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I. ОБОСНОВКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПЛАНА.
През последните десетилетия настъпиха значителни социални,
политически, икономически и екологични промени. От централизирана
планова икономика и тоталитарна форма на управление, България
премина към плуралистична политическа система и към пазарно
стопанство. Тези процеси доведоха до значително изменение в
обществено-икономическите условия и законова уредба.
Устройственото планиране на всички нива е в пряка зависимост от тези
промени. Самите условия, подход и процес на планиране, както и
изискванията към функционирането и качествата на урбанизираната
среда също се промениха. През този период на преход, установените
до тогава подходи в устройственото планиране бяха изоставени, за
сметка на не централизирани и саморегулиращи се процеси, които не
доведоха до качествено, балансирано, устойчиво развитие. Старите
устройствени планове, изготвени по-рано, вече не отговарят на условията
на средата и времето, а липсата на нови създава дупка в устройственото
планиране и развитие.
Гореспоменатите фактори правят разработените до този момент
устройствени планове остарели, непригодни за прилагане и реализация,
и обуславя необходимостта от изработване нови, които да съответстват
на настоящата социално-икономическа ситуация, както и да регулират и
стимулират развитието на територията на базата на нейния потенциал.
Това важи в още по-голяма степен за територии със специфична
проблематика – като наличие на значими курортни ресурси и на изявено
културно-историческо и природно наследство, при които се налага
преосмисляне на традиционната методика за даване на оценка и
прогноза за използването им като потенциал за устойчиво социалноикономическо и териториално развитие.
Изискването за изготвянето и приемането на общи устройствени планове
за всички общини на територията на Република България е заложено и в §
123 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за устройство на територията (обн. - ДВ, бр. 82 от
2012 год., в сила от 26.11.2012 год., изм. - ДВ, бр. 98 от 2014 год., в сила от
28.11.2014 год., изм. И доп. - ДВ, бр. 101 от 2015 год.).
За отделни части от територията на Община Самоков има вече влезли в
сила или в процедура по изработване общи устройствени планове. Но за
по-голямата й част, такъв план няма.
Всички тези условия обосновават необходимостта от изработване на
общ устройствен план на Община Самоков, съгласно чл. 15 от Наредба
№ 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУПО САМОКОВ.
2.1. Главна цел.
Главната цел на Общия устройствен план на Община Самоков е да
създаде териториална планова основа за нейното дългосрочно
устойчиво
устройствено
развитие
в
съответствие
с
приетите
стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за
Община Самоков природни, културно-исторически, туристически и други
ресурси.
2.2. Цели.
Изхождайки от принципите на устойчивото развитие за баланс между
околната среда, постигане на икономически растеж и достигане на
социален просперитет, при пестеливо ползване на природните ресурси,
то главната цел следва да бъде постигната чрез изпълнението на
следните цели:
• регулиране на процесите на по-нататъшната урбанизация на
територията на общината в граници, които да не нарушават
целостта и стабилността на природната й среда.
• създаване на устройствени условия за реализиране на
стратегическите документи по Закона за регионалното развитие
(ЗРР) - Регионален план за развитие на Югозападен район за
планиране (ЮЗРП), Областната стратегия и Общинския план за
развитие (ОПР) 2014-2020 год., както и на други общински,
регионални и национални програми, планове и проекти.
Извеждане на устройствени проблеми, произтичащи от ОУПO
Самоков, които да бъдат включени в ежегодните програми за
прилагане на Oбщинския план за развитие.
• прилагане на устройствени принципи за изграждане и оформяне
на физическата градска среда в урбанизираните територии
(населени места и селищни образувания) в съответствие с
европейските норми и стандарти, като се търси максимален
ефект на направената инвестиция и опазване на околната среда.
• планирането на ОУПО Самоков следва да бъде направено по
начин, осигуряващ от една страна опазване, а от друга
социализиране и рекламиране на природното и културното
наследство в Община Самоков, с цел постигане на устойчивост.
2.3. Задачи.
Основните задачи на ОУПО Самоков са:
• определяне
на
общата
структура
на
територията
и
преобладаващото предназначение на съставните и структурните й
части;
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• регламентиране на общия режим на устройство на всяка от
териториите по предходната точка, при съблюдаване на режимите,
установени в Закона за устройство на територията, Закона за
опазване на земеделски земи, Закона за опазване на околната
среда и др.;
• изследване
и
развиване
инфраструктура;

на

мрежата

на

социалната

• определяне и обосноваване на развитието на комуникационнотранспортната инфраструктура на общината и на отделните
транспортни мрежи;
• определяне и обосноваване развитието на техническата
инфраструктура и определяне разположението на мрежите и
съоръженията им на територията на общината, както и връзките им
с териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи,
съоръжения и обекти от регионално и национално значение;
• идентифициране на териториите с възможни природни бедствия и
регламентиране на необходимите превантивни мерки и начини на
устройство и защита;
• регулиране на взаимодействието между устройството на
територията на Община Самоков и природната й среда, с цел
нейното опазване;
• осигуряване на условия за опазване и социализация на обектите
на
културно-историческото
наследство
и
природните
забележителности;
• извеждане на приоритетните устройствени мероприятия и
определяне на последователност на реализирането им във
времето.
III. ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАДАНИЕТО.
Настоящото Задание е изработено на основание чл. 125 и чл. 126 от ЗУТ.
3.1. Изисквания относно териториалния обхват.
За отделни части от територията на Община Самоков има влезли в сила
или в процедура по изработване общи устройствени планове:
 Общ устройствен план на „Курортно-туристическа локализация
Самоков – Боровец – Бели Искър“, приет с решение на НЕСУТРП от
07.07.2005 год. (обхващащ целите землища на гр. Самоков с
ЕКАТТЕ 65231 и с. Бели Искър с ЕКАТТЕ 03441);
 Общ устройствен план на град Самоков и крайградска територия,
приет с Решение № 1149/21.11.2013 год. на Общински съвет –
Самоков. (обхващащ част от землищата на гр. Самоков с ЕКАТТЕ
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65231 и селата Доспей с ЕКАТТЕ 23039, Продановци с ЕКАТТЕ 58548 и
Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491);
 Общ устройствен план на Долни Окол и Горни Окол, в процедура
по изработване, съгласно Решение № 1744/12.02.2015 год. на
Общински съвет – Самоков (обхващащ целите землища на селата
Долни Окол с ЕКАТТЕ 22469 и Горни Окол с ЕКАТТЕ 16599).
Наличието на влезли в сила или в процедура по изготвяне ОУП за части от
територията на Община Самоков, изключва въпросните територии от
обхвата на настоящето Задание.
Съгласно чл. 15 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове, териториалният обхват на настоящето
Задание включва единствено частите на Община Самоков, извън
териториите, обект на разработка на по-горните три общи устройствени
планове.
Тези територии включват част от землищата на следните населени
места:
 част от землище на с. Доспей с ЕКАТТЕ 23039;
 част от землище на с. Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491;
 и част от землище на с. Продановци с ЕКАТТЕ 58548;
, както и целите землища на следните населени места:
 землище на с. Алино с ЕКАТТЕ 00391;
 землище на с. Белчин с ЕКАТТЕ 03767 (и с. Белчински бани с ЕКАТТЕ
03770 на територията на същото землище);
 землище на с. Говедарци с ЕКАТТЕ 15285;
 землище на с. Гуцал с ЕКАТТЕ 18201;
 землище на с. Злокучене с ЕКАТТЕ 31228;
 землище на с. Клисура с ЕКАТТЕ 37294;
 землище на с. Ковачевци с ЕКАТТЕ 37527(и с. Яребковица с ЕКАТТЕ
87535 на територията на същото землище);
 землище на с. Маджаре с ЕКАТТЕ 46067;
 землище на с. Мала църква с ЕКАТТЕ 46276;
 землище на с. Марица с ЕКАТТЕ 47264;
 землище на с. Ново село с ЕКАТТЕ 52249;
 землище на с. Поповяне с ЕКАТТЕ 57697;
 землище на с. Радуил с ЕКАТТЕ 61604;
 землище на с. Райово с ЕКАТТЕ 61922;
 землище на с. Рельово с ЕКАТТЕ 62486;
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 землище на с. Шипочане с ЕКАТТЕ 83243;
 землище на с. Широки дол с ЕКАТТЕ 83291;
 землище на с. Ярлово с ЕКАТТЕ 87552.
При изработването на ОУПО Самоков, анализите, прогнозите и
предвижданията за териториите, попадащи в влезлите в сила или в
процедура по изготвянето ОУП, трябва да бъдат взети под внимание, като
се отчита тяхното значение за балансираното, хармонично и устойчиво
развитие на цялата територия на Община Самоков.
Графично, териториите, попадащи в обхвата на настоящето Задание са
показани на ОПОРНА СИТУАЦИОННА СХЕМА НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО (Виж ПРИЛОЖЕНИЕ IV.).
Влезлите в сила ОУП за части от територията на Община Самоков да
бъдат нанесени на Опорния план (първи етап от цялостното изработване
на ОУПО Самоков) (Виж т. 3.3.), както и в графичната част на ОУП на
цялата Община, предмет на разработка на настоящето Задание.
3.2. Изисквания относно сроковете за изработване.
Сроковете за изработване на ОУПО Самоков са предмет на техническо
предложение за изпълнение на поръчката, която се възлагат по реда на
Закона за обществените поръчки.
В съответствие с разпоредбите на чл. 17, ал. 3 от Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове, Заданието изисква
ОУПО Самоков да се разработи за времеви обхват (прогнозен период
15 – 20 години) – до 2036 год.
3.3. Изисквания относно етапите на изработване.
Съгласно чл. 125 и чл. 126 от ЗУТ, както и чл. 17 и чл. 18 от Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Заданието
предвижда в процеса на цялостното изработване да се диференцират
на два основни етапа:
I) Изготвяне на Опорен план на ОУПО Самоков, съгласно чл. 125, ал. 1
от ЗУТ.
II) Двуфазно изготвяне на ОУПО Самоков в съответствие с
разпоредбите на чл. 17, ал. 2 от Наредба № 8 за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове:


ФАЗА I - Предварителен проект;



ФАЗА II - Окончателен проект.

