средни. Бедни са на фосфор, но богати на калий и микроелементите 

желязо, цинк, мед, манган, кобалт и бор. Поради специфичния глинест 

състав горните 3-5 см. Образуват дребнозърнести агрегати, които мулчират 

орницата. 

Според пригодността на почвите за земеделие те попадат в Клас 

(S2)- добра пригодност. Водещ ограничител (о)- трудна обработка. В 

зависимост от средното съдържание на хумуса в повърхностния хоризонт 

те попадат в Клас 4- богато хумусни с 80 бонитетни точки. Попадат в 

бонитетната група на много добри земи, бонитетна 2 категория. 

Релефът, климатът, почвообразуващата скала, растителността и 

другите условия на почвообразуване, обуславят наличието в района на 

гр.Елин Пелин на излужените смолници като основен естествен почвен 

тип. Излужените смолници са образувани при по-влажни, преходни 

континентални условия, върху по-тежки плиоценски, тежко песъчливо-

глинести материали и стари кватернерни тераси, изградени от андезитови 

и пясъчнико-варовити материали. Отличават се с мощен профил: хумусно-

акумулативен хоризонт, смолесто-черен много тъмно сив цвят, тежко 

песъчливо-глинест състав. 

Под влияние на урбанизацията и интензивната промишлена дейност 

в района, почвите са се трансформирали в антропогенни. При тези условия 

почвите в съществуващия почвен слой бавно, но прогресивно са изтощени, 

замърсени и са се изменили в отрицателна посока в сравнение с 

първоначалното им естествено състояние. 

 

VI. ОТПАДЪЦИ. 

         Съществуващо състояние и практики по управление на отпадъците:   

Анализът на съществуващото състояние е направен на база 

натрупания практически опит през последните години и резултатите от 

конкретни изследвания и проучвания. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) – ДВ бр. 53/ 13 

07.2012 г.предстои Актуализиране на  програма за управление на 

дейностите по отпадъците  

Съгласно ЗУО на територията на общината се генерират следните 

видове отпадъци, а именно: 

- Битови отпадъци (БО); 

- Строителни отпадъци (СО);  

- Производствени отпадъци (ПО); 

- Опасни отпадъци (ОО). 
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1. Битови отпадъци. 

Отпадъците не само повърхностно замърсяват околната среда, но и 

ограничават използваемостта на земята и създават хигиенни проблеми . В 

резултат на протичащите в периода на натрупването им физични, химични 

и биологични процеси, те се превръщат в многофакторен замърсител на 

околната среда, оказващ силно негативно въздействие върху 

повърхностните и подземни води, въздуха и почвите, с което създават 

сериозен здравен риск за населението. От друга страна отпадъците са 

ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна 

употреба води до съхранение на природни ресурси. 

Ето защо управлението им е сложен и многообхватен процес, 

изискващ интегрираност на подходите, внедряване на нови технологии, 

създаване на подходяща икономическа среда и нормативна база, и не на 

последно място висока обществена отговорност. 

Битовите отпадъци се формират от жизнената дейност на хората. 

Количеството и съставът им зависят от мястото на образуване, от 

стандарта на живот на населението и неговата култура, степента на 

благоустроеност на населеното място, начина на отопление и други 

фактори. 

 Количествата на битовите отпадъци, генерирани на територията 

на община Елин Пелин през  последните години, са показани в следната 

таблица:  

 

Години 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

Генерирани 

битови 

отпадъци, 

тона 

10246.52т. 10993.79т. 10365,52т. 10109.59т. 9595.32т. 

 

 Генерираните твърди битови отпадъци от територията на община 

Елин Пелин се извозват за депониране на регионално депо в землището на 

Горна Малина съгласно подписани споразумения между двете общини. 

 Оператор на депото е „Еко Горна Малина” ЕООД, съгласно 

протоколно решение № 96 от заседание на общинския съвет на община 

Горна Малина от 29.09.2005г. Задължение на оператора е да приема 

битовите и не опасни промишлени отпадъци с причинител намиращ се на 

територията на двете общини и да се депонират без ограничения и на 

еднакви за двете общини цени. 

 По проектни данни капацитетът на регионалното депо за не опасни 

отпадъци възлиза на 12365 т/год. или 34 т/24ч. 

Количество и видове битови отпадъци, класифицирани, съгласно Наредба 

№3 на МОСВ и МЗ. 

 

 Вид на отпадъка 
Произход Състав и свойства 

 Код Наименование 

1 20 03 01 Смесени битови От бита Хартия, картон, 
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20 02 01 

отпадъци 

Биоразградими 

отпадъци 

полиетиленови торби, 

шишета, пластмаса, 

негодни за консумация 

храни  и др. 

2 

20 03 03 Отпадъци от 

почистване на 

улици 

От измиване 

на улици 

Хартия, полиетиленови 

опаковки, кал, пясък и др. 

3 

 

20 03 02 Отпадъци от 

пазари 
От пазари 

Негодни за консумация 

храни, полиетиленови 

торби и др. 

 

4 

20 03 06 Отпадъци от 

почистване на 

канализационн

и системи 

От почистване 

на 

канализацион

ни системи 

Пясък, кал, Органика,  и 

др. 

5 

20 03 99 

 

 

20 01 08 

Битови 

отпадъци, 

неупоменати 

другаде 

Биоразградими 

отпадъци от 

кухни и 

заведения за 

обществено 

хранене 

От бита и от 

ресторанти 

Негодни 

храни,строителни 

отпадъци, опаковки и др. 

6 

20 03 04 Утайки от 

септични ями 

Пречистване на 

отпадъчни води 

От почистване 

на септични 

ями 

Органика, нер.в-ва 

7 

19 08 05 Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води 

от населени 

места 

пречистване 

на отпадъчни 

води 

 

Органика, нер.в-ва 

8 

15 01 01 Хартиени и 

картонени 

опаковки 

От бита Хартия, картон 

9 
15 01 02 Пластмасови 

опаковки 
От бита 

Полиетилен,полипропи-

лен и др. 

10 

15 01 03 Опаковки от 

дървесни 

материали 

От бита Целулоза 

11 
15 01 04 Метални 

опаковки 
От бита 

Желязо,алуминий, мед и 

др. 

12 
15 01 05 Композитни, 

многослойни 
От бита 

Хартия, 

картон,полиетиленови 
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опаковки опаковки и др. 

13 

 

15 01 06 
Смесени 

опаковки 

От измиване 

на улици 

Хартия, 

картон,полиетиленови 

опаковки и др. 

14 

17 02 13 
Отпадъци от 

пластмаса 

Пластмасо-

преработващи 

фирми 

Полиетилен 

15 

04 02 22 

 

 

20 01 11 

 

20 01 10 

Отпадъци от 

обработени 

текстилни 

влакна 

Текстилни 

материали 

Облекла 

Шивашки 

фирми и бита 
Памучни отпадъци 

16 

04 02 09 Отпадъци от 

смесени 

материали 

/инмпрегниран 

текстил, 

еластомер, 

пластомер/ 

Шивашки 

фирми 
Импрегниран текстил 

17 

07 05 14 Твърди 

отпадъци, 

несъдаржащи 

опасни 

вещества 

Сладкарски 

цехове и др 

Брашна, нишесте,твърда 

каша и др. 

 

18 

03 01 05 Трици, талаш, 

изрезки от 

дърво, парчета 

и др. 

Дърводелски 

цехове 
Трици, талаш и др. 

19 

17 07 01 Отпадъци от 

ремонт на 

жилища 

Жилищни 

сгради 

Строителни отпадъци от 

ремонтни дейности 

20 

20 02 00 Отпадъци от 

паркове и 

градини 

Паркове,гради

ни, зелени 

площи 

Храсти,растения,опаковки 

21 

16 01 03 

Излезли от 

употреба гуми 

От 

трансп.фир-ми 

центрове за 

смяна на гуми, 

сервизи и 

граждани 

Каучук , гума 

22 

 

20 01 01 
Хартия и 

картон 

Фракции от 

фирми, офиси 

и домакинства 

Хартия и картон 

23  Пластмаси Фракции от Пластмаса 
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20 01 39 фирми, офиси 

и домокинства 

24 

15 01 07 

 

20 01 02 

Стъклени 

опаковки 

 

Стъкло 

Опаковки от 

фирми, офиси 

и домокинства 

Стъкло 

25 

 

20 03 07 
Обемни 

отпадъци 

От 

домакинства, 

търговска и 

адм.стоп.дейн

ост 

 

 

 

2. Събиране и извозване на генерираните отпадъци. 

Съгласно договор от 31.10.2013г. за възлагане на дейности по 

сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите 

за обществено ползване и озеленяване в населените места на община Елин 

Пелин, фирма „АЕС – Х „ООД със седалище и адрес на управление гр. 

София, ул. „Градинарска” №1, извършва срещу възнаграждение всички 

упоменати в договора дейности, на територията на общината. Фирмата 

притежава Регистрационен документ №-12-РД-650-00/12.01.2011г. на 

основание чл. 52, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по: Събиране и 

транспортиране /код Т/ на отпадъци . 

 

Видове съдове за ТБО, разположени към настоящия момент на 

територията на община Елин Пелин, в зависимост от броя на 

постоянните  им жители: 

 

 110л. 1100л. 4 куб.м. 

гр. Елин 

Пелин 

1900 170 18 

гара Елин 

Пелин 

1200 77 24 

с. Нови хан 1080 52 2 

с. Лесново 920 27 2 

с.Равно поле 770 75 12 

с. Габра 520 23 13 

с. Мусачево 630 30 7 

с. Петково 420 18 3 

с. Доганово 400 23 6 

с. Столник 420 24 2 

с. Голема 

Раковица 

- 25 3 

с. Григорево 350 27 1 

с. Елешница 350 9 3 

с. Чурек - 26 3 
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с. Огняново - 19 3 

с. 