3.4. Изисквания относно представянето.
ОУПО Самоков да се изработи в съответствие с чл. 116 а от ЗУТ (ДВ, бр.82
от 2012 год.). Обемът и съдържанието на ОУПО Самоков да съответстват
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на наредбата по чл. 117 от ЗУТ - Наредба № 8 за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове - чл. 15-19.
3.4.1. Изисквания към Предварителния проект на ОУПО Самоков.
Предварителният проект на ОУПО Самоков трябва да съдържа текстови и
графични материали, анализ и прогнозиране на устройственото и
социално-икономическото развитие на територията.
Текстовите материали към ОУПО Самоков в частта за Анализ на
съществуващото положение да съдържат като минимум раздели за:
1) Регионални проблеми, в т.ч. пространствени, икономически,
социални, културни, екологични, комуникационни и др.;
2) Социално-икономически условия и проблеми:
• демография, в т.ч. брой, еволюция на развитие, структура
(полова, възрастова, социална), тенденции на развитие;
• структура за заетостта, в т.ч. отрасли, сектори на дейност,
социална и професионална категоризация, тенденции на
развитие;
• икономическа база, в т.ч. отрасли (промишленост, селско и
горско
стопанство,
туризъм,
строителство,
транспорт,
енергетика и др.), структура на собствеността, ефективност,
регионални характеристики;
• райони със специфични проблеми;
3) Териториални проучвания: релеф, климат, геология и хидрология,
флора, фауна, поземлен ресурс по фондове (населени места и
други урбанизирани територии, земеделски земи, горски фонд,
защитени територии, нарушени територии), структура на
собствеността (държавна собственост - изключителна, публична и
частна, общинска собственост - публична и частна, частна
собственост);
4) Обитаване: количествено и качествено състояние на жилищния
фонд, структура на собствеността, видове (типове) пространствени
структури на обитаване, технико-икономически характеристики на
видовете (типовете) обитаване, градска динамика;
5) Здравеопазване: териториално разположение на обектите, видове
лечебни заведения по нива на обслужване (доболнична и болнична
помощ, центрове за спешна медицинска помощ, диспансери,
рехабилитационни центрове и др.), форма на собственост;
6) Образование:
териториално
разположение
образователни равнища, собственост;

на

обектите,

7) Култура: териториално разположение, значимост, собственост;
8) Техническа инфраструктура:
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• трасета
и
съоръжения,
технически
параметри
на
електроснабдителната, газопроводната, далекосъобщителната
и други мрежи;
• класификация и състояние на пътната и железопътната мрежа;
• трасета
и
съоръжения,
технически
параметри
на
водоснабдителната и канализационната инфраструктура,
съоръжения за пречистване на отпадъчните води;
• системи за сметосъбиране и третиране на отпадъците, депа за
отпадъци;
• радио- и телевизионно покритие на територията на Общината,
покритие с други комуникационни системи.
9) Отдих и туризъм: обекти, значимост, собственост, влияние в общото
икономическо развитие;
10) Екологично състояние: замърсяване на въздуха, водите и почвите,
категоризация, характеристика на вредните емисии, основни
източници на замърсяване.
Текстовите материали към ОУПО Самоков в частта Прогноза трябва да
съдържат като минимум раздели за:
1) Прогноза за социално-икономическото развитие на Общината:
• демографско развитие
реалистичен вариант);

(песимистичен,

оптимистичен

• икономическо развитие (промишленост, селско
стопанство, транспорт, строителство, туризъм и др.);

и

и

горско

• развитие на социалната база (образование, здравеопазване,
култура, комунални дейности);
• приоритети за реализация.
2) Прогноза за пространственото развитие:
• основно предназначение на териториите,
устройство и параметри за натоварването им;

режими

на

• развитие на урбанизираните територии;
• развитие на техническата инфраструктура.
3) Екологични условия: прогноза за въздействия върху околната среда
от социално-икономическото и пространственото развитие и
мероприятия за подобряване на средата;
4) Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Самоков, които
включват условията, при които може да се изменя Планът,
задължителните изисквания към подробните устройствени планове
(ПУП), допустимите натоварвания на териториите и др.
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Съгласно чл. 18, ал. 4-6 Наредба № 8 за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове, графичните материали към ОУПО
Самоков илюстрират текстовите материали към Плана в частта
Прогноза. Графичните материали са основни и допълнителни, като
основните графични материали са задължителни, а допълнителните
графични материали се определят от Възложителя с настоящото
Задание.
Основните графични материали на Предварителния проект на ОУПО
Самоков, съгласно чл. 18, ал. 6, да съдържат:
1) Опорен план на Община Самоков (с включени и влезлите в сила
ОУП за част от територията на Общината) в М 1:25 000, изработен
върху топографска карта, с отразени кадастрални и други данни
съгласно чл. 115 от ЗУТ;
2) Общ устройствен план на Община Самоков (с включени и влезлите
в сила ОУП за част от територията на Общината) в мащаба на
Опорния план, който отразява бъдещото развитие и устройството
на териториите, включващ:
• режим
за
устройство
и
строителните
граници
на
урбанизираните територии: населени места, групови и
единични паметници на културата, промишлени комплекси и
други селищни образувания;
• земеделски земи, в които не се допуска промяна на
предназначението им, и останалите земи, в които това е
допустимо;
• горски територии (гори и земи от горския фонд);
• територии със специфични характеристики (резервати,
национални паркове, природни забележителности, поддържани
резервати, природни паркове, защитени местности, паметници
на
културата,
гробищни
паркове,
минерални
извори,
калонаходища, обекти на сигурността и отбраната);
• нарушени територии (кариери, насипища, свлачища, срутища,
мочурища, депа за отпадъци и др.) за етапно възстановяване и
рекултивация;
• водни площи и течения - реки, езера, язовири, напоителни и
отводнителни канали;
• елементи на транспортната техническа инфраструктура - пътна
мрежа по класове, железопътни линии, гари;
• елементи
на
другата
техническа
инфраструктура
електропроводи, газопроводи, нефтопроводи, нефтопродукт
проводи,
топлопроводи,
далекосъобщителни
мрежи,
водопроводи, канализационни колектори, и съоръженията към
тях (електрически подстанции, пречиствателни станции за
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питейни и отпадъчни води, понижителни и разпределителни
станции и др.);
3) Схема в подходящ мащаб, по преценка на Изпълнителя на Плана,
за транспортната мрежа и другите мрежи и съоръжения на
техническата инфраструктура.
Съгласно чл.18, ал. 7 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове, допълнителните графични материали
към общите устройствени планове съдържат карти, схеми, графики,
фотоси и други материали по преценка на Изпълнителя.
С настоящето Задание се определят следните задължителни
допълнителни материали, които да се изработят към ОУПО Самоков:
1) Схема
на
мрежите
и
съоръженията
на
техническата
инфраструктура в подходящ мащаб по преценка на Изпълнителя
на Плана;
5) Схема за защита при бедствия и превенция на риска в подходящ
мащаб по преценка на Изпълнителя на Плана;
6) Схема на културно-историческото наследство в подходящ мащаб
по преценка на Изпълнителя на Плана;
7) Схема на социалната инфраструктура в подходящ мащаб по
преценка на изпълнителя на Плана;
8) Схема на зелената система в подходящ мащаб по преценка на
изпълнителя на Плана;
9) Други схеми по преценка на Изпълнителя в подходящ мащаб.
Предварителният проект на ОУПО Самоков да се предаде на
Възложителя в един оригинал, минимум едно копие и в цифров вид за
работа в СAD-среда.
Предварителният проект на ОУПО Самоков да се приеме от Възложителя,
който да го процедира по чл. 127 от ЗУТ ( да организира и проведе
общественото обсъждане; съгласува проектите за общи устройствени
планове
със
заинтересуваните
централни
и
териториални
администрации, а при необходимост - и със специализираните
контролни органи и експлоатационните дружества; да проведе
общински експертен съвет, които да разгледа и приеме Предварителния
проект на ОУПО Самоков).
3.4.2. Изисквания към Окончателния проект на ОУПО Самоков.
Съгласно чл. 19 от Наредба № 8 за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове, Окончателният проект на ОУПО
Самоков да се изготви въз основа на Предварителния проект, с корекции
и допълнения съобразно становищата на заинтересуваните централни и
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териториални администрации, контролните органи, решенията
общинския експертен съвет и обществените обсъждания.

на

Текстовите материали към Окончателния проект на ОУПО Самоков се
допълват с Доклад за изпълнение на препоръките към Предварителния
проект. Графичните материали към Окончателния проект на ОУПО
Самоков, към които има препоръки и бележки, се изработват наново.
Окончателният проект на ОУПО Самоков да се предаде на Възложителя в
един оригинал, минимум две копия и в цифров вид за работа в СADсреда.
3.5. Общи изисквания към проектното решение.
Заданието изисква изработването на ОУПО Самоков да се осъществи в
съответствие с разпоредбите на чл. 103, ал.4; чл. 106; чл. 125 и чл. 126 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ от 31.03.2001 год. с последващи
изменения), както и чл. 16, ал.1; чл. 17; чл. 18 и чл.19 от Наредба № 8 за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (от 14.06.2001
год. с последващи изменения).
Заданието насочва определянето на общата структура на територията
на Община Самоков, попадаща в обхвата на ОУПО Самоков, и
преобладаващото предназначение на нейните съставни и структурни
части,
местоположението
и
границите
на
урбанизираните,
земеделските, горските, защитените и нарушените територии за
възстановяване и териториите със специално, смесено или друго
съдържание да се осъществи за постигане на целите и задачите на
ОУПО Самоков.
В този смисъл с ОУПО Самоков да се определят:
1) общата структура на територията - предмет на Плана, и
преобладаващото предназначение на съставните и структурните й
части;
2) местоположението и границите на урбанизираните територии,
земеделските територии; горските територии, защитените
територии, нарушените територии за възстановяване и териториите
със специално, с друго или със смесено предназначение;
3) режимът на тяхното устройство, който включва най-общи цели,
мерки и изисквания за тяхното опазване, използване, изграждане и
развитие;
4) разположението на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура на територията на общината и връзките им с
териториите на съседните общини и с инфраструктурни мрежи,
вкл. съоръжения и обекти от национално значение;
5) териториите с вероятно разпространение на предвидими
природни бедствия и необходимите превантивни мерки и начин на
устройство и защита;
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6) териториите за активно прилагане на ландшафтноустройствени
мероприятия и естетическо оформяне, в т.ч. териториите за
превантивна устройствена защита съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗУТ.
ОУПО Самоков следва да се разглежда като връзка на всички други
устройствени разработки за територията – както от по-високи
териториално-устройствени нива (устройствени схеми), така и като
директива за изработването на устройствени разработки от по-ниски
нива (план-схеми, общи устройствени планове на градове и подробни
устройствени планове).
Устройственото планиране като физическа прогноза за развитието на
обществено-икономическите тенденции, представена в нормите на
действащата законова уредба, изисква нейното стриктно прилагане.
Приложимите нормативни документи при изработването на ОУПО
Самоков са представени по-долу.
1) Международни нормативни актове, с които да бъде съобразен
ОУПО Самоков:


Конвенция за Световното културно и природно наследство
(Париж, 1972 год.);



Конвенция за Европейското архитектурно наследство (Гранада,
1985 год.);



Конвенция за Европейското археологическо наследство (Малта,
1991 год.);



Харта за Международния
(Мексико, 1999 год.);



Конвенцията за Европейския пейзаж (Флоренция, 2000 год.);



Прогнози на Съвета на Европа, относно ролята на културноисторическото наследство в информационното общество на
ХХІ век за хармонизирането на процесите на глобализация и
Евроинтеграция с потребностите на човека от идентичност и
разнообразие (Prospective: Fonction du patrimoine culturel dans
une Europe en changement. Conseil de l’Europe) (2000 год.);



Конвенция по влажните
(Рамсар, 1974 год.);



Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна (Директива за хабитатите);



Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (Директива
за птиците).

културен

зони

с
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2) Национални нормативни актове, с които да бъде съобразен ОУПО
Самоков:


Закон за устройство на територията
изменения, приложения и наредби;

(ЗУТ),

с



Закон за културното наследство (ЗКН), с актуалните изменения,
приложения и наредби;



Закон за водите (ЗВ), с актуалните изменения, приложения и
наредби;



Закон за защитените територии (ЗЗТ), с актуалните изменения,
приложения и наредби;



Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), с актуалните
изменения, приложения и наредби;



Закон за опазване на околната среда и водите (ЗООСВ), с
актуалните изменения, приложения и наредби;



Национална концепция за пространствено развитие (НКПР) за
периода 2013-2025 год.;



Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) на
Република България за периода 2012 – 2022 год.



Стратегически план за развитие на културния туризъм в България
(безсрочен, приет с Протокол №40.8 на Министерския съвет от
14.10.2009 год.);



Регионален план за развитие на
планиране за периода 2014-2020 год.;



Областна стратегия за развитие на Софийска област в периода
2014 – 2022 год.

Югозападен

актуалните

район

за

3) Местни нормативни актове, с които да бъде съобразен ОУПО
Самоков:


Общински план за развитие на Община Самоков (ОПР) 2014–
2020 год.;



Програма за развитие на туризма в Община Самоков 2015–2020
год.;



План за действие на Община Самоков за подкрепа на
интеграционните политики за българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално- икономическо
положение 2015 г. – 2018 год.;



Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в
Община Самоков за периода 2012-2017год.;



Стратегия за управление на общинската собственост в Община
Самоков за периода 2011 – 2015 год.;
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Общ устройствен план на „Курортно-туристическа локализация
Самоков – Боровец – Бели Искър“, приет с решение на НЕСУТРП
от 07.07.2005 год. (обхващащ част от землищата на гр. Самоков
с ЕКАТТЕ 65231 и с. Бели Искър с ЕКАТТЕ 03441);



Общ устройствен план на град Самоков и крайградска
територия, приет с Решение № 1149/21.11.2013 год. на Общински
съвет – Самоков. (обхващащ част от землищата на гр. Самоков
с ЕКАТТЕ 65231 и селата Доспей с ЕКАТТЕ 23039, Продановци с
ЕКАТТЕ 58548 и Драгушиново с ЕКАТТЕ 23491);



Общ устройствен план на Долни Окол и Горни Окол, в
процедура
по
изработване,
съгласно
Решение
№
1744/12.02.2015 год. на Общински съвет – Самоков (обхваща
целите землища на селата Долни Окол с ЕКАТТЕ 22469 и Горни
Окол с ЕКАТТЕ 16599)



други общински програми, планове и стратегии;

4) Общи изисквания към изработването на ОУПО Самоков:


да послужи като основа за цялостното устройство на
общинската територия (в обхвата на Плановото задание, но и
съобразено с влезлите в сила и в процедура общи устройствени
планове за останалата част от територията на Община
Самоков), като определи общата структура на територията,
преобладаващото
предназначение
на
съставните
и
структурните части и общия режим на устройството им,
съгласно разпоредбите на ЗУТ. Неговите предвиждания са
задължителни при изготвянето на подробните устройствени
планове, с които се конкретизира устройството и застрояването
на териториите на ниво поземлен имот;



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



да отчете външните връзки на Община Самоков като стимулатор
за развитие. Решаване на инфраструктурни и теренни
проблеми в съответствие с целесъобразността им не само на
общинско, но и на между общинско ниво. Съобразяване с
предвижданията на разработки на територията на съседни
общини или предвиждане (иницииране) на такива, отнасящи се
за общи устройствени проблеми, като борба с рисковите
фактори по крайбрежието, устройство на прилежащата
акватория, развитие на транспортната и др. техническа
инфраструктура и пр.;



да формира комплекс от устройствени
създаване на условия за преодоляване
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съществени
диспропорции
общинската територия;

между

отделни

части

на



да сведе до минимум отнемането на земеделски земи за
нуждите на урбанизацията и друго строителство;



да създаде устройствени възможности за използване на
природния и културно-историческия ресурси за развитие на
отдиха и туризма, при съобразяване с режимите за опазването
им;



да създаде условия за развитието на социалната и техническата
инфраструктури инфраструктура;



да осигури възможности за етапност в реализацията на
устройствени мероприятия;



по отношение на икономическото развитие на Община
Самоков, да приложи постановките на стратегическите
документи по Закона за регионалното развитие, отнасящи се за
общинската територия. За стимулиране на публично-частното
партньорство
в
дейностите,
осигуряващи
социалноикономическото развитие, в плана да се проучат възможностите
и предложат решения за целесъобразна реализация на
поземления фонд – общинска собственост, при спазване на
общите и специфични изисквания и ограничения по отношение
земеползването;



предвид несъвместимостта на оценките за потребността от
урбанизация, произтичаща от естествените демографски
процеси, и реалното инвестиционно търсене на терени за
обитаване и за стопански дейности, да се разработи и приложи
адекватен подход при планиране на земеползването, респ.
оразмеряване на системите, като се съблюдават и изискванията
за устойчивост на системите.

Във връзка с горните изисквания, за населените места, за
съществуващите и ново предвидени селищни образувания, както и за
други части от общинската територия с ОУПО Самоков може да се
определят устройствени зони и самостоятелни терени с устройствен
режим, вкл. при необходимост:
 територии (земеделски и горски) без право на промяна на
предназначението им;
 територии за превантивна устройствена защита (по чл. 10, ал. 3 на
ЗУТ);
 рискови територии – зони със свлачища и абразия и потенциално
наводняеми територии;
 територии
за
мероприятия.