Караполци 

- 14 - 

с.Богданлия - 13 - 

с. Потоп - 8 - 

с.Крушовица - 8 - 

в.з. Побит 

камък 

- - 7 

в.з Гладно 

поле 

- - 2 

 

Честота на извозване: 

- съдове за ТБО с вместимост 110 литра – 1 път седмично за всички 

населени места; 

- съдове за ТБО с вместимост 1100 литра, всеки ден – гр. Елин Пели 

- 2 пъти седмично – гара Елин Пели 

- 1 път седмично – всички останали населени места 

- съдове за ТБО с вместимост 4 куб.м. – 2 пъти седмично гр. Елин 

Пелин, 1 път седмично всички населени места; 

- улични кошчета – 6 пъти седмично за всички населени места 

 

 Създадената система за сметосъбиране и почистване на 

обществените места е в пряка зависимост от съществуващата 

специализирана техника и съдове за битови отпадъци. Амортизираните 

коли и съдове създават предпоставка за нередовно извозване на 

отпадъците. Често се констатира изхвърляне на отпадъци от домакинствата 

извън съдовете за битови отпадъци.  

През зимните месеци се изхвърля негасена сгурия в контейнерите, 

което предизвиква запалването им и много бързо амортизиране. 

В населените места има случаи в частни дворове съдовете за 

отпадъци, които са общинска собственост, да се използват  не по 

предназначение /за фураж, пясък, вар, вода и др./. Организацията на работа 

може да бъде значително подобрена чрез ефективно планиране на тази 

дейност и разходване на средствата, предоставени от общината за нея. 

За неправилното  използване на съдовете за отпадъци е ниската 

битова култура на гражданите. 

Констатирани са и кражби на съдове за смет. 

Клошарите и бездомните кучета  създават  допълнително проблеми 

при ваденето на отпадъци от контейнерите и замърсяването на площадките 

около тях. 

Използвана техника:  

- сметосъбираща  техника на фирмите: „Мерцедес”, „МАН”, „ДАФ”;  

- машинно метене: „Унимог”, „Ифа”;  

- машинно миене: „Мерцедес”, „Шкода”;  

- снегопочистване: „Ивеко”, „Магерус”, „Унимог”.  
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3. Разделно събиране на битовите отпадъци. 

Йерархията за управление на отпадъците налага ограничаване на 

депонирането на отпадъци и въвеждане на системи за разделно събиране 

на  отпадъци, с цел оползотворяване и насърчаване на рециклирането им.   

За предотвратяване на образуването на отпадъци, насочени за крайно 

обезвреждане на територията на Община Елин Пелин съществува 

организирано разделно събиране на отпадъци от опаковки, въведено от 

януари 2006 год., като в специално оцветени съдове се събират разделно 

хартия, пластмаса и стъкло.  

Община Елин Пелин е сключила договор с „Булекопак” АД от 

18.12.2012г., като системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

се осъществява в следните видове контейнери: 

- Контейнер тип „Иглу Минилидер“ 1500л., жълт за отпадъци от 

опаковки от пластмаса и метали; 

 - Контейнер тип „Иглу Минилидер“ 1500л., син за отпадъци от 

опаковки от хартия и картон; 

- Контейнер тип „Иглу Минилидер“ 1500л., зелен за отпадъци от 

опаковки от стъкло; 

- Контейнер тип „Иглу Аляска“ 1700л., жълт за отпадъци от 

опаковки от пластмаса и метали; 

- Контейнер тип „Иглу Аляска“ 1700л., син за отпадъци от опаковки 

от хартия и картон 

- Контейнер тип „Иглу Аляска“ 1700л., зелен за отпадъци от 

опаковки от стъкло. 

Една точка за разделно събиране на отпадъци от опаковки включва 

един жълт, един син и един зелен контейнер. 

 

Разпределение на точките по населени места: 

гр. Елин Пелин – 23 точки и гара Елин Пелин – 9 точки 

- с.Мусачево - 3 точки 

- с.Лесново – 3 точки 

- с.Нови хан – 2 точки 

- с. Столник – 1 точка 

- с. Доганово – 2 точки 

- с. Огняново – 1 точка 

- с. Елешница – 1 точка 

- с. Григорево - 2 точки 

- с. Петково – 1 точка 

- с. Богданлия – 1 точка 

- с. Г. Раковица – 1 точка 

- с. Караполци – 1 точка 

- с. Равно поле – 3 точки 

- с. Габра – 1 точка 

Минимална честота на обслужване на контейнерите в населените 

места: 

 жълт контейнер – минимум 2 пъти месечно 

 син контейнер – минимум 2 пъти месечно 
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 зелен контейнер – минимум 1 пъти месечно 

Разделното събиране е насочено към отпадъците, които подлежат на 

рециклиране и за които съществуват мощности за преработка на 

територията на страната.  

Към момента това са хартиените и картонените опаковки, 

пластмасовите отпадъци, стъклените отпадъци и отпадъците от черни и 

цветни метели.  

Изискванията към събираните отпадъци са както следва:  

- Отпадъци от вълнообразен картон, като транспортни опаковки 

(каси, кашони) с укрепващи и уплътняващи елементи – решетки, капаци и 

др., други кутии и опаковки и съпътстващите ги включвания пак от 

вълнообразен картон; капаци за комбинирани транспортни опаковки или 

палетизирани товари и други.  

- Отпадъци от гладък картон (целулозен, от отпадъчна хартия, от 

комбинирани влакнести материали, многослоен). Разпространен е основно 

като: картонени опаковки за хранителни продукти, бонбони, цигари, 

предмети за бита, и др., както и в полиграфията за корици на книги, 

тетрадки, папки и др.  

- Отпадъци от хартии за писане и печат – разпространени като: 

тетрадки, хартия за ксерокс, принтери, книги, списания, документация, 

нагледни материали и др.  

-  Стари вестници.  

- Опаковъчна хартия за торби – торби за цимент, строителни 

материали, брашно, хранителни продукти и др С отстранени остатъци от 

товара и влагоизолиращи пластове от полиетилен или друг полимерен 

материал. 

- Опаковъчна хартия за пликове, пакетиране, обвиване и др. Без 

наличие на нехартиени включвания, като фолийни материали от пластмаса 

или алуминий, без тетрапак опаковки и други подобни.  

- Лят амбалаж – това са овоцеливите табла за яйза и други по рядко 

срещани опаковъчни изделия от този материал.  

- Отпадъци от хартия и картон, които следва да бъдат изключени от 

организираното събиране са: силно замърсени или омазнени хартии, 

хартии и картони с пластмасово покритие, индигирани хартии, 

изолационни хартии.  

 

Пластмасови отпадъци  

Основните видове отпадъци от пластмаси включват:  

Отпадъци от полиетилен (ПЕ) – ниска и висока плътност. 

Полиетиленът се среща в две основни форми:  

- като фолиен материал или изделия от фолио – фолио за оранжерии 

и др., термосвиваемо фолио за опаковане на палетизирани товари, 

термосвиваемо фолио за комбинирани транспортно опаковъчни единици 

(бутилирани течности или продукти, поставени върху това от 

вълнообразен картон и опаковани с термосвиваемо фолио), пликове, торби 

и др.  
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- като твърд полиетилен (ниска плътност) – каси за опаковани 

течности в бутилки, кофички или буркани; бидони, туби и др.  

- Отпадъци от полиетилен терефталат (ПЕТ) това са бутилките за 

безалкохолни напитки, преобладаващите бутилки за минерална вода, 

пластмасовите бутилки за бира и олио, пластмасови опаковки на препарати 

на препарати от битовата химия и др. Полиетилентерефталатът е 

прозрачен, безцветен или оцветен материал.  

- Отпадъци от полипропилен (ПП) – среща се като фолиен материал 

(заместител на целофана) - използвана за опаковка на бонбони, бисквити и 

др.; опакования с по-дебело фолио или като твърд материал – използва се 

за опаковки и опаковъчни изделия като бутилки, туби, бидони, капачки, 

каси, чаши; предмети за бита; играчки и др.  

- Отпадъци от полистирол (ПС) – намира приложение като кофички 

за кисело мляко, пластмасови чаши за еднократна употреба и др. Не е 

препоръчително събирането на екструдиран полистирол, предназначен за 

строителни цели, както и за укрепващи и уплътняващи форми при 

опаковането.  

- Отпадъци от поливинилхлорид – среща се като мек материал, 

влаган в някой изкуствени кожи, тапети за баня, изкуствен фурнир и др. И 

твърд ПВЦ при някои опаковки, строителни материали (тръби за ВиК); 

различни предмети за бита и др.  

- Проектът предвижда в началния етап разделното събиране да бъде 

насочено основно към отпадъците от полиетилен, за които има 

съществуващи мощности за преработка в страната и отпадъците от 

полиетилен терефталат. Предвид това системата следва да включва 

различните фолийни материали, празни пластмасови бутилки и кутии, 

торби и чували от полиетилен висока плътност.  

С - илно замърсените пластмаси, не напълно изпразнени от 

съдържанието им опаковки, опаковки от опасни вещества и др. Не следва 

да бъдат събирани разделно.  

 

Стъклени отпадъци  

Събирането на стъклени отпадъци е насочено към различните 

стъклени опаковки. Желателно е предварително да бъдат отделени 

различните метални и неметални части (капачки, етикети). 

Не трябва да се допуска разделното събиране на стъклени опаковки, 

не изпразнени от съдържанието им, както и на опаковки в които са били 

съхранявани силно възпламеними или опасни вещества (разтворители, 

препарати за растителна защита и др.).  

 

Метални отпадъци  

Металните отпадъци, образувани в домакинствата са предимно от 

повредени уреди, негодни за употреба метални изделия и предмети като: 

брави, панти, пружини, домакинки инструменти и др.;метални опаковки от 

бира, консервни кутии, капачки и др.  

Не се допуска събиране на метални опаковки, използвани за 

опаковане на опасни отпадъци – предимно киселини, основи, препарати за 
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растителна защита или борба с вредни насекоми някой лекарствени 

средства и др.  

Металните опаковки трябва да са почистени и да се съдържат 

остатъци.  

 

Предварително третиране на отпадъци  

Съгласно изискване на чл. 38 на Наредба № 2/2013г, отпадъците, 

които се приемат на депа трябва да бъдат подложени на предварително  

третиране.   