прилагане

на
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Разпределението на територията на Община Самоков (в обхвата на
ОУПО Самоков спрямо Заданието) по видове общо (преобладаващо)
предназначение и видове устройствени зони да се извърши с
номенклатурата и възможностите на Наредба № 7/22.12.2003 год. за
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, при съобразяване с режимите, установени по реда
на други закони и на фактическото ползване. Ако във връзка с настъпили
промени във фактическата обстановка и/или предвижданията на ОУПО
Самоков налагат изменение на този план в отделни негови части, то
местата и видът на необходимото изменение следва да се посочат
изрично в Правилата за прилагане на ОУПО Самоков.
IV. НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ (ИЗХОДНИ ДАННИ).
Заданието изисква текстовите и материали към Предварителния проект в
частта им с Анализ на съществуващото положение (Диагноза) да
съдържат актуализирани данни по разделите на чл. 18 ал. 2 от Наредба
№ 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
4.1. Регионални проблеми.
4.1.1. Пространствени проблеми.
Община Самоков се намира в Югозападна България, част е от
Югозападния район за планиране и Софийска област. На север,
Общината граничи с Област София (и Столична община), на изток - с
общините Ихтиман, Костенец и Долна баня (от Софийска област), на юг
- c общините Якоруда и Белица (от Област Благоевград), и на запад с
общините Рила, Дупница и Сапарева баня (от Област Кюстендил), както
и с общините Бобов дол, Радомир и Перник (от Област Перник).
Община Самоков е разположена във високата Самоковска котловина,
прекосена от река Искър и нейните притоци, както и обхваща
значителна част от Рила планина, както и части от заобикалящите я
планини Плана, Витоша, Верила и Ихтиманска Средна гора. На 8 км от
Града се намира най-старият зимен курорт в България - Боровец. През
лятото, добре маркирани туристически маршрути и еко пътеки водят към
най-високия връх на Балканите Мусала (2925 м.), до връх Мальовица и до
Седемте Рилски езера. Столицата на Република България, град София,
отстои на 60 км., а градовете Пловдив и Дупница, съответно на 110 км. и
40 км.
Град Самоков има централно разположение спрямо границите на
Общината и се намира на пресечната точка на два второкласни пътя от
Републиканската пътна мрежа. Път II-82 свързва град София, през
Самоков и к.к. Боровец с град Ихтиман и автомагистрала Тракия, а път II-
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62, свързва град Кюстендил, през град Дупница с град Самоков. Пътят от
Дупница през Самоков до Ихтиман е с интензивен трафик, защото той е
най-пряката връзка между границата с Република Македония и долината
на река Струма (границата с Република Гърция) с Горнотракийската
низина (Пловдив, Бургас, границата с Република Турция), като се избягва
ненужното обикаляне на север през град София.
Град Самоков е разположен в северните поли на Рила планина, по
поречието на река Искър и на 950 м. над морското равнище. Река Искър
пресича Града по оста север-юг, като главните жилищни територии са
разположени от източната страна, а от западната са производствените
територии големият жилищен комплекс – кв. Самоково. От изток, Градът
граничи с хълма Ридо, превърнат в градски парк. На север и запад,
теренът е по-равнинен и е част от Самоковската котловина.
Община Самоков е най-голямата по площ и население община на
територията на Софийска област (и най-голяма по площ община в
Западна България след Столична община).
Територията на Общината е 1 209,86 км², което представлява 1,09 % от
територията на Република България, 5,96 % от територията на Югозападен
район за планиране и 17,14 % от територията на Софийска област
(Общински план за развитие на Община Самоков 2014-2020, стр. 24).
Основна част от територията на Община Самоков е предимно
планинска и високопланинска, а равнинната част включва Самоковската
котловина.
Землището на град Самоков има площ от 128,982 км², а в своите
строителни и регулационни граници, според ОУП на Града, приет през
2013 год. – 13, 2071 км². С площта на своята урбанизирана територия,
град Самоков съставлява едва 1,0916% от общата площ на Общината, но
заедно със своето землище, достига до 10,66% от площта на нейната
територия.
4.1.2. Икономически проблеми.
Основните фактори, които влияят върху икономическото развитие на
Община и град Самоков са близостта на Общината до столицата
София, традициите в търговско-занаятчийските услуги и индустриалното
производство, традициите в развитието на туризма, главно в
международния
курортно-туристически
комплекс
„Боровец“,
туристически комплекс „Мальовица” и балнеолечебен център “Белчин
бани“, дърводобивът и дървообработката, земеделието (известните
самоковски картофи).
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Сравнено с другите райони, икономическото състояние на Югозападния
район на планиране (ЮЗРП) е най-добро. През 2010 год. районът създава
48,2% от националния брутен вътрешен продукт (БВП). За 2009 год. БВП на
глава от населението по покупателна способност възлиза на 75% от
средната стойност за европейския съюз с 27 страни-членки (ЕС-27). По
показателя БВП на глава от населението за 2010 год., ЮЗРП изпреварва с
над два пъти следващия от останалите райони – Югоизточния със
стойност 16 078 лв. при среден показател за страната от 9 359 лв. В
района са съсредоточени и над 65% от преките чуждестранни
инвестиции в страната. Водещ сектор в структурата на регионалната
икономика са услугите (над 76%), следван от индустрията и селското
стопанство. В сравнителен план, ЮЗРП е районът с най-малка значимост
на селското стопанство (с дял под 2%). Районът е водач и в условията си
на трудовия пазар. Средният коефициент на безработица към края на
2011 год. е 7,3% (при среден за страната -11,2%). Средният коефициентът
на заетост на населението на възраст 15 и повече години за 2011 год. е
52,6% (при среден за страната – 45,6%).
Почти всички регистрирани на територията на Община Самоков фирми
са малки или средни (към януари 2001 год. има 3136 регистрирани
фирми, като 99,8 % от тях са малки или средни). Броят на големите
фирми с над 100 заети лица намалява от 19 на брой през 1997 год. до 7
през 2004 год. Средните фирми с персонал от 50 до 100 човека са 13 на
брой и са резултат от свиване на дейността на по-големи преди това
фирми. Въпреки малкия им брой големите и средни фирми имат
значителен дял в заетостта и създавания брутен вътрешен продукт в
Общината. Към 2012 год., като последствие от икономическата криза в
световен и национален мащаб, общият брой на фирмите на
територията на Община Самоков възлиза на 1835 броя (НСИ, 2012 год.).
Двата основни сектора на местната икономика са промишленост и
хотелиерство (включително обществено хранене). Преработващата
промишленост създава основния дял от брутния вътрешен продукт на
Общината, като водещите сектори са текстил, металообработване,
дървообработване, производство на оборудване. На второ място е
туристическият сектор- хотелиерство и обществено хранене. В този
сектор функционират 11,9 % от всички фирми в Общината, като този дял
е по- висок в сравнение с повечето общини в страната. Туризмът е на
второ място по брой на активните фирми след търговията. В резултат на
това се наблюдава растеж в дела на услугите (до 44,4%) в икономиката
на Общината.
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Близостта до столицата на страната – град София, до международния
курортен комплекс Боровец, комплекса с национално значение
Мальовица, балнеолечебния курорт Белчин бани, както и значителна част
от Национален парк “Рила”, богатото културно-историческо наследство,
развитите занаяти, дългогодишния опит в областта на туризма, спортния
дух, богатата флора и фауна са добър потенциал за развитие на
Общината. Потенциалът за развитие и успешно бъдеще на град
Самоков е свързан с привличането на туристи в Града и околностите му,
като се съхранява историята и претворява в хармония с възрожденския
дух и модерното развитие.
4.1.3. Социални проблеми.
Най-голямото действащо лечебно заведение в структурата на
здравеопазването в Софийска област е разположено на територията на
град Самоков – Многопрофилна болница за активно лечение-Самоков
ЕООД. Тя е основана през 1978 год. и разполага с 208 броя леглова база,
която е разделена в 10 отделения и 4 пара клинични звена. МБАЛ
обслужва населението и посетителите на две общини – Самоков и
Долна баня, в които са включени 2 курортни комплекса и 16 вилни зони с
общо население от близо петдесет хиляди жители. Здравното състояние
на пациентите е гарантирано от 309 души персонал, от които 68 лекари,
115 медицински специалисти и 126 друг персонал. Сградният фонд на
МБАЛ – Самоков ЕООД е два девететажни корпуса с административна
част, служебен паркинг и парк за отдих на болните и персонала.
Модернизирането на МБАЛ – Самоков ЕООД преминава през няколко
етапа в последните няколко години –модернизация на сградния фонд,
оборудване с медицинска техника, отговаряща на международните
стандарти.
Здравните услуги на територията на Община Самоков се предоставят на
уязвимите малцинствени общности от двама здравни медиатори, които
се ползват с уважението и доверието на местната уязвима група. Това е
професия, която действа в много европейски страна, като в страни като
Испания и Франция тя е с история над двадесет години, във Финландия
медиаторите са наричани „интеркултурни посредници“, в Холандия –
„учители на етнически малцинства“, а в Сърбия – „теренни здравни
работници“.
Образователната политика, която се провежда на територията на
община Самоков, е свързана с прилагане на националните
образователни изисквания – осигуряване на условия за предучилищна
подготовка и общо и професионално образование чрез функциите на
Регионалната инспекция по образование (РИО) - София област и
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общинската власт. Тази политика е насочена към поддържане на
качествена материална база, изплащане на делегирани бюджети за
детски заведения и училища, намаляване на делът на отпадащите
ученици от училище. Според начина на финансиране образователните
институции в град Самоков са с държавно и общинско, вкл. целеви
трансфери в общинския бюджет, като няма такива с частно
финансиране.
За осъществяване на функциите на предучилищното образование на
територията на град Самоков действат пет детски градини - ОДЗ
„Зорница”, ОДЗ „Самоково“, ОДЗ „Звънче”, ЦДГ „Детелина”, ЦДГ
„Пролет”, както и от присъединена група в детска градина в с. Ярлово, с
общ капацитет от 924 места, разпределени в 39 групи със редно 26 деца
при максимално нормативно натоварване от 22 деца.
4.1.4. Културни проблеми.
Недвижимите културни ценности на територията на ЮЗРП са 7348 на
брой. Към световното наследство на ЮНЕСКО са причислени Боянската
църква и Рилският манастир. Археологическите репери са град
Пауталия-Велбъжд в Кюстендил, Сердика-Средец в София. Към
наследените ценности се добавят архитектурни резервати (Копривщица,
Банско, Мелник, Ковачевица, Долен) и множество манастири – Рилски,
Роженски, “Седемте престола”, Етрополски, Земенски, Софийската
Света гора.
Град Самоков е общински център с важни обслужващи функции за
населението на Общината. Самоковската община наброява над 30
малки села и градове, като жителите на тези селища посещават града
редовно заради повечето магазини, пазари и развлекателни места и др.
Няма конкретни данни за ежедневните пътувания от селата на общината
към града, но е ясно, че те са доста интензивни. Много от туристите,
отседнали в Боровец и близките курорти като Мальовица например,
посещават Самоков по различни поводи, в т.ч. обслужване и посещение
на културни обекти. Самият Самоков вече се превръща в туристическа
дестинация и броят на хотелите в рамките на града нараства.
В Община Самоков се пазят и развиват много културно-исторически
паметници, показващи майсторството на местните творци –
представители на възрожденските самоковски зографска и резбарска
школи. По време на Възраждането град Самоков е бил един от найголемите търговско-занаятчийски и културно – просветни центрове на
България. Будните и предприемчиви жители на тогавашната Самоковска
каза (ХVI в., а към средата на ХIХ в. Вече и на самостоятелен санджак)
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твърдо и неотклонно градят историята на родния си край, а заедно с нея
и националната ни. Еднакво добре те боравели с прочутото си желязо,
скъпоценни камъни и пъстри шевици, с пушката и ножа, с книгата и
перото, с четката, багрилата и резците. А съвсем наблизо, пак на
територията на Самоковската епархия е и Рилският манастир.
Поклонници и пътешественици, минаващи по Цариградския път, не
пропускали да отбележат в пътните си дневници красотата на този край.
Първомайсторите от най-голямата на Балканите художествена школа –
Самоковската, създали шедьоври, които до голяма степен определят
облика на възрожденското ни изкуство. Всичко това е специфичен
ресурс за развитието на културен и религиозен туризъм, като град
Самоков и Общината са важно ядро и забележителна дестинация.
В приетия в края на 2009 год. от Министерски съвет Стратегически план за
развитие на културния туризъм, страната е районирана на 13 области на
културния туризъм, наречени ЛоКуСи, всяка от които ще предлага
специфичен
продукт
от
исторически,
културни
и
природни
забележителности. Това ще бъде първата реална клъстърна политика.
Община Самоков попада в ЛоКуС 1 – Велика София – София и районът
не само като административен център, но и като културна столица в
Европа. Всяка от териториалните общности в „ЛоКуСа” има своя
специфика и особености в социалното и културното развитие, които
могат и заслужават да бъдат съхранени и развивани. В същото време те
могат да интегрират в регионален туристически продукт с добавена
стойност и положително въздействие върху икономическото развитие,
заетостта, както и общия „имидж на територията”.
4.1.5. Екологични проблеми.
Екологичните проблеми на района са значителни. Свързани са преди
всичко със замърсяването на околната среда, което се дължи на
съсредоточаването на редица индустриални предприятия , както и на
концентрацията на замърсяващи въздуха автомобили в регионалните
центрове. С повишена замърсеност са теченията на реките Искър и
Струма. Трансграничните замърсявания са слаби. Основни източници на
замърсяване са добивната промишленост – железни руди край
Кремиковци, на кафяви въглища – Перник и Бобов дол. Локални
замърсявания се отчитат за отделни компоненти на околната среда в по –
големите селища на региона. Проблем е преработването на
отпадъците. Предстои изграждане на завод за преработка на отпадъците
край София и други градове на региона. Състоянието на околната
среда е под контрола, както на Министерство на околната среда и
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водите (МОСВ), така и на Регионалните инспекции по околната среда и
водите (РИОСВ) в София, Благоевград, Перник и Кюстендил.
Въздух
Качеството на атмосферния въздух е сред актуалните екологични
проблеми на ЮЗРП. Той е определян като географско пространство със
значителни стойности на антропогенно натоварване и с влошени
качества на атмосферния въздух. Поради интензивното икономическо
развитие на района и функционирането на предприятия от тежката
промишленост, на територията му се отчита замърсяване на околната
среда с редица замърсители. Тяхното вредно влияние е най-силно
изразено в София, Перник, Пирдоп, Златица, Челопеч, Елин Пелин и
Бобов дол. В района са разположени и едни от най- урбанизираните
територии в страната, в които се генерира значително прахово
замърсяване. Наблюдава се завишение на определени стойности на
замърсяване и в общините, през които преминават силно натоварените
транспортни артерии.
Климат
На територията на ЮЗРП се срещат умереноконтинентален (област
Перник, област Софийска и София област) и преходно-континентален
климат (област Благоевград и област Кюстендил), дължащ се на
въздушните маси, които проникват от юг по долината на река Струма.
За Област Перник, Област Софийска и Област София средната
годишна температура е около 10,2 °C. Зимите са студени и снеговити. В
най-студените зимни дни температурите могат да паднат до –15 °C или
още по-ниско, най-вече през м. януари. Мъглата е характерно явление в
началото на зимния сезон. През зимата има средно по 60 дни със
снежна покривка. Летата са топли и слънчеви. През лятото столицата
остава малко по-хладна в сравнение с останалата част от страната,
заради по-голямата си надморска височина. Въпреки това в найгорещите летни дни температурите могат да превишат 35° C, най- често
през Юли и Август. Пролетта и есента са кратки с променливо и
динамично време. Средните годишни валежи са около 591 мм.,
достигайки своя максимум в началото на лятото, когато не са рядкост
гръмотевичните бури. Тези три области по класификатор са част от
земетръсен район, като Област Перник пострада най-сериозно при
последното земетресение през м. май 2012 год.
България е сред страните, които се очаква да бъдат най-сериозно
засегнати от климатичните промени. В най-тежко положение ще бъдат
тези региони, в които е най- развито земеделието, туризмът, горското
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стопанство и хидроенергетиката. Очаква се и намаляване на броя на
дните със снежна покривка. В най-неблагоприятно положение е
Югоизточния район за планиране (ЮИРП) (четвърта група). Най-малко
засегнати от тази негативна тенденция ще са планинските области на
страната, които са отнесени към втора група – Благоевградска област
(ЮЗРП). Уязвимостта на българските райони е сходна с тази на районите
в Южна Европа, Англия и Ирландия. Климатичните промени
представляват значителна заплаха за селското и горското стопанство,
производството на енергия и туристическото развитие и крият рискове от
засушаване, пожари, бреговата ерозия и наводнения. Адаптацията към
климатичните промени е от съществено значение.
Води
Състоянието на повърхностните води в района е незадоволително.
Установени са силно замърсени речни участъци по водосборите на
реките Струма и Искър. Оценката на качеството на речните води по
райони е извършена спрямо наличието на речни участъци от трета и над
трета категория за химично състояние и според стойностите на
биотичния Регионален план за развитие на ЮЗРП за периода 2014-2020
год., Югозападният район (, както и Югоизточният район) има 8 участъка с
влошен екологичен статус. Съгласно Закона за водите, Басейновите
дирекции осъществяват постоянен контрол и предприемат мерки за
защита от наводнения, като общините имат задължението да
информират своевременно за настъпили преливания на язовири,
разливания на реки, наводнения и др. Като цяло не е провеждана
последователна
и
адекватна
политика
за
намаляване
на
неблагоприятните последици от наводненията върху човешкото здраве и
живот. Също така липсва оценка на риска от наводнения.
Почви
Почвите в ЮЗРП са в добро екологично състояние, както по отношение на
запасеност с биогенни елементи, така и по отношение замърсяване с
тежки метали и металоиди. По отношение замърсяването с тежки
метали се прави констатацията, че интензивността е намаляла силно в
резултат преди всичко на ограничената производствена дейност.
Замърсяването или унищожаването на почвената покривка има локален
(точков) характер.
Гори
Горите са основен капитал на ЮЗРП. Те заемат 47 % от територията на
района, като в ЮЗРП се намират над 30% от площите на иглолистните
гори в страната. Общата площ на горските територии в ЮЗРП е 879 821
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ха, от които 408 478 ха (46,5%) са иглолистни гори и 471 343 ха (53,5%) са
широколистни гори. Функциите им са жизнено важни: осигуряват
питейната вода и над 85% от водния отток, поглъщат въглеродния диоксид
и редуцират емисиите на парникови газове, екранират и поглъщат шум
и замърсители, приютяват над 80% от биологичното и ландшафтно
разнообразие,
осигуряват
поминъка
в
планинските
райони.
Надморската височина в ЮЗРП варира в широки граници – от найниските точки по долината на река Струма до алпийският пояс на
планините Рила и Пирин. В този широк диапазон съществува
разнообразие на различни дървесни видове. Основни иглолистни видове
са: бял и черен бор, смърч, ела, както и мура. Широколистните гори са
представени предимно от бук и дъб.
Защитени територии
Република България е една от страните в Европа с най-голямо
биологично разнообразие. Защитените територии (ЗТ) – 5,2% от
националната територия, и защитените зони по Натура 2000 – 35% от
националната територия, съставляват Националната екологична мрежа.
В ЮЗРП, делът на защитените територии е 8,98%, което е над
националната цел за достигане на 6% защитени територии от общата
площ на страната към 2015 г. и го поставя на първо място сред
останалите райони, като най-ниският дял за страната е в СИРП – 1,11%.
Според дела на ЗТ, областите в страната попадат в три групи: в първа
група са областите с най- висок дял ЗТ (10-18%). От ЮЗРП това са
Благоевградска – 13,14%, София (столица) – 11,68% и Кюстендилска 11,94%. Във втора група попадат областите с дял по-висок от средния за
страната (5,5-10%) – от територията на ЮЗРП тук попада Област
Софийска. Към третата група (0-4%) се отнасят областите с по-нисък дял
от средния за страната – в тази група попада Област Перник.
4.1.6. Комуникационни проблеми.
ЮЗРП е на второ място по дължина на пътната мрежа в страната. През
него преминават участъци от автомагистралите (АМ) „Хемус”, „Тракия” и
„Струма”. На територията на Област София-град се пресичат три от
европейските транспортни коридори – № 4, № 8 и № 10, което го
определя като ключов транспортен център на Балканите. Общата
дължина на изградените и функциониращи железопътни линии на
територията на района към 2010 год. е 899 км., които съставляват 21,9% от
жп мрежата на Страната.
Според Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) на
Република България за периода 2012-2022 год., в този район попада град
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София от първо ниво - дефиниран като център с европейско в
националната територия, Благоевград от второ ниво – голям град, център
с национално значение, а градовете от трето ниво-средни градове,
центрове с регионално значение са Перник, Кюстендил и Дупница.
Освен Самоков, дефиниран в четвърто ниво- малки градове с
микрорегионално значение, на територията на ЮЗРП попадат също така
и още 17 общински центрове.
През територията на ЮЗРП преминават 2 важни национални оси на
урбанизационно развитие – Драгоман-София–Пловдив–Свиленград в
направление запад-изток и Видин-Враца-София-Благоевград-Кулата. Тези
оси са по основните транспортни комуникации, а именно АМ „Тракия“
на запад и изграждащата се в момента АМ „Струма“ на юг. На
територията на района попада изцяло АМ „Люлин“, свързваща София с
Перник и началото на АМ „Хемус“, която осигурява връзка със Северна и
Източна България. Връзките север-юг към момента се осъществяват
основно по първокласен път I-1, който е с направление Видин-СофияКулата.
Най-натоварените
пътища
са
гореспоменатите
като
по
автомагистралите и Околовръстния път на град София на денонощие
преминават по на 15 000 автомобила. Други натоварени участъци с
между 5 000 и 15 000 автомобила/денонощие са път I-1 с направление
Видин-София-Кулата, път II-82 София-Самоков и път I-8 с направление
София-Драгоман-Калотина.
Според НСРР и йерархичната система от градове-центрове, Самоков
попада в четвърто ниво – малки градове с микрорегионално значение,
като той Самоков-Ихтиман. Според НКПР, Самоков е град от четвърто
ниво, показващ възможности при подходящо положително развитие да
премине в 3-то ниво – средни градове, центрове с регионално значение
за територията на областите. Градът има нужния потенциал за това с
оглед на отличното си местоположение – на 60 км. от София и на 10 км.
от Боровец, като това са основните фактори, които оказват влияние върху
развитието на Самоков. Връзката с тях се осъществява по път II-82, който е
добре поддържан и осигурява нужния комфорт на пътуване. Важна за
града е връзката на запад с град Дупница по път II-62, който осигурява
бърза и лесна връзка с бъдещата АМ „Струма“ и съответно с град
Благоевград, който в последните години се развива в положителна
насока и се явява най-важното населено място в района след
столицата. С изграждането на АМ „Струма“ ще се улесни връзката на
Самоков с Гърция. На изток, Самоков също има връзка по
републикански път III-822 с АМ „Тракия“, осигуряваща отлична връзка с
Централна и Източна България.
Ограничител за развитието на връзките със съседните населени места
се явява Рила на юг, но това от своя страна е предпоставка на развитието
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на туризма в Общината като предпоставка за това е курорта Боровец. С
оглед липсата на ЖП транспорт, град Самоков е много добре обслужен
от автобусен транспорт, като най-много са автобусите за София27/денонощие и за к.к. Боровец – 23/денонощие. Връзката с другите
центрове в района се обслужват от между 3 и 5 автобуса на денонощие,
което осигурява постоянно движение на потоци от хора между
селищата.
4.1.7. Изисквания към ОУПО Самоков по отношение на регионалната
проблематика.
 да отговаря на заложените предвиждания в стратегическите и
планови документи от по-горно ниво – международни, национални
и регионални;
 да вземе под внимание предвижданията на стратегическите и
планови документи, засягащи съседните на Община Самоков
територии (общини);
 цялостните предвиждания на ОУПО Самоков да допринасят за
балансираното и устойчиво развитие не само на Общината, но и
на съседните общини, Региона (ЮЗРП), Страната и на
наднационално равнище.
4.2. Социално-икономически условия и проблеми.
4.2.1. Демография.
Брой и гъстота на населението
Към 31.12.2005 год. населението на Община Самоков е 42 625 души по
постоянен адрес. Към 12.12.2014 год., то вече е 39 792 души (НСИ, 2014
год.), или, за разглеждания период, то е намаляло с 2 833 души. Към
31.12.2005 год, населението на град Самоков е 30 211 души, а към
31.12.2014 год., то вече е 29 662 души, или, за разглеждания период, то е
намаляло с 549 души. Процесите за намаляване на населението са послабо изразени на територията на град Самоков, спрямо останалата
част от Общината (селата), главно заради съсредоточието на
административни и стопански дейности, които водят до по-големия
потенциал и възможности за развитие в Града, спрямо условията в
другите населени места в Общината.
Разпределение на населението по населени места се характеризира с
това, че основната част от жителите на общината са концентрирани в
общинския център - гр. Самоков, където живеят 71,05 % от населението,
при средно за страната градско население от 69,8 %.
Според класификацията на населените места в Общината, на нейна
територия са разположени 1 град и 27 села. Средно голямо село с
население над 1 000 жители е само 1 (едно), а именно с. Говедарци.
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Преди 2011 год. в тази категория попада и с. Радуил, а в близост е било и
с. Широки дол, чието население е било малко под 1 000 жители.
Табл. 4.01. Сравнителна таблица на населението в Община Самоков по
местоживеене за периода 2001-2015 год.