В съответствие с принципа “замърсителят плаща” отговорността за 

финансирането на предварителното третиране на отпадъците се поема от 

притежателя им или от лицето, което образува отпадъка. За смесените 

битови отпадъци отговорността за организирането и финансирането на 

предварителното третиране е на общинските администрации, тъй като 

лицата, които са образували битовите отпадъци (населението) заплащат за 

целта “такса битови  отпадъци”, която постъпва  в общинските бюджети.  

Отговорността за предварителното третиране на строителните и 

производствените  отпадъци е на притежателите  им.  

В съответствие с дефиницията по § 1, т. 21 от Наредба № 2/2013г., 

за да бъде определена една операция с отпадъци като “предварително 

третиране”, тя трябва да отговаря на определени критерии:  

да е физичен, термичен, химичен или биологичен процес, включително 

сортирането;  

да променя характеристиките на отпадъците с цел  

•   да се намали обема им, или  

•   да се намалят опасните им свойства,  

•   да се улесни по-нататъшното им третиране или  

•   да се повиши оползотворяемостта им.  

Методите, които се използват за предварително третиране на  

отпадъците и степента, до която отпадъците трябва да бъдат предварително 

третирани, се определят с указания на министъра на околната среда и  

водите. 

Община Елин Пелин не разполага със съоръжения или инсталации за 

предварително третиране на отпадъците.  

 

Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците 

Едни от най-важните задължения на местните власти в областта на 

управлението на отпадъците са определянето на площадки, изграждането и 

експлоатацията на съоръжения и инсталации за обезвреждане на отпадъци, 

както и възлагане на услуги по събирането, транспортирането и 

обезвреждането на битовите отпадъци. За целта, на общините са 

предоставени необходимите механизми за набиране на средства 

посредством такса „битови отпадъци” и правомощията да определят 

условията и реда за извършване на третирането и транспортирането на 

битовите отпадъци, чрез общинските наредби и програми за управление на 

отпадъците на  територията  на общината.  
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 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъците може да бъде 

извършено чрез:  

• депониране;  

• термично третиране - изгаряне на отпадъците чрез окисляване, както 

и други термични процеси като пиролиза, газификация или плазмени 

процеси, когато веществата, получени от тези процеси се изгарят 

непосредствено след тях;  

• биологично третиране - компостиране, анаеробно третиране и 

механично-биологично третиране;  

•  други методи - физическо и/или химическо обезвреждане и др.  

 Община Елин Пелин не разполага със съоръжения и инсталации за  

оползотворяване на отпадъците. Обезвреждането на смесените битови 

отпадъци от населението чрез депониране се осъществява на първото 

съвременно съоръжение за обезвреждане на битови отпадъци в Софийска 

област  - Регионалното санитарно депо за твърди битови отпадъци за 

общини Горна Малина и Елин Пелин. Намира се в землището на с. Горна 

Малина на около 2.5 км. от регулационните граници на населеното място. 

Депото е изградено съгласно всички технически изисквания в Европейския 

съюз и Република България за такъв род съоръжения. Изградено е в 

естествено оформено дере по начин осигуряващ правилното 

функциониране на сгради и съоръжения.   

 

Конструктивно депото се състои от: 

- Три клетки за обезвреждане на  отпадъка  

- Стопански двор състоящ се от КПП, електронен кантар, гараж 

- Административна сграда, дезинфекционен трап и мивка за измиване на 

контейнерите /кофите/  

- Обслужвана площ  

 -Пътища довеждащ и експлоатационен. 

 

Технологично всяка клетка е изградена от: 

- Изолационен пакет  

- Дренажна система за инфилтрирали води  

- Контролни кладенци за подземни води  

- Газоотвеждаща система  

- Охранителни канали. 

 

Обща площ на съоръжението:  48 085.9 м2   

- Общ обем на депото:   592 468 м3 

- Обслужвано население:  35 000 души 

- Експлоатационния период на съоръжението е 23 години.                   

- Изграждането на обекта е финансирано от Държавния бюджет и 

- Националния фонд за опазване на околната среда /понастоящем 

Предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда/. 

- Първа клетка от депото е въведена  в експлоатация на 01.07.2003г.  

- Отпадъците се обезвреждат в съоръжението чрез депониране.  
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При експлоатацията са предвидени мерки и мероприятия за 

недопускане замърсяване на околната среда: 

- визуален контрол за вида и състава на постъпващите за обезвреждане 

отпадъци  

- система за мониторинг  

- спазване на утвърдена технология за експлоатация  

авариен план 

 Във връзка  изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 

27.08.2013г. /ДВ бр. 80/2013г./ за условията и изискванията за изграждане 

и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъците е необходимо извършване 

на основното охарактеризиране на отпадъците, които са  предназначени за 

обезвреждане чрез депониране от генераторите на отпадъци. 

  След приключване експлоатацията на всяка клетка се извърша 

рекултивация при която терена възстановява първоначалното си 

предназначение /ливада/. 

 

4. Съществуващи проблеми. 

При “Депонирането  не е предвидено последващо третиране на 

отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от 3 

години – за отпадъци, предназначени за оползотворяване, и една година – 

за отпадъци, предназначени за обезвреждане, по начин, който не 

представлява опасност за човешкото здраве и околната среда.” 

 

 Старите замърсявания се идентифицират чрез  изменения в 

качеството на компонентите на околната среда /почва, повърхностни и 

подземни води, флора и фауна/ до степен, водеща до риск за човешкото 

здраве  в резултат от: 

- Изоставени неорганизирани сметища (струпване на всякакъв вид 

отпадъци, най-вече битови и строителни) около населените места не 

решен. 

- Не е решен и проблема с промишлени отпъдъкохранилища с 

изчерпан капацитет или неконтролирано съхраняване на производствени и 

опасни отпадъци. 

Излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) се 

третират като отпадък и се предават на фирми, притежаващи разрешително 

за събиране и транспортиране на ИУМПС.  

Делът на частния сектор при осъществяването на дейностите по 

управление на отпадъците е все още нисък, както и размера на направените 

инвестиции. 

Малка част от отпадъците се събират разделно и се използват 

повторно или  рециклират. Организацията по събиране на полезните 

компоненти от отпадъците може да бъде усъвършенствана чрез внедряване 

на подходящи технологии за преработка на някои от тях. 

Интересът към рециклирането на строителни отпадъци е незначителен. 
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5. Тенденции.  

Генерирането на битовите отпадъци у нас през следващите години 

ще бъде в зависимост от производството и потреблението на продуктите и 

изделията и постепенно ще се доближава до нормите на натрупване в 

другите европейски страни. 

Измененията и морфологичния състав на битовите отпадъци, 

предназначени за депониране, ще бъдат резултат от предприети мерки за 

отваряне на пазара за отпадъци като стъкло, пластмаса, текстил и др. 

 

6. Строителни отпадъци. 

“Строителни отпадъци” са отпадъците получени в резултат на 

строителната дейност на строителни площадки, както и отпадъци от 

разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. Количествата 

генерирани строителни отпадъци през периода последните четири години 

са с променлива величина, в пряка зависимост от извършваните ремонтни 

и строителни дейности  на територията на гр.Елин Пелин. 

Съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци и 

влагане на рециклирани строителни материали приета с ПМС №277 от 

05.11.2012 год. за постигане на националната  цел за повторна употреба, 

рециклиране и друго оползотворяване на материали  по чл.32 ,ал.1 от 

ЗУО,съгласно сроковете по параграф 16 от преходните и заключителните 

разпоредби на ЗУО: 

- възложителите на СМР на пътища са отговорни за постигане на цел 

80 на сто материално оползотворяване от теглото на образуваните при тези 

дейности СО; 

- възложителите на СМР на железопътни линии са отговорни за 

постигане на цел 80 на сто материално оползотворяване от теглото на 

образуваните при тези дейности СО; 

- възложителите на СМР и /или премахването на строежи осигуряват 

селективно разделяне и материално оползотворяване на видовете отпадъци 

с код 17 от Наредба №3 за класификация на отпадъците. 

Възложителите на строителството и разрушаването са отговорни и 

изпълняват цели за рециклиране на СО-организират и финансират. 

Съгласно чл.4/ в сила от 01 01.2014 г/ на Наредбата преди започване 

на СМР и / или премахване на строеж, възложителят отговаря за 

изготвянето на план за управлението на СО. 

 

7. Производствени и опасни отпадъци. 

“Производствените отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат 

на промишлената дейност на физическите и юридическите лица. 

“Опасни отпадъци” са отпадъците, чиито състав, количество и свойства 

създават риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или 

повече свойства, които ги определят, като опасни, и/или съдържат 

компоненти, които ги превръщат в опасни и/или са определени, като 

такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното 

движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. 
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8. Закон за местните данъци и такси. 

Събирането на такса “битови отпадъци” и постъпването й в бюджета 

на общината е регламентирано от ЗМДТ. Общински съвет – Елин Пелин 

определя размера на таксата битови отпадъци при спазване на следните 

принципи: 

Възстановяване на пълните разходи на Общината по предоставяне на 

услугата; 

Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и 

повишаване на тяхното качество; 

Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане 

на таксата. 

Размера на таксата се определя за всяка услуга поотделно – 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 

депа или в други съоръжения, чистота на териториите за обществено 

ползване; 

Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с 

решение на общински съвет въз основа на одобрена план-сметка, 

включваща необходимите разходи за: 

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 

- събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 

или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им; 

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане на битовите отпадъци. 

 

Предвижда се организирането на семинари свързани с разделното 

събиране на отпадъци от опаковки от общината, с участието на 

търговски, туристически фирми, административни учреждения, на теми 

насочващи вниманието на хората към връзката между разделното 

събиране и рециклирането на отпадъците от опаковки /повторна 

употреба/. Целите на кампанията са: 

 широко обществено обсъждане; 

 надграждане на познаваемостта системата за разделно събиране на 

отпадъци и видовете опаковки предназначени за събиране в цветните 

контейнери;  

 информация за начините на изхвърлянето им и повишаване дела 

на годните за рециклиране отпадъци; 

 ангажиране на браншовия бизнес в използване на системата за 

разделно събиране на отпадъци от опаковки, планиране и намаляване 

разходите за смет. 

 

9. Нерегламентирани сметища  

В община Елин Пелин  този проблем  окончателно не е  решен. 

Около блоковете и покрай малките населени места се появяват инцидентно 

локални замърсявания с ТБО, които се ликвидират в сравнително кратки 

срокове. Основна причина за това е безотговорното отношение от страна 
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на гражданите, относно изхвърляне на отпадъците само в определените за 

целта съдове.  

Предотвратяването на появата на нови локални и нерегламентирани 

сметища  ще се постигне чрез засилен контрол и прилагане на принципа 

„замърсителят плаща”. В тази връзка се работи и за по-добра 

информираност на населението.  

Сметосъбирането се контролира на основата на инцидентни и 

планови проверки от страна на общината. 

 

VII. ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

Един от най-важните индикатори за устойчивост на общността е най-

целесъобразното и устойчиво ползване на земите, тяхното опазване както 

от замърсяване, така и от инвазия на строителството.  

Устойчиво ползване на земята означава: 1/ резултатно ползване на земята 

при урбанизация 2/ намаляване вредата върху земеделските земи и 

зелените площи 3/ повишаване качеството на обработваемите земи. 

Относително малкото площ висококачествена обработваема земя и 

преобладаващото градско население в общината поставят истинско 

предизвикателство към намиране на нови екологосъобразни и 

технологични методи на обработване на земеделските земи. Земеделският 

пояс в общината има ресурс за самозадоволяване на местното население с 

основни видове зеленчуци, плодове, грозде. 

 

1. Замърсяване на почвите с тежки метали и нефтопродукти. 

В съответствие с чл. 144, ал.1, т.1 на ЗООС и Заповед № РД-

22/12.01.2004г. на Министъра на околната среда и водите е утвърдена 

новата мрежа за почвен мониторинг. Мониторинговата мрежа е 

структурирана съгласно изискванията на ЕК/ЕАОС. 

 

2. Замърсяване на почвите с пестициди. 

Няма налични данни за замърсяване на почвите с тежки метали. Не 

са правени целенасочени изследвания в тази посока, може би защото на 

практика липсват големи замърсители на територията на общината. 

Вероятно с изисквания към качеството на селскостопанската продукция на 

територията на общината ще има достатъчно заинтересовани страни – 

община, частни собственици, които да предприемат подобни изследвания. 

Основни причини за активизиране и предизвикване на свлачищни 

процеси са прекъсване на водоносни хоризонти при строителни дейности, 

ерозия, урбанизиране на земи без изградена ВиК инфраструктура и пр. 

 

3. Изводи. 

Взети са превантивни мерки за недопускане замърсяване на почвите 

с пестициди.  

На територията на общината са разположени 14 броя контейнери „Б-

Б куб” за съхранение на негодни за употреба пестициди, разположени в м. 

Страната, имот № 000564, землището на с. Лесново. Всеки от кубовете 



 72 

притежава паспорт, издаден от лицензирания производител „БалБок 

Инженеринг” АД.  

Общото количество на намиращи се на територията на Община Елин 

Пелин негодни за употреба пестициди, обезвредени в  контейнери „Б-Б 

куб”  е 64,80 куб.м. 

 

VIII. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

НАТУРА 2000 е общоевропейска мрежа от територии подлежащи на 

защита, с цел да се осигури дългосрочното запазване на най-ценните 

видове и местообитания, които са от значение за Общността. 

Тя трябва да бъде изградена във всички страни членки на Европейския 

съюз и се поставя като изискване при присъединяването на страните 

кандидатки за членство.Създаването на мрежата е насочено към 

постигането на баланс между опазването на видовете и местообитанията и 

дейностите на човека.Изграждането на НАТУРА 2000 се основава на две 

основни за ЕС споразумения, свързани с опазване на околната среда и 

биоразнообразитето. Това са Директивата за птиците и Директивата за 

местообитанията. Обект на защита на двете директиви са около 140 

природни местообитания и над 600 вида животни и растения, които са 

определени като значими за Европейската Общност. 

Основните изисквания на двете Директиви са отразени в Българското 

законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие, приет от 

Народното събрания през август 2002 г. Съгласно този закон в България се 

обявяват т.нар. “защитени зони”, които са част от “националната 

екологична мрежа” Защитените зони са местата от територията на 

страната, които отговарят на изискванията за наличие на местообитания и 

видове, включени в приложенията на Директивата за птиците и 

Директивата за хабитатите. 

Отговорната институция за изграждането на екологичната мрежа у 

нас е Министерството на околната среда и водите. 
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   Територията на община Елин Пелин попада в три защитени зони по 

„Натура 2000”обявени с Решение № 122 от 02.03.2007 г. изм. ДВ бр.14 от 

12.02.2008 г. 

 

Защитена зона “ Долни Богров-Казичене” с код BG 0002004 по 

директивата за птиците, Защитена зона “Етрополе-Байлово” с код BG 

0001043  по директивата за местообитанията и Защитена зона “ Средна 

гора” с  код BG 0001389 по директивата за местообитанията. 

 По важни населени места попадащи  в ЗЗ  са: 

 

- землището на с.Равно поле в защитена зона „Долни Богров-

Казичене” с код BG0002004 за опазване местообитанията на птиците 

от Директива 79/409/ЕЕС с обща територия на цялата защитена зона 

от 2261.16 ха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info_b.php?id=234
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Описание:  

Мочурлива местност между селата Долни Богров и Казичене, прорязана от 

отводнителни канали. През зимата мочурливите места не замръзват поради 

наличието на минерален извор. Основното местообитание са ливади и 

пасища, обрасли с мезофилна тревна растителност с преобладаване на 

ливадна власатка /Festuca pratensis/, броеничеста ливадина /Poa sylvicola/, 

пасищен райграс /Lolium perenne/ и др. (Бондев, 1991). Височината на 

тревостоя достига 1-1,2 м. На места се срещат отделни групи върби /Salix 

spp./, тръстика /Phragmites australis/ и папур /Typha spp./  

Птици:  

Районът е място от международно значение за гнездящия тук световно 

застрашен ливаден дърдавец /Crex crex/. Срещат се още 4 световно 

застрашени вида - белооката потапница /Aythya nyroca/ - през гнездовия 

период, а малкия корморан /Phalacrocorax pygmeus/, белошипата ветрушка 

/Falco naumanni/ и водното шаварче /Acrocephalus paludicola/ - по време на 

миграция. При езерото Долни Богров се намира единствената колония на 

нощна чапла /Nycticorax nycticorax/ в Софийското поле. Комплекса от 

ливади и влажни зони е важно местообитание за 22 вида от европейско 

природозащитно значение (BirdLife International, 2004). Освен световно 

застрашените видове, споменати по-горе, мястото осигурява подходящи 

местообитания за още 11 вида птици от значение за Европейския съюз, 

вписани в приложение І на Директива 79/409 на ЕС. Те се срещат в района 

основно по време на миграция. Десет от видовете птици, сещащи се в 

райно на Долни Богров-Казичене са включени в Червената книга на 

България  

землището на с. Голема Раковица в защитена зона „Етрополе - Байлово” с 

код BG0001043 и обща площ от 27448.25 ха и защитена зона „Средна гора” 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=221
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с код  BG0001389 и обща територия от 104979.12 ха и двете зони за 

опазване на природните местообитания и местообитания на видовете от 

Директива92/43/ЕЕС;    

землището на с. Огняново в защитена зона „Етрополе - Байлово” с код 

BG0001043 и обща площ на защитената зона от 27448.25 ха за опазване на 

природните местообитания и местообитания на видовете от 

Директива92/43/ЕЕС. 

 

 

 
  

 

1. Предмет и цели на опазване (съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 на ЗБР) 

на защитена зона . 
Цели на опазване. 

Запазване на площта на природните местообитания и 

местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в 

рамките на защитената зона. 

Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената 

зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 

характерни видове и условия на средата. 

Възстановяване при необходимост на площта и естественото 

състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на 

видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките 

на защитената зона. 

 

 

http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=224
http://natura2000bg.org/natura/zones_info.php?id=221
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Предмет на опазване. 

ПТИЦИ: 

Видове, включени в Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие 

(Прил. I на Дир.79/409/EEC)                                          

Редовно срещащи се мигриращи видове птици, които не са включени в 

Прил. 2 на Закона за биологичното разнообразие (Прил. I на 

Дир.79/409/EEC)  

Забрани в границите на защитената територия. 

- Изграждането на отводнителни съоръжения; 

-  Премахването на характеристики на ландшафта (синори, 

единични и групи дървета) в земеделските земи; 

- Косенето на ливадите от периферията към центъра, както и косене с 

бързо подвижна техника. 

 

2. Растително разнообразие, консервационно значими видове 

растения и  местообитания. 

Според геоботаническото райониране на страната /Бондев и др, 

1982,/ теренът се попада в Илирийската провинция, окръг Софийски. 

В миналото територията е била заета от мезофитни горски 

екосистеми с доминиране на дръжкоцветен дъб, полски ясен /Fraxinus 

oxicapra/, полски бряст /Ulmus minor/, летен дъб /Quercus robur/ и 

др.дървестни видове., а понастоящем земите са селскостопански с 

естествена мезофитна тревна растителност. 

Съвременната растителност в селскостопанските земи включва 

агрофитоценози и производни вторични съобщества, формирани в процеса 

на протичащите вторични сукцесии. Покрай обработваемите земи е 

формирана вторична растителност, в която доминират ливадната власатка 

/Festuca prateusis/, пасещна глушица /Lolium pereune/, бяла полевица 

/Agrostis stolonifera/, ливадна ливадина /Poa prateusis/ и др.  

На изоставени обработваеми земи са формирани рудерални 

ефемерни групировки, в които доминират едногодишни растения. В 

отделни микрогрупировки се срещат полска детелина /Trifolium campestre/, 

обикновенна паламида /Cirsium arvenze/, ветрогон /Eringium campestre/, 

обикновенна метличина /Centaurea cyanus/ и др. 