Брой на населението по години
и изменение за периода

Населено място
Самоков
Алино
Бели Искър
Белчин
Белчински бани
Говедарци
Горни Окол
Гуцал
Долни Окол
Доспей
Драгушиново
Злокучене
Клисура
Ковачевци
Маджаре
Мала църква
Марица
Ново село
Поповяне
Продановци
Радуил
Райово
Рельово
Шипочане
Широки дол
Яребковица
Ярлово
Общо

2001
29 604
439
756
484
24
1 565
317
222
185
746
721
320
273
518
364
547
750
140
336
566
1 354
951
377
222
1 144
4
546
43475

2011
2001-2011
27 642
-1 962
354
-85
638
-118
448
-36
18
-6
1 266
-299
175
-142
144
-78
161
-24
605
-141
613
-108
254
-66
216
-57
465
-53
293
-71
439
-108
677
-73
95
-45
284
-52
499
-67
1 046
-308
711
-240
232
-145
157
-65
929
-215
1
-3
431
-115
38793
-4 682

2015
2011-2015
26 899
-743
348
-6
598
-40
403
-45
13
-5
1 181
-85
208
33
136
-8
200
39
594
-11
614
1
232
-22
245
29
640
175
268
-25
413
-26
692
15
85
-10
270
-14
476
-23
992
-54
639
-72
212
-20
196
39
856
-73
0
-1
430
-1
37 840
-953

Източник: Община Самоков по данни на НСИ, 2015 год.

С население от 200 до 1 000 жители са селата Бели Искър, Доспей,
Райово, Белчин, Злокучене, Маджаре, Малка църква, Марица,
Продановци, Ярлово, което ги квалифицира като малки. Много малки
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села са Ново Село – 92 жители, Яребковица – 2 жители, Белчински бани –
15 жители и село Лисец с 0 жители.
В трите най-големи села с. Говедарци, с. Радуил и с. Широки Дол са
съсредоточени 30 % от селското население. Те се намират в
стратегическа близост до важни транспортни точки, близки до
туристически комплекси или до основни транспортни мрежи.
Демографската диспропорция в разпределението на жителите в
населените
места
се
отразява
негативно
върху
цялостното
икономическото развитие на територията на общината, както и
намалява ефективността на социалните дейности, свързани с
обслужване на отдалечени населени места с много малко население.
По
географски
принцип,
демографското
разпределение
на
населението оформя агломерационна област в самоковската низина с
център гр. Самоков и разположените в близост до града села Доспей,
Продановци и Драгушиново. Заедно с относително близките
разположени села Райово, Широки дол, Злокучене и Бели Искър се
формира относително малка територия съсредоточаваща 80 % от
общото население на Общината.
Гъстотата на населението в Община Самоков през 2013 год. е 30,6 души
на км2, което представлява 2% спад спрямо 2007 год. Средната гъстота
на населението в България е 66 души на км2, а за Софийска област е
35,8 души на км2. Следва да се отбележи, че съществува пряка
зависимост между надморската височина и гъстотата на населението,
като над 1000 м. тя е между 5-7 души на м2, а между 700-1000 м е около
36 души. Средната надморска височина на Самоковската котловина е
около 950 м, което предопределя и по-ниската величина на гъстотата на
населението спрямо тази за страната и за областта.
Раждаемост и смъртност
Демографските данни на НСИ за 2013 год. показват, че в Община
Самоков са родени 339 деца, което сравнено с 2007 год. бележи
намаление с 14,39 %. Най-много новородени деца през 2013 год. са
регистрирани в гр. Самоков – 279, с. Марица – 14 и с. Ковачевци – 7. Найголям брой родени деца има през 2008 год. – 408. В трите най-големи
села на територията на Общината – с. Говедарци и с. Радуил и с.
Широки Дол за 2013 год. са родени съответно за първите две по равен
брой деца – 6, а за последното – 4. Спадът в новородените деца, логично
се изразява и в намаление на коефициента на раждаемост от 10,2 %
през 2007 год. на 9,1 % през 2013 год.
Нивото на смъртност е значително по-високо от това на раждаемостта.
За седемгодишен период (2007-2013 год.) тя варира в границите от 16,2 %
до 17,8 %. Притеснителна е тенденцията на по-високите стойности на
коефициента на смъртност спрямо този на раждаемост през
последните години.
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Естествен прираст
Коефициентът на естествен прираст за 2013 год. е отрицателен – 7,7 %.
Естественият прираст на населението в гр. Самоков, като абсолютен
брой през 2013 год. е 285 души.
Табл. 4.02. Динамика на населението в Община Самоков за периода 2011-2013
год.
Динамика на населението на Община Самоков 2011-2013 год.
Година

Население

Естествен
прираст

Коефициент
на естествен
прираст

Темп на
прираст %

2011

37 739

-270

-7,1

-0,72

2012

37 331

-285

-7,6

-0,76

2013

36 963

-285

-7,7

-0,77

Източник: Община Самоков по данни от НСИ, 2015 год.

Механичен прираст
Според данните от НСИ, отразяващи механичното движение на
населението през 2013 год. са се изселили 480 души, а са се заселили
397 души. За седем години, най-много изселили се лица – 740 се
наблюдават през 2010 год., а най-много заселили се през 2007 год. – 634
души. Механичният прираст за периода 2007-2013 год. показва
относително равномерно разпределени параметри при формирането
на отрицателното механично движение, като единствено през 2007 год. то
е с положителен знак, когато броят на изселените е по-нисък от този на
заселените.
Табл. 4.03. Механичен прираст на населението на Община Самоков, 2011-2013
год.
Механичен прираст на населението на Община Самоков 2011-2013 год.
Година

Заселени
души

Изселени
души

Механичен
прираст

2011

329

445

-116

2012

314

437

-123

2013

397

480

-83

Източник: Община Самоков по данни от НСИ, 2015 год.