Плевелните съобщества в агрофитоценозите се отнасят към 

асоциациите : Chondrila juncea-Sorghum helapensis; Echinohloa crus - gali-

Galinso parviflora; Salvia vetica-lata-Rumex acetosella. 

Тревната растителност е представена предимно от съобщества на: 

ливадина (Poa pratensis) и див ечемик (Hordeum hystrix). Участват и 

видовете равнец (Achilea millefolium), обикновен пчелинок (Marrubium 

vulgare), аспрут (Carthamus), жълтеникав онопордиум (Onopordium acant), 

синя жлъчка (Cichorium intibus), кълбестосъцветен лапад (Rumex 

conglomerates), Lolium perenne, Arrhenateum avenaceum, Taraxacum 

officinale, Artemisia vulgaris, Cardaria draba и др.  

В близост до терена на площадките, около реките се среща 

влаголюбива високостъблена растителност – единично разположени бяла 

върба /Salix alba/, трошлива върба /Salix fragilis/, черна топола /Popolus 
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nigra/, Rosa canina, някои плодни дървета. Видовете са на видима възраст 

над 35 години, със изпочупени и изсъхнали клони. 

Не е установено наличие на редки и застрашени от изчезване 

растителни видове. 

 

3. Животински свят. 

 

 
 

 

Карта на зоогеографските райони (по “География на България”, т.І, 1982): 

1 – северен регион; 2 – южен регион. Райони: І-Дунавски; ІІ-

Старопланински; 

ІІІ – Рило-Родопски; ІV – Струмско-Местенски; V – Тракийски;  

VІ – Черноморски; VІІ – Странджански 

- земноводни /Amphibia/ - зелена крастава жаба /Bufo viridis Laur./, 

обикновенна водна жаба /Rana ridibunda Palas/; 

- влечуги /Reptilia/ - зелен гущер /Lacerta viridis Laur./, обикновенна 

водна змия /Natrix natrix/; 

- птици /Aves/ - Статусът и видовият състав на орнитофауната в 

района е определен от Дончев и Стоянов, 1984 г. (132 вида птици от 14  

разреда - 18.84% постоянни, 30.30% прелетни, 31.82% преминаващи и 

18.14% зимуващи). Караиванов, 1987, отбелязва 46 вида птици - в горския 

биотоп 28 вида птици. Теренът отстои в страни от магистрален Via 

Aristotelis път на прелетните птици Via Aristotelis, преминаващ по 

течението на р.Искър. Това е прелетния път на водоплаващите ( Anseres) и 

блатни  (Limicolae) птици, (Атлас на НРБ, 1973). 

Масови синантропни видове са домашното врабче (Passer domesticus), 

полското врабче (P.montanus), домашният гълъб (Columba livia), гугутката 

(Streptopelia decaocto), селска лястовица /Hirundo rustica/, градска 

лястовица /Delihon urbica/, сива врана (Corvus cornix), кос (Turdus merula), 

градинска дърволазка (Certhia brachydactila), сврака /Pica pica/ др. Макар и 

рядко могат да се видят малък ястреб /Acipiter nisus/, обикновен скорец 

/Sturnus vulgaris/, бял щъркел /Ciconia ciconia/, черношипа ветрушка (Falco 

tinnunculus)и др.; 
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- бозайници /Mammalia/- домашна мишка /Mus musculus/, сив плъх 

/Rattus norvegicus/. Срещат се и обикновено безстопанствени кучета и 

котки. 

Някои от видовете могат да се видят само по време на есенно-

зимната миграция.  

- Ихтиофауна - Според Карапеткова и Живков (2000) в състава на 

ихтиофауната могат да се срещнат: малък речен кефал, скобар (бойник), 

обикновена кротушка, виюн (змиорче), обикновен щипок, речен костур. 

* Често се срещат и някои селскостопански и домашни птици и животни.  

В района е добре развито и животновъдството (География на България, 

2002) обхваща 30% от общото селскостопанско производство тъй като 

фуражните  култури заемат над 4-5% от общата обработваема земя. 

Средностатистическите данни в областта на животновъдството показват, 

че в района се отглеждат: говеда: до 100 условни глави на 100 ha; свине: до 

30 броя на 100 ha; овце:до 250 броя на 100 ha; птици : над 2500 броя на 100 

ha; Добивът на мляко е над 80 000 l / 100 ha, което за страната ни е много 

добра запасеност. Действителното състояние на животновъдството се 

изяснява с преструктуриране на икономиката. Поради близостта с 

гр.София се очаква селскостопанско развитие да бъде насочено към 

зърнено-животновъдно производство, животновъдство и особено към 

зеленчукопроизводството. 

 

В Червена книга на България са дадени следните видове 

характерни за района на гр.Елин Пелин: 

- Малък ястреб (Accipiter nisus), сем.Ястребови (Accipitriidae) - 

застрашен вид с намаляваща численост;  

- Малък орел (Hieraetus pennatus), сем.Ястребови (Accipitriidae) – 

застрашен вид; 

- Белошипа ветрушка (Falco naumanni), сем.Соколови (Falcoidae) - 

застрашен вид;  

- Малък червеноног водобегач (Tringa totanus) сем.Дъждосвирци 

(Charadriidae) – застрашен вид. 

- Лещарка, Ресарка, разред Кокошеви – застрашен вид 

- Розов скорец, сем. Скорци, разред Пойни – рядък вид 

 

В Приложение №2 на Закона за биологичното разнообразие, към чл.6, 

ал.1, т.2 попадат следните видове: 

! Бял щъркел (Ciconia ciconia); 

! Малък орел (Hieraetus pennatus); 

! Белошипа ветрушка (Falco naumanni). 

* Малък червеноног водобегач (Tringa totanus) 

Знакът “!” пред името на даден вид означава, че видът е включен в 

приложението към Резолюция №6 (1998) на постоянния комитет на 

Бернската конвенция; 

Знакът “*”пред името на даден вид означава, че видът изисква 

приоритетно съхранение на неговото местообитание. 
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В Приложение №3 на ЗБР, към чл.37 са включени следните видове: 

Бял щъркел (Ciconia ciconia); 

Малък ястреб (Accipiter nisus) - (І); 

Белошипа ветрушка (Falco naumanni) - (І); 

Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus) – (І); 

Малък червеноног водобегач (Tringa totanus); 

Селска лястовица (Hirundo rustica); 

Градска лястовица (Delihon urbica); 

Градинска дърволазка (Certhia brachydactila); 

Полското врабче (Passer montanus); 

Зелена крастава жаба (Bufo viridis). 

Знакът “(І)” означава, че за вида се отнасят разпоредбите на чл.70 

В Приложение №4 на ЗБР към чл.41, ал.1 са включени следните видове: 

Гугутката (Streptopelia decaocto), 

Обикновен скорец (Sturnus vulgaris) 

Сива врана (Corvus cornix) 

Сврака (Pica pica) 

Водна жаба (Rana ridibunda) 

В Приложение №6 на ЗБР към чл.47, ал.2 е включен видът: 

Домашният гълъб (Columba livia) 

На територията на общината няма национални природни паркове, като за 

защитена територия е обявен “Елешнишки манастир” – с. Елешница с 

площ 35 дка.  

 

IX. SWOT АНАЛИЗ. 

Хипотезите за развитие на община Елин Пелин могат да се направят след 

като се идентифицират силните и слабите страни на   общината и се 

установи най-вероятната посоката на промяна. Методът, който се използва 

за извършване на тази задача е известен като SWOT анализ. 

 

1. Силни страни на Община Елин Пелин. 

Община Елин Пелин е сред общините на Софийска област изведени 

в първа група общини с висока степен на адаптация към променящите се 

изисквания за икономическа дейност. Основни индикатори на 

адаптивността са чуждестранните инвестиции, относителният дял на 

частния сектор в структурата на общинската икономика, скоростта на 

развитие на малки и средни предприятия. 

Общината е с повишена инвестиционна атрактивност, с възможности 

за развитие на предприемачеството и частната инициатива поради 

съществено засилване  на фактори като: 

- териториалното разположение и най-вече близостта на общината до 

столицата с потенциални пазарни възможности, с възможности за по-

качествено здравно и образователно обслужване, за по-комплексно 

задоволяване на услугите и др.; 

- природни и климатични дадености на територията с благоприятни 

екологични характеристики; 
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-наличието на потенциални възможности за развитието на селското 

стопанство и хранително-вкусовата промишленост; 

- наличие на качествен човешки ресурс с професионални и трудови 

навици; 

последователност и активност в провеждане политиката на общината в 

определени направления подкрепена с конкретни действия; 

- Степента на изграденост на водопроводната мрежа в Общината е 

над 93.%, фирма “ВиК” ЕООД; 

- Подадената вода е със сравнително добри качества, отговаря на 

нормативните изисквания, извършва се непрекъснат контрол за 

качествените показатели;  

- Въведена е система за регистрация на домашните кучета по 

местоживеене; 

- Има одобрена Общинска програма за скитащи безстопанствени 

кучета; 

- Извършват се ДДД-дейности (дезакаризация, дезинсекция, 

дезинфекция) на зелени площи на територията на Общината; 

Общината поддържа добре зелените площи и инфраструктурата на нейната 

територия; 

- Обособени са промишлени зони които локализират шумовото 

натоварване и замърсяването на въздуха; 

- Общината разработва програми с екологична насоченост; 

99% от населението на общината е обхванато в организирано 

сметосъбиране и сметоизвозване; 

- Сметосъбирането, сметоизвозването на битовите отпадъци, са 

решени на съвременно ниво и се спазват нормативните изисквания, при 

постоянен контрол от сектор “Опазване на околната среда” на Общинската 

администрация; 

Събирането и извозването на битовите отпадъци, се извършва 

съгласно утвърдени графици за машинно и ръчно метене, миене и зимно 

поддържане на улиците. 