През 2011 год. Община Самоков е на трето място в Софийска област по
брой на заселени лица и на второ място по изселени.
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Възрастова структура
Според данни на НСИ разпределението по основни възрастови групи
през 2012 год. е следното:
 5 820 души са под трудоспособна възраст – което е 15,59 % от
общия брой на населението;
 21 928 души са в трудоспособна възраст, което е 58,74 % от общия
брой на населението;
 9 583 души са в над трудоспособна възраст, което е 25,67 % от
общия брой на населението;
Сравнително малко намаление се наблюдава при групата на над
трудоспособна възраст, които през 2012 год. са били 9 583 души.
В гр. Самоков съотношението на възрастовата структура през 2013 год. е
относително благоприятно, като разпределението на населението по
трите възрастови критерия е съответно 4 448 д., 17 771 д. и 4 104 д. от
селата в общината с. Марица, е с най-голям дял на население в под
трудоспособна възраст – 129 жители, с. Говедарци е с най-голям дял на
население в трудоспособна възраст – 775 жители и население под
трудоспособна възраст – 360 души.
Полова структура
Статистическите данни за 2013 год. показват, че броят на жените е 19 009,
а на мъжете е 17 954, т.е. процентното им съотношение е 51 % към 49 %.
Пропорциите и тенденцията на слабо нарастване на относителния дял на
жените е в рамките на характерната за страната. В селата Белчински
бани, Говедарци, Драгушиново, Злокучене, Марица, Ново село,
Продановци и Широки Дол мъжкото население е с лек превес над
женското.
Коефициент на възрастова зависимост
Съотношението на броя на лицата от населението в „зависимите”
възрасти /под 15 и на 65 и повече години/ на сто лица, „независимите
възрасти” /от 15 до 64 години/, наречен коефициент на възрастова
зависимост, за Община Самоков към 2013 год. е 56,3 %. Анализът на
тенденцията от 2007 год. показва нарастване с около 5 % на този
коефициент, което е съотносимо към влошаващата се обща възрастова
структура в страната. Превес при увеличаване на числовата стойност на
коефициента на възрастова зависимост на Община Самоков се
наблюдава от нарастването на броя на населението над 65 години,
което реално е в над трудоспособна възраст.
Образователна структура
Образователната структура на населението включва лицата завършили
висше, средно, основно, начално, не завършено начално и такива, които
никога не са посещавали училище.
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Според данните от 2011 год., разпределението на населението в
общината според изброените по-горе критерии е следната:
 лица с висше образование – 4 344 души (12,21 %);
 лица със средно образование – 15 827 души (44 %);
 лица с основно образование – 9 460 души (26,59 %);
 лица с начално образование – 3 661 души (10,25%);
 лица, незавършили начално образование – 1 775 души (4,99 %);
 лица, никога не са посещавали училище – 421 души (1,18 %).
В град Самоков, жителите с висше образование са 3 650 д., което
представлява 84,02 % от всички висшисти на територията на Общината.
Според статистическите данни за 2012 год. процентът на хората с висше
образование в страната е 19,6 %, а завършилите средно образование е
43,4 %. Съпоставката на данните показва, че средният брой на висшисти
в Община Самоков е с 7 % по-нисък от този за страната, докато при
завършилите средно образование процентите са равни. Като цяло, броят
на хора с висше образование се запазва относително нисък както за
общината, така и за страната. Притеснителен е фактът, че над 30 % от
жителите са с основно, по-ниско или без образование.
Фиг. 4.01. Разпределение на населението в Община Самоков по степен на
завършено образование

Завършили образование
421

4344

421
3661

9460

15827

начално

основно

средно

висше

незавършили начално

никога не са посещавали училище

Източник: Община Самоков по данни от НСИ, 2015 год.
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Етническа структура
Етническата
структура
на
населението
се
формира
от
самоопределението на жителите на общината. Като българи са се
определили 29 835 души, което съставлява 78,33 %. От ромската
етническа група се самоопределят 5 153 души, което е 13,53 %, а от
турската – 70 души или около 0,18 %. Броят на лицата, които не са се
самоопределили е 965 или 2,53 %. Двадесет села от общината са с
население изцяло от българската етническа група. Ромското население
е съсредоточено в пределите на гр. Самоков, където то наброява 4 768
души и в селата Ковачевци – 224, Марица – 190 и Поповяне – 57. Турската
етническа група е почти изцяло съсредоточена в гр. Самоков.
Заетост и безработица
В Община Самоков населението във възрастовия диапазон от 15 до 64
години за 2013 г. е 23 647 души, като 17 711 от тях живеят в гр. Самоков и 5
936 в другите населени места в Общината.
Трудоспособното население се характеризира от два типа лица –
икономически активни (заети или безработни, които си търсят работа) и
икономически неактивни (безработни, които не търсят активно работа).
По първия показател – икономическо активно население - по данни от
2011 год. броят е 15 544 души. През 2010 год. тяхната бройка е била 19 417,
което е спад с 19,95 %.
Заети лица
В отраслите на икономиката през 2012 год. в Общината заетите лица са
7 639 д. Броят на заетите лица в Община Самоков за периода 2008-2012
год. се увеличава с 14 %.
В структурата на заетостта през 2012 год. най-голям дял заемат
дейностите „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” (1 773 души,
23,21 %), „Хотелиерство и ресторантьорство” (1 719 души, 22,50 %),
“Добивна промишленост” (1 448 души, 18,96 %) и „Образование” (639
души, 8,36 %). В периода 2008-2012 год. най- динамично развиващите се
сектори
по
отношение
на
заетостта
са
“Хотелиерство
и
ресторантьорство” (11,05 %), “Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети” (34,17 %). От посочените сектори само “Хотелиерство и
ресторантьорство” има относително висок дял в регионалната заетост,
като създава 22,50 % от работните места.
С негативна динамика по отношение на броя на заетите лица се
характеризират секторите „Строителство” (-59,58%), “Административни и
спомагателни дейности” (-38,93%), “Професионални дейности и научни
изследвания” (-22,63%), „Селско, горско и рибно” (-20,28%), „Добивна
промишленост“ (-18,74%), “Транспорт, складиране и пощи” (-9,97%).
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Безработни лица
Равнището на безработица в Община Самоков според данни на НСИ е
18,8 % за 2011 год., 29 % от тях са на възраст до 29 год. (младежи), а 50 %
или 1464 д. са продължително безработни лица с регистрация над 1 год.
По данни на „Бюро по труда“, гр. Самоков, броят на регистрираните
безработни лица към 31.12.2013 год. е 2 891 лица, от които приблизително
50,70 % са жени. Равнището на безработица през 2013 год. е 18,6 % и е
значително над средното за страната (около 13 %) и за София област
(около 10 %). От всички безработни, тези в неравностойно положение за
2013 год. представляват 42 % от всички регистрирани безработни, като
спрямо 2010 год. те са намалели с около 15 %. Въпреки високия дял на
тази социална група, е необходимо да се отчете положителната
тенденция, че през последните четири години броят им е намалял с 15 %.
Данните за безработните лица с начално и по-ниско образование сочат,
че около 40 % от регистрираните безработни са с ниско или без
образование, като младежите в обхват до 29 год. представляват 25 % от
всички безработни.
Безработни младежи от 18 год. до 29 год. през 2012 год. са 762 души, като
към 2013 год. те са намалели с 12 души. През 2011 год. равнището на
безработните до 29 год. е най- високо – 850 души. Липсата на
професионален опит, неактуалната професионална квалификация и
образование на преобладаваща част от младите хора са най-важните
причини за неблагоприятното им положение на пазара на труда.
Табл. 4.04. Безработни лица по възрастови групи и образование на община
Самоков, 2011-2013 год.
Безработни лица в Община Самоков по възрастови групи и образование
Категория

2011 год.

2012 год.

2013 год.

Регистрирани безработни

2 927

2 867

2 891

Безработни с начално и по-ниско
образование

1 324

1 154

1 133

Безработни лица с намалена
трудоспособност

82

89

80

Безработни младежи от 18 до 29 год.

850

762

750

Безработни лица над 55 год.

367

401

412

Източник: Община Самоков по данни от Дирекция „Бюро по труда“, гр.
Самоков, 2015 год.