- Разработена е съвременна дългосрочна и комплексна перспективна 

програма за решаване на проблема с отпадъците; 

- Въведена е система за разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

- Сравнително добре поддържана пътна и улична мрежа; 

- Въведено енергоспестяващо улично осветление; 

- Разработени действащи актуални документи свързани с 

управлението на битови отпадъци; 

- Добре съхранена околна среда; 

- Липса на трансгранични замърсители; 

- Разработена система за разделно събиране на опасни масово 

разпространени отпадъци; 

- Разработена и въведена система за събиране и съхраняване на 

излезлите от употреба МПС; 

- Изградена електропреносна и електроразпределителна мрежа; 

- Сравнително добре поддържана пътна и улична мрежа. 
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- Съществува необходимата институционална, нормативна и стратегическа 

рамка за управление на околната среда. 

- Натрупан е капацитет за изпълнение на проекти. 

- Добри традиции в управлението на горите. 

- Съхранен екологичен потенциал (вкл. видове, местообитания, 

ландшафт) и добри общи екологични показатели извън градските зони 

(Богати природни ресурси, съхранена природа и добри общи екологични 

показатели). 

- Съществуваща посетителска инфраструктура и информация за 

някои от защитените територии. 

- В района все още се отглеждат уникални местни породи домашни 

животни и сортове растения. 

- Липса на големи индустриални замърсители. 

- Добър рекреационен потенциал. 

- Добре изградена водоснабдителна мрежа. 

- Благоприятни природо-климатични условия за развитие на  

животновъдството. 

- Добре работещо партньорство между институциите, имащи 

отношение към околна среда и образованието. 

- Съществуващ потенциал за използване на възобновяеми енергийни 

източници (ВЕИ). 

 

2. Слаби страни на Община Елин Пелин. 

В контекста на проблемите на политиката на регионално развитие - 

липса на цялостна и ориентирана в дългосрочен план политика,в 

недостатъчна степен обезпечена с необходимото законодателство и 

ресурси се очертават и тези на общинско равнище,а именно: 

- Необходимо е всеобхватност на проблемите на всички общински 

нива. 

  

- Подобряване на координацията на различните структурни нива при 

решаването на проблемите; 

- В обществеността като цяло все още е силно разпространена 

нагласата, че единствено отговорно за решаване на местните проблеми е 

общинското ръководство. Повече се разчита на общината, отколкото на 

личната инициатива и предприемачеството; 

- Необходимо е  своевременно предоставяне на актуална информация 

за основните параметри на развитие на всички нива, на изградени 

информационни системи, затрудняващи обективната и своевременна 

оценка на процесите и проблемите на общинското развитие; 

- Активизиране на личната инициатива и предприемачеството с цел 

приобщаването им в решаване проблеми от изключително значение за 

общината; 

- Да се актуализира и приеме програмата за зелената система; 

- Необходимо е да се  продължи подновяването на водопреносната 

мрежа; 
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- В районите без централно водоподаване населението използва 

местни кладенци с намаляващ капацитет и влошаващо се качество;  

- Ограничено покритие на канализационната мрежа в града; 

- Високи нива на подпочвени води, които водят до частично и 

некачествено изградена канализационна мрежа; 

- Питейната вода, без последващо оползотворяване, постъпва в 

канализацията; 

- Няма изграден стационар за кучета; 

- Недостатъчен е контролът на собствениците на домашни кучета 

при свободното им разхождане на неопределените за целта места; 

- Не е решен проблемът за шумовото натоварване от транспортни 

средства за някои райони, замърсяване на въздуха от остарелия авто-парк 

на града, недостатъчни са защитните бариери;  

-Съгласно Закона за шума да се изготвят шумови карти на 

населените места; 

- Да  се извършат  изследвания за връзката на заболеваемостта на 

населението с промяната в компонентите на околната среда; 

-Да не се допуска Незаконната сеч и бракониерство , водещи до 

невъзстановими щети; 

-Да се изготви и приеме  Общинската програма за управление на 

отпадъците ,съгласно ЗУО. 

- Няма изградени общински площадки за събиране и съхранение на 

отработени масла, ИУЕЕЕ  и биоразградими отпадъци; 

-Необходимо е да се изгради площадка за строителни отпадъци; 

-Да се изготви и приеме общинска програма по КАВ,съгласно закона 

за чистотата на атмосферния  въздух 

- Използването на твърди горива в бита и увеличения автомобилен 

трафик влошават КАВ (незадоволителни стойности на прах и ФПЧ). 

- Липса на единна система/подход за участие в управлението на 

защитени територии и зони по Натура 2000. 

 

X. ВИЗИЯ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН. 

Настоящата Общинска програма за опазване на околната среда на 

Община Елин Пелин представлява стратегически документ, чрез който се 

цели канализирането на усилията и оформянето на адекватна политическа 

рамка за осъществяване на ефективно планиране и управление на околната 

среда в общината в периода 2014 – 2017 г. В този смисъл, Програмата има 

основополагащо значение и заедно с Общинския план за развитие трябва 

да спомогне за гарантиране на устойчив и балансиран икономически 

растеж, съчетан с утвърждаването на общината като място със съхранена 

природа, желано място за живот и бизнес, осигурено чрез съвременна 

инфраструктурна база и хармонично организирана среда за обитаване. 

Основните принципи, около които е изградена настоящата ОПООС са 

взаимствани от добрите европейски и световни практики в областта на 

стратегическото планиране, като са пречупени през призмата на 

българските условия и нормативни изисквания. Те могат да бъдат 

обобщени в следните основни групи: 
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Принцип на партньорство 

Устойчивото развитие предполага активно взаимодействие между 

местните власти, малкият и средният бизнес и нестопанските организации, 

подкрепящи развитието на общината. 

Принцип на уникалност и пространствена обусловеност 

Този принцип се свежда до съобразност с местните условия, ресурси 

и сравнителни предимства на територията, като същевременно 

набелязаните приоритети, цели, мерки и дейности да налагат ясни и 

конкретни пространствени измерения. По този начин от една страна се 

намалява опасността стратегическия документ да се превърне в списък с 

общи пожелания, а от друга се предоставя възможност мерките да се 

насочат към определени части от територията на общината и така 

значително да се улесни подготвянето на конкретни проекти и тяхното 

финансиране. 

Обвързаност и съответствие с останалите стратегически документи 

Спазването на този принцип се свежда до създаването на система от 

взаимосвързани стратегически документи, насочени към успешното и 

ефективно развитие на общината като самостоятелна административно-

териториална единица, както и като част от националното пространство за 

планиране. 

Индикативност 

Този принцип е в съответствие с добрите практики в областта на 

индикативното планиране. Същността на принципа е в това, че 

набелязаните приоритети, цели и мерки са с индикативен (рамков, 

очертаващ), а не с императивен (задължителен) характер. Те са изведени на 

основата на обективен анализ на състоянието на околната среда, ресурсите 

и сравнителните предимства на общинската територия. От друга страна 

документът е с отворен характер, което ще позволи своевременното 

отразяване на промените в средата и факторите, обуславящи развитието на 

общината през съответния планов период. 

Визията, на чиято основа е изградена настоящата ОПООС на община 

Елин Пелин синтезира от една страна представата за желаното и 

възможното състояние на околната среда в общината, а от друга е 

максимално съобразена с потенциала на територията и тенденциите в 

развитието на общинската икономика. 

Визията за опазване на околната среда на община Елин Пелин е 

основана на потребностите на жителите на града да живеят в чист 

европейски град, с уникални природни дадености и богато 

биоразнообразие. 

Желанието за висок жизнен стандарт е в унисон с развитието на 

чисти производства, и съхраняване и опазване на компонентите на 

околната среда, като първостепенна задача е опазването на чистотата на 

атмосферния въздух, подобряване на водоснабдяването, почистването на 

града и опазване на екосистемите и биоразнообразието им. 

Устойчивото развитие на Общината е свързано със съхраняването на 

културните, природни и исторически ценности на града . 
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Общинската администрация ще провежда прозрачна политика по 

околната среда, редовно ще информира гражданите и търси тяхното 

съдействие при реализиране на екологичните проекти. 

Визията за околната среда на населението от Община Елин Пелин е 

реалната мечта на всеки жител и гост на Общината да живеят сред чиста 

околна среда, с просперираща икономика, с работещи предприятия с 

екологични производства, произвеждащи екологично чисти продукти. 

Отчитайки това, в настоящата програма е формулирана следната Визия 

за състоянието на околната среда в община Елин Пелин: 

Община Елин Пелин е динамично развиваща се териториална 

единица, с икономика и инфраструктура, съобразени с природния 

потенциал и сравнителните предимства на общинската територия. 

Общината е привлекателно място за живот със съхранена природа и 

хармонична среда за обитаване. 

Стратегически цели, приоритети и мерки. 

Въз основа на така формулираната визия и принципи е 

определена Главната стратегическа цел на ОПООС 2014 – 2017г. на 

Община Елин Пелин е: „Общината да е устойчива териториална 

единица с динамично развиваща се икономика и здравословна и 

съхранена околна среда” 

 

Приоритети 

В съответствие с така очертаната Визия и Главната стратегическа 

цел, както и на основата на подробен и пространствено детерминиран 

анализ са определени следните основни приоритети за въздействие, към 

които са ориентирани целите и мерките за действие на настоящата 

програма :  

1. Добро управление и прозрачност 

2. Устойчиво ползване и опазване на природните ресурси 

Приоритет 1: Добро управление и прозрачност 

Този приоритет е насочен основно към подобряване на 

ефективността на работата на общинската администрация от една страна, 

чрез повишаване нейния капацитет и роля в областта на управлението и 

опазването на околната среда, а от друга чрез оптимизиране на нейната 

организация и повишаване качеството на административното обслужване в 

общината. Съвременният етап налага по-активен подход от страна на 

местните власти и превръщането им от регулатор на развитието в 

генератор на идеи и добро управление, в условията на максимална 

прозрачност и публичност. 

Въз основа на това са определени следните основни цели, мерки и 

програми представени по-долу. 

 

Цел 1: Подобряване на административния капацитет за управление 

на околната среда и ангажиране на местното население. 

Мярка 1.1: Осигуряване на възможности за повишаване на 

професионалната квалификация на кадрите компетентни по управление на 

околната среда в общинската администрация 
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Мярка 1.2: Подобряване на информационната обезпеченост за 

управление на околната среда в община Елин Пелин 

- Създаване на работещ механизъм за обмен на информация сред 

заинтересованите институции и организации работещи в сферата на 

околната среда. 

- Проучване на добрите практики в областта на информационното  

осигуряване на управлението на територията и опазването на ОС 

- Осигуряване на публичен достъп до информация относно 

състоянието на околната среда и общинските дейности по управлението й 

чрез  интернет платформа. 

-Създаване на раздел в сайта на общината предоставящ актуална 

информация за компонентите на околната среда и дейностите на общината 

Мярка 1.3: Усъвършенстване на стратегическата и нормативна 

рамка на общината за управление на околна среда. 

- Обновяване на програми за отпадъци, въздух, билки, почви, риск от 

природни бедствия и т.н 

- Изготвяне на общинска програма за качеството на атмосферния 

въздух 

- Изготвяне и на общинска програма за управление на отпадъците 

2014 - 2017 

- Изготвяне на общинска програма за управление на риска от 

природни бедствия 

- Изготвяне на общинска програма за опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване на почвите в общината 

- Изготвяна на общинска програма за лечебни растения 

Мярка 1.4: Информиране на населението на община Елин Пелин, 

относно опазването на околната среда. 

-Разработване и прилагане на Комуникационна стратегия за опазване 

на околната среда в общината; 

- Провеждане на информационни кампании по теми свързани с 

местни аспекти на околната среда в общината; 

- Участие в националните кампании, свързани с околната среда; 

- Популяризиране на общинската програма за опазване на околната 

среда; 

- Адаптиране и анимиране на планове и проекти подлежащи на 

обществено обсъждане за широката публика; 

- Информиране на обществеността за процедури за обществено 

обсъждане на устройствени планове и на техните екологични оценки; 

- Повишаване на екологичното съзнание за намаляване на 

отпадъците и разделното им събиране; 

 

Цел 2: Усъвършенстване на управлението на отпадъците в общината 

Мярка: 2.1: Адаптиране на система за управление на отпадъците 

към функционирането на регионално депо за управление на отпадъците. 

- Оптимизиране на общинската схема за управление на отпадъците 

/биоразградими отпадъци, строителни отпадъци/; 
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- Подобряване на контрола на дейностите по управление на 

отпадъците, опасни отпадъци и предотвратяване възникването на 

нерегламентирани сметища;. 

Приоритет 2: Устойчиво ползване и опазване на природните ресурси. 

Природните условия и ресурси на общината са едни от най-

съществените и сравнителни предимства за развитие. Това от само себе си 

налага извеждането като основен приоритет за развитие опазването и 

подобряването на околната среда, тъй като на нея се основава немалка част 

от стопанския потенциал на територията на общината. 

Този приоритет е пряко насочен към развитието на хармонично 

устроена среда за обитаване, в съчетание със съхранена природа. От 

особено значение в рамките на този приоритет е ограничаване на 

„уплътняването” на свободните пространства със значителна 

инвестиционна и рекреационна атрактивност на общината и смекчаване на 

възникващите вследствие на това негативни последствия за природата.  

За постигането на този приоритет са формулирани следните основни 

цели, мерки и програми: 

Цел 3: Устойчиво и интегрирано управление на водните ресурси в 

община Елин Пелин 

Мярка 3.1: Обезпечаване на добро състояние и ползване на водните 

ресурси на територията на общината. 

          -Доизграждане и модернизация на водоснабдителната и 

канализационната  инфраструктура и ПСОВ; 

- Извършване на комплексна оценка на хидроенергийния потенциал 

на община Елин Пелин; 

Град Елин Пелин ще бъде чист, добре озеленен европейски град, 

осигуряващ чиста околна среда, неразделна част от нарастващия 

жизнен стандарт на жителите му, със запазено биоразнообразие, 

съхраняване на зелените площи, подобряване състоянието на 

атмосферния въздух, намаляване на вредните физични фактори, с 

непрекъснато подобряване качеството на питейната вода, с 

осъвременена канализационна система и пречистване на отпадъчните 

води, съвременна система за събиране и третиране на опасните и 

битовите отпадъци, непрекъснато поддържане и възстановяване на 

почвеното плодородие в земеделските земи, устойчиво развитие на 

промишлеността, транспорта и услугите.  

 

Визията на околната среда на Община Елин Пелин се свежда до: 

 поддържане чистотата на водните площи, в т.ч. и коритото на 

р.Лесновска и р.Матица и на доброто естетическо състояние на 

районите около тях; 

 задоволяване на населението с вода за питейно-битови нужди с 

необходимите количествени и качествени показатели;  

 цялостно отвеждане на битовите и производствените отпадъчни води на 

градската ПСОВ и осигуряване необходимите качества на пречистените 

отпадъчни води преди тяхното заустване; 
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 поддържане на крайградските паркове, зелените площи между 

жилищните пространства и детските площадки за създаване на условия 

за приятен отдих на жителите и гостите на града; 

 поддържане на необходимата чистота по улиците, зелените площи и др. 

части на града, редовно събиране и извозване на отпадъците, поставяне 

на достатъчен брой съдове за събиране на отпадъци, недопускане 

наличието на бездомни кучета в градските части; 

 намаляване на шумовото натоварване на жилищната и градската среда 

от моторните превозни средства, увеселителните заведения и др. 

дразнители, изграждане на шумозаглушителни зелени пояси и бариери; 

 повишаване на екологичната и естетическата култура на жителите на 

града, като особено внимание се обърне върху подрастващото 

поколение; 

 контрол и самоконтрол на обществеността върху състоянието на 

компонентите на околната среда и тяхното непрекъснато 

усъвършенстване, приобщаване на обществеността и бизнеса при 

разработване и реализация на екологичните проекти; 

 рационално използване на земите на територията на Общината и 

недопускане замърсяването на почвите; 

 непрекъснато усъвършенстване на управленската структура в 

Общината, продължаване на политиката на прозрачност, запазване и 

съхраняване на архитектурните, историческите и археологическите 

ценности на територията на Общината; 

 спазване на нормативните изисквания по отношение на компонентите 

на околната среда, контрол по спазването им на територията на 

общината от Общинската администрация, поддържане на връзки с 

контролните и други органи – РИОСВ-София, Басейнова дирекция 

„Дунавски район”, РЗИ-София окръг и др. инстанции, за решаване на 

възникнали проблеми. 

Визията на Община Елин Пелин е изградена на принципа на 

устойчивост на развитието, с постепенното решаване на проблемите по 

опазване на околната среда, ще се подобри естетическото и екологичното 

състояние на Общината. 

Визията описва перспективите за развитие на общината в близките 

няколко години. Тя дава общата представа за характеристиките на 

общината в контекста на концепцията за устойчиво развитие. Крайният 

резултат и изводите направени от анализите за визия са ориентирани към 

различните сфери на развитие на местно ниво. 

Отделните аспекти от Визията на Община Елин Пелин, взимайки под 

внимание основните принципи за устойчиво развитие могат да се 

формулират по следния начин: 

Околна среда 

Рационално използване на природните ресурси; 

Биологично разнообразие 

 съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, 

местообитания, видове и особености на ландшафта за опазване на 

биологичното и ландшафтно биоразнообразие; 
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 укрепване и подържане на крайградските ландшафти на територията 

на общината; 

 подобряване достъпа на жителите до обществените зелени площи-

паркове и градини; 

 оптимално и комплексно използване на водните ресурси; 

 да се задоволят потребностите от вода на населението; 

 да се запази и подобри качеството на водите; 

 да се предотврати замърсяването им; 

 да се съхранят и опазят водните екосистеми и свързани с тях 

компонентите на околната среда; 

свеждане до минимум  замърсяването на въздуха от автомобилния 

транспорт; 

 елиминиране на нерегламентираните сметища на територията на 

Общината;  

 свеждане до минимум замърсяването с битови отпадъци в 

жилищните райони  на град Елин Пелин и населените места от 

общината. 

 

Използване на земите. 

Устойчиво ползване на земята-резултатно ползване на земята при 

урбанизация,намаляване вредата върху земеделските земи и зелени площи 

и повишаване качеството на обработваемите земи чрез обновяването им. 

 Ограничения при използването на земеделските земи за не 

земеделски нужди; 

 Мониторинг за качеството на почвите; 

 Почистване на замърсени земеделски земи; 

 Ново развитие на изоставените и замърсени земи; 

 Борба с ерозията и свлачищните процеси; 

 Реализиране на озеленителни мероприятия върху почистени 

замърсени земи; 

 Провеждане на изследване за съдържанието на тежки метали, 

пестициди и други замърсители на земеделските земи в община  Елин 

Пелин; 

 Информиране на обществеността за резултатите от работата на 

лаборатория за контрол за съдържанието на тежки метали и нитрати в 

селскостопанската продукция; 

 Овладяване на свлачищната дейност на територията на Община Елин 

Пелин – провеждане на укрепителни мероприятия. 

 Ре култивация на замърсени терени с отпадъци; 

 Въвеждане на система за устойчиво управление на териториите; 

 Обусловени предпоставки за балансирано използване на територията 

на Община Елин Пелин за комерсиални, жилищни и индустриални цели. 

 

Инфраструктура. 

Подобряване на транспортната инфраструктура; 

Главни пътни артерии извън границите на града; 

Изграждане паркинги за автомобили; 
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Шумо-изолиращи екрани. 

Целта е съчетаване на главните урбанистични функции като жилищно 

строителство, работа и мобилност по начин, по който не се подлагат 

гражданите на вредни шумови нива чрез; 

Идентифициране на източниците на шумово натоварване; 

Ограничаване на шумовото натоварване от градския автомобилен 

транспорт; 

Ограничаване на шумовото натоварване от стопанска дейност. 

Разделно събиране на отпадъците; 

Естетично оформени и поддържани зони за отдих; 

Спортна база към училищата. 

 

Демографски параметри. 

Адекватни социални условия за гражданите на община Елин Пелин;  

Балансиран прираст на населението. 

 

Икономически растеж. 
Икономически растеж на дребния и среден бизнес и промишлеността; 

Поддържане минимум на безработицата; 

Повишен стандарт на живот. 

 

Здраве. 

Добри условия за здравословен начин на живот; 

Здравно образование;  

Подобрена ресурсна база на здравните заведения в града. 

 

Качество на живот. 

- Материална осигуреност на местното население;  

- Социална интеграция; 

- Пълноценно и хармонично развитие на обществото по отношение 

спорта, културата и отдиха и развитие на градските и крайградските 

паркове с реакриационно значение и подобряване достъпа на жители до 

обществените зелени площи 

- Повишена обществена активност  и участие в процесите на 

развитие и политиката на общината; 

- Участие на обществеността в решаване на проблемите на околната 

среда с цел повишаване на информираността, екологичната култура и 

образование на гражданите, запознаване с екологичните проблеми; 

- пълна прозрачност за политиката и действията по опазване на 

околната среда. 

- повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на 

околната среда. 

- привличане на обществеността в процеса на местното планиране и 

вземане на решения. 
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Екологично образование. 

- целта е да се повиши екологичната култура на гражданите от - 

различните възрастови групи. Да се постигне  въвеждането на система от 

знания и умения за активна дейност за опазване и подобряване на околната 

среда сред подрастващите; 

- екологични знания; 

- екологично мислене и поведение; 

- създаване на условия за включване на местеното население в 

инициативи по опазване на околната среда; 

- въвеждане на система  за интегрирано екологично образование в 

предучилищните, училищните, средните и висши учебни заведения на 

територията на Община Елин Пелин; 

- организиране и провеждане на акции за почистване на града. 

- организиране на обществени кампании, свързани с отбелязване на 

важни природозащитни дати. 

- въвеждане на система за координиране между екологични НПО и 

институциите по образование и опазване на околната среда на местно 

ниво; 

- провеждане на информационно образователни дейности сред 

населението. 

 

Местна власт. 

Повишена роля на местната власт; 

Снижена степен на бюрокрация; 

Адекватна демократична и рационална  административна структура ;  

Ефективно обслужване на гражданите. 

Web страница на Община Елин Пелин с актуална информация за околната 

среда; 

 

XI. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ. 

 

1 Довършване на изграждане на Градска пречиствателна станция за 

отпадни води в гр. Елин Пелин. 

 1.1.Изготвяне на пред проектно изследване на канализационната 

мрежа и отпадните води, зауствани в нея. 

2.Осигуряване на необходимото количество и качество вода за 

населението на Общината. 

 2.1.Преодоляване недостига на питейна вода за някои селища в 

Общината. 

 2.2.Формиране на съзнание и интерес за икономии на водните 

ресурси. 

 

3.Подобряване чистотата в населените места. 

 31.Разширяване на системата за разделно събиране, рециклиране и 

повторна употреба на отпадъци. 

4.Подобряване качеството на атмосферния въздух. 

 4.1.Мониторинг и контрол на атмосферния въздух. 



 91 

5.Намаляване на шумовото натоварване. 

5.1.Разработване и поддържане на база – данни за шумовото 

натоварване в гр. Елин Пелин. 

6.Участие на обществеността при решаване на проблемите на околната 

среда. 

6.1.Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите 

на околната среда. 

6.2.Привличане на местното население в инициативи по опазване на 

околната среда. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ – ОТГОВОРНИ ИЛИ АНГАЖИРАНИ С 

ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН. 

 

МЕСТНА 

ВЛАСТ 

ДЪРЖАВНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГРАДСКИ 

СДРУЖЕНИЯ 

 СДРУЖЕНИЯ 

ФИРМИ 

Общинска 

администрация 
МОСВ 

Неправителствени 

организации 

Сметопочистваща 

фирма „АЕС-Х“ ООД 

Общински съвет РИОСВ -СОФИЯ  Булекапок АД  

 
БАСЕЙНОВА 

ДИРЕКЦИЯ 
 Консултантски фирми 

 ВиК ООД София   

 

 

ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНЧЕНСКИ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА; 

Необходими условния и предпоставки за вземане на правилни 

управленски решения от гледна точка на устойчивото развитие  

 

УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЧРЕЗ;  

Обучение и квалификация на общински служители и експерти Получаване 

на външна подкрепа за институционално укрепване на администрацията  

 

ПОДДЪРЖАНЕ НА БАЗИ ДАННИ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА;  

Информационното осигуряване. Съществуващата информация, която се 

актуализира или обновява в системата на различните ведомства, 

инспекции, организации и която информация касае развитието на община 

Елин Пелин следва да бъде събирана и систематизирана в общинска 

информационна банка. 

 

ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ; 

Разработване на програми и проекти, касаещи отделни аспекти на 

опазването на околната среда на община „ Елин Пелин”.  
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ПАРТНЬОРСТВО; 

Използване на капацитета на неправителствени организации за 

решаване на конкретни проблеми и задачи в областта на околната среда 

Използване на наличният потенциал в общината. Създаване на 

партньорства между организации и експерти от различните сектори 

Създаване на структури, включително и на обществени начала, които да 

подпомагат решаването на проблеми в сектора. Възлагане на 

консултантски фирми решаването на специфични проблеми и проекти. 

Търсене на нови методи и начини за прехвърляне на част от задачите чрез 

различни форми, например ,на професионални консултантски 

организации. 

 

ОБМЯНА НА ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА; 

Посещение на общини, водещи по прилагането на екологичното 

законодателство. Членство на общината в Асоциацията на еколозите 

от общините в България и участие в организираните от тях 

инициативи.  Създаване на международни контакти на ниво общинска 

администрация. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ПОЛЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ И 

МЕЖДУНАРОДНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

Основните национални и международни източници за финансиране 

на дейности за реализиране целите на политиката по опазване на околната 

среда са: 

Републикански бюджет; 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда;  

 

XII. ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

Общината е в състояние да извършва следните дейности свързани с 

околната среда. 

 Доставяне на населението питейна вода с адекватно количество и 

качество; 

 Намаляване загубите на вода по водопреносната мрежа; 

 Увеличаване частта от населението с постоянно водоснабдяване, 

като се отстранят случайните водни режими, дължащи се на 

лошото състояние на мрежата; 

 Проектиране и изграждане на нови водоснабдителни съоръжения, 

изграждане и/или довършване на питейни водоизточници и 

пречиствателни станции за питейна вода; 

 Намаляване ползването на питейна вода за поливни нужди; 

 Саниране на стари сгради с цел намаляване на шумовото 

замърсяване и спестяване на ел. Енергия и подобряване на 

жилищната среда; 
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 Увеличаване населението, ползващо се от канализационната 

мрежа; 

 Осигуряване на достатъчна и надеждна информация за нарушените 

земи; 

 Увеличаване частта от населението, което получава пълно 

третиране на отпадните води; 

 Подобряване качеството на живот на населението и особено на 

групата над трудоспособна възраст, разработване на програма за 

адаптиране на градската среда за инвалиди, поощряване на местния 

бизнес да наема високо квалифицирани млади хора; 

 Осигуряване на данни за отпадъците; 

 Въвличане на обществеността в дейностите по подобряване 

управлението на отпадъците; 

 Разделно събиране на , опасни отпадъци от бита и електронен 

скрап; 

 Изграждане на претоварна станция със система за разделяне и 

оползотворяване на биоразградимите отпадъци; 

 Повишаване на екологичното възпитание; 

 Използване на всички възможни финансовите инструменти за 

изпълнението на целите. 

 

 ХІІІ. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Наблюдението и оценката на Общинската програма за опазване на 

околната среда ще се извършва с оглед постигането на ефективност и 

ефикасност от изпълнение й. ОПООС на община Елин Пелин се разработва 

съгласно чл. 79 от Закона за опазване на околната среда в съответствие с 

указания на Министъра на околната среда и водите. 

  Предметът на наблюдение включва изпълнението на целите и 

приоритетите на Програмата, организацията и методите на изпълнение, 

прилагани от съответните административни структури, организациите и 

юридическите лица, участващи в изпълнението им. 

Наблюдението и изпълнението на ОПООС е отговорност на Кмета на 

общината и звено “ Екология”.  

Общинската администрация осигурява участието на организации, 

физически и юридически лица като се спазва принципа за партньорство, 

публичност и прозрачност. 

Наблюдението е важен елемент, който позволява да се засили или 

намали активността в конкретна насока, да се предприемат коригиращи 

действия, ако напредъкът е неудовлетворителен, или ако условията се 

изменят. 

Контролът върху изпълнението на ОПООС се извършва от 

Общинския съвет на община Елин Пелин . Програмата се приема от 

общински съвет, който контролира и нейното изпълнение. Кметовете на 

общините представят пред общинските съвети всяка година отчет за 

изпълнението на програмата за околна среда. Изготвените отчети се 

предоставят за информация в РИОСВ София. 
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Годишният отчет се изготвя от Кмета на общината до края на 

първото тримесечие на следващата година, като се отбелязва напредъка в 

постигане на набелязаните цели и приоритети, отчитат се настъпилите 

промени в екологичната обстановка, изменения в законовата и нормативна 

база и произтичащите от това промени в отговорностите и задълженията 

на местните власти по отношение опазване на околната среда. Отчетът 

съдържа описание на предприетите действия от страна на Общинската 

администрация по отношение на осигуряването на ефективност и 

ефикасност при изпълнение на Програмата. 

В отчета се поместват действията на Общинска администрация Елин 

Пелин по отношение на наблюдението (основните механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни), начините и подходите за осигуряване на 

информация и публичност и прилагането на принципа за партньорство. 

Отчетът съдържа и препоръки за подобряване на резултатите от 

наблюдението. 

Оценката включва информация от наблюдението и от други 

източници на ефектите от изпълнените интервенции. Извършването на 

оценката ще осигури на управлението механизми на контрол чрез 

информация за разходите и за резултатите. Чрез оценката ще се изяснява и 

ефекта от планираните дейности.  

Измененията, допълненията и актуализацията на Общинската 

програма за опазване на околната среда се приема от Общинския съвет 

Елин Пелин по предложения на Кмета на общината. При разработването, 

допълването и актуализирането на програмите се привличат и 

представители на неправителствени организации, на фирми и на браншови 

организации. 

 

 

 

 

 

 