Най-проблемните групи във възрастовата структура на безработните са
младежите до 29 год. и безработните във възрастова категория над 55
години. Те представляват общо 40 % от всички безработни през 2013 год.,
а 49 % от тях са жени.
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4.2.2. Социални услуги.
Социалната политика на Община Самоков е свързана със стремежа за
развитие на модерни социални услуги, обединени в ефективна система,
които поставят в центъра ползвателя, отговарят на нуждите на общността
и осигуряват равен достъп и повишаващо се качество. Те обединяват
усилията на държавата и общината като по този начин, се реализира
значителен напредък в предприемането на адекватни действия в посока
разкриване на алтернативни услуги. Усилията в Общината са насочени
към подпомагане на следните групи:
 Уязвими семейства с деца в риск. На територията на общината
има регистрирани 3 броя;
 Деца отглеждани в специализирани институции;
 Деца в риск, вкл. не обхванати, отпаднали или в риск от отпадане от
училище;
 Хора с увреждания. Общо лицата с намалена трудоспособност
на територията на Община Самоков са 4 534;
 Етнически общности в неравностойно положение, които живеят в
социална изолация и структурна бедност;
 Хора в риск от всички целеви групи, живеещи в изолирани малки
населени места, без достъп до социални и други услуги;
 Стари хора, със специален фокус към самотно живеещите в
изолирани селски райони.
През 2013 год. социални помощи получават 387 семейства.
Социалните дейности и изпълнението на формулираните задачи в
годишния план по изпълнение на социалните услуги в Община Самоков
са съсредоточени в следните области:
 Създаване на ново заведение за деца и родители, съчетаващо
детска градина и корпус за предоставяне на социални услуги, с
финансиране от световната банка и община Самоков. Целевата
група са деца до 7 год. от рискови семейства както и техните
родители;
 Изграждане на център за настаняване от семеен тип, финансиран
по Оперативна програма „Регионално развитие” с капацитет 12
деца плюс 2 деца от общността по спешност;
 Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 40
деца и лица с увреждания;
 „Домашен социален патронаж” с капацитет 270 лица от селата и
град Самоков;
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 На територията на Община Самоков има действащи два дома за
стари хора – ДСХ „Семейство Калинкови” - 120 души и ДСХ в село
Ковачевци – 26 души;
 „Обществена трапезария” финансиран от фонд Социална
закрила с дейност по предоставяне на топъл обяд на 81 лица и
семейства;
 Предоставяне на социална услуга „личен асистент” по проект
„Подкрепа за достоен живот” – 167 лични асистента;
 Национална програма асистенти на хора с увреждане – 25 лични
асистента;
 Кандидатстване за ремонт и оборудване на сграда с цел
последващо откриване на комплекс за социални услуги и дневен
център за деца с увреждане с капацитет 20 деца.
През 2013 год. общинското дружество ”Мальовица” ЕООД е изпълнило
своя ангажимент за интегриране на трудова заетост на хора с
увреждания. Дружеството работи със средно списъчен състав от 12
души, като 50% са трудоустроени с намалена трудоспособност. Въпреки
малките обеми на произведената продукция дружеството е единствено
по рода си в Общината, то запълва един вакуум и хората с увреждания
се чувстват пълноценни в трудовия колектив на фирмата. Дейността на
фирмата основно е шивашка. Всяка година дружеството участва в
Европейското изложение на фирми за хора с увреждания в гр. Пловдив.
През периода 2010-2013 год. са проведени социални мероприятия и
дейности насочени към целеви групи по програмите „От социални
помощи към осигуряване на заетост” и „временна заетост”. На
територията на Община Самоков са разкрити четири клуба на
пенсионера, които се финансират с общински средства. От тях два са в
гр. Самоков, един в с. Говедарци и един в с. Радуил. Броят на членовете е
както следва: в клуба в квартал „Самоково” – 300 члена; в клуба „Китова
къща” – 130 члена; с. Говедарци – 30 члена, с. Радуил – 30 члена.
Основната дейност на клубовете е насочена към създаване на социални
контакти и социална интеграция на хората в пенсионна възраст. В град
Самоков функционира един клуб на инвалида с 80 члена. Дейността му
е насочена към интеграция на хората с увреждания, помощ при
попълване на документи за получаване на помощни средства и
интеграционни добавки по реда на ЗИХУ.
Спортни обекти и дейности
Спортът в Община Самоков е една от специфичните секторни политики,
която определя и водещата му роля на местно ниво. Това се доказва и от
факта, че Самоков е дългогодишен спортен център от национално
значение, благодарение на залегналите многогодишните традиции в
редица спортове. Град Самоков е известен като най-големият център за
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развитие на ски спорта, с потенциал за активно участие с отлично
подготвени професионалисти и в други спортни дисциплини. Именно
поради тази причина на територията на община функционира спортно
училище „Никола Велчев“, намиращо се в общинския център - град
Самоков. В училището се практикуват четири вида спорт – ски алпийски
дисциплини, ски бягане, ски биатлон и борба класически стил.
Училището е определено от Българската федерация по борба като
„луксозен спортен комплекс на европейско равнище с модерна зала
по борба, фитнес, тангентор, сауна и др. възможности за тренировки и
състезания по борба и различни видове спорт”.
Осъзната е необходимостта от поддържане, модернизиране на
съществуващите спортни съоръжения, както и изграждане на нови
такива. В общината функционира и общинско предприятие „Спортни
имоти и прояви”, което стопанисва спортната зала „Арена Самоков”,
ледената пързалка и поддържа сериозен треньорски състав, с
професионалисти в сферата на футбола, борбата, спортната
аеробика, баскетбола, леката атлетика, биатлона, ски алпийските
дисциплини, ски скокове, ски бягане, волейбол и шах.
На територията на Община Самоков съществуват редица спортни
съоръжения, които се използват както за състезателна и тренировъчна
дейност, така и за свободно практикуване на спорт на граждани и учащи
се. Разнообразието от различни по вид инфраструктурни обекти
допринася за повишаването на интереса към практикуването на спортни
дисциплини от хора с различни интереси, не представители на местната
общност, но също така и гости, посетители и туристи в общината. Те са
предпоставка не само за активния живот на жителите, но и за развитие
на спортен туризъм.
Основните спортни съоръжения представляват следните обекти:
 Спортна зала „Арена Самоков”- многофункционалната спортна
зала е открита през 2008 г. Тя е пригодена за 26 вида спорт, сред
които баскетбол, волейбол, хандбал, футбол на малки врати,
спортна гимнастика, художествена гимнастика, борба, бокс,
джудо, бойни спортове, вдигане на тежести, спортни танци,
аеробика и др. Основната зала е с капацитет 2000 седящи места,
с възможност за още 300 допълнителни места, и ВИП ложа с 46
места. Тя разполага с тренировъчни зали, зала за аеробика със
специално подово покритие, зала за модерни танци и балет, зала
за пресконференции с 40 седящи места, ВИП зала за 20 човека,
както и с други специално приспособени за специфичните ѝ
функции помещения. В началото на есента на 2011 год., е открит и
плувен басейн в спортния комплекс. Построяването на
многофункционалната спортна зала води до осезаемо повишава
на нивото на спортните прояви в Община Самоков.
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 Стадион ”Искър” е открит през 1952 год. и е разположен на юг в
посока Боровец, разполага с основен и помощен терен, както и
лекоатлетическа писта с дължина 400 м. Капацитет му е 5 200
седящи места, покрита ложа с 300 места и клетка за гости с 500
места. Стадионът е лицензиран от БФС.
 Зала по борба - модерно оборудвана зала за подготовка на
състезателите от града и от националния отбор, която е част от
спортната база на спортно училище „Никола Велчев”.
 Закрита лекоатлетическа писта – съоръжението е ремонтирано и
разширено със средства на общината.
 Мотополигон ”Ридо” – е създаден в края на 70-те години на 20-ти век
и е първата мотописта в България, която приема множество
състезания по мотокрос. Специално за “Гранд при България 2006”
са направени модификации на трасето и инфраструктурата на
съоръжението, за да отговаря на международните изисквания за
състезания от такъв ранг.
 Стрелбище (до стадион ”Искър”) – стрелбището е средище за
организиране на турнири с участието на ученици, като близостта
му до стадиона дава възможност за паралелно практикуване и на
други спортове, което допълнително благоприятства повишаването
на интереса към него.
 Ролбан –с дължина 1 100 м. и асфалтово покритие е ситуиран в
двора на Спортното училище и се използва за тренировки по
лекоатлетически дисциплини.
 Зимна пързалка за кънки - изградена през 2010 год. и предоставя
атрактивна възможност за хора от всички възрасти да практикуват
кънки на лед.
 Скейт – рампа – в центъра на града построена през лятото на 2011
год.
 Влек и ски писта в местността „Боричо”- са пуснати в експлоатация
през 2008 год. Комплексът включва открит двуседалков лифт и писта
с дължина около един километър. През последните години,
съоръженията му не се използват, но съществува сериозен интерес
да бъде подновено функционирането му.
 Училищната спортна база – включваща физкултурни салони,
външни спортни площадки и уреди и пособия за спорт е добре
развита, но е с лошо състояние. Бедни от страна на спортни и
игрови съоръжения са детските площадки в ЦДГ и ОДЗ. Средствата,
получавани от училища и детски заведения са недостатъчни за
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реализирането на крупни ремонтни работи по базата или
провеждането на достатъчно спортни прояви.
 Съоръженията в зимния ски курорт „Боровец” включват 24 писти,
трасета за ски бягане, съоръжения за биатлон, 12 броя лифта и
влекове и изградена система за изкуствен сняг.
Спортни клубове
Община Самоков финансира съществуващите 33 спортни клуба,
обхващащи видовете спорт ски, биатлон, йога, сноуборд, баскетбол,
волейбол, борба, лека атлетика, футбол, тенис, тенис на маса, спортна
аеробика, мотоциклетизъм, ориентиране, шахмат, таекуондо, бокс,
карате киокушин. Те са съсредоточени в гр. Самоков, с. Радуил, с.
Широки Дол и с. Говедарци, като най-голяма концентрация се
наблюдава в общинския център, където функционират 26 от тях. По
отношение на детско - юношеския спорт Община Самоков има
чувствително предимство пред редица други общини, тъй като има своя
ученическа спортна школа, както и спортното училище. Школата е
извънучилищно обслужващо звено в системата на образованието и
предлага безплатно масово обучение в различни видове спорт от
висококвалифициран преподаватели. Обучението се осъществява в
организирани групи и обхваща всички деца на 5 до 18 год., които имат
желание да спортуват в свободното от учебни занимания, време в
зависимост от интересите им. Школата провежда още и занимания в
детските градини по художествена и спортна гимнастика.
Положителна е тенденцията на ангажирането на частния бизнес и
инвестирането в спорта, чрез поддръжката на собствени спортни
клубове. Тази тенденция е в процес на утвърждаване в бъдещите години,
което неминуемо ще допринесе за перспективното развитие на спорта
и преодоляване на съществуващите трудности, основно свързани с
лошото състояние на материално-техническата база.
Друг положителен факт е цялостната нагласа на местната общност все
повече да възприема спорта, като средство не само за здравословен
начин на живот, но и като превенция на зависимостите сред младото
поколение и учениците. Увеличава се броят на родителите, които са
готови да заплащат за участието на децата си в различни спортни
клубове.
През последните години е отчетен засилен интерес към колоезденето и
сравнително новия спорт за общината - офроуд. За тази цел е
необходимо да бъдат изградени и развити велопътеки и маркирано
трасе за офроуд. Също така, важно значение има и състоянието на
спортните площадки и стадиони в селата.
4.2.4. Икономическа характеристика.
Националната Концепция за пространствено развитие 2014–2025 год.
класифицира Самоков като град от 4-то йерархично ниво, което го
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дефинира като град с важно значение за развитието на периферните
селски и планински райони, с добра транспортна достъпност,
демографска големина и налични функции с над общинско значение в
сферата на икономиката.
Община Самоков е агломерационно образувание от туристически тип,
развит под влияние на съвременните урбанизационни процеси и
преобладаващите туристически функции, на основата на специфичните
ресурси за планински и балнеоложки туризъм. Разположен е на
второстепенната ос за развитие Кюстендил–Дупница–Самоков–Ихтиман.
Въпреки негативното въздействие на финансово - икономическата криза
приносът на Община Самоков за икономическото развитие в област
София се развива с устойчиви темпове.
По данни на НСИ на територията на Община Самоков броят на
регистрираните предприятия през 2012 год. е 1835 броя. През периода
2008-2012 год. предприятията се увеличават, с изключение на 2010 год.,
когато в броят им се наблюдава лек спад с 17 предприятия спрямо 2009
год. Най голям процент на нарастване броят на предприятията се
наблюдава през 2009 год., увеличението в сравнение с 2008 год. възлиза
на 14 %. През 2012 год. в Общината действат 20,19 % от общия брой на
предприятията в София област. Те формират съответно: 2.66 % от
произведената продукция; 3.19 % от приходите от дейността; 3.51 % от
нетните приходи от продажби. Най-голям брой икономически субекти са
ангажирани с дейност в областта на търговията, следвани от
хотелиерство и ресторантьорство, и преработващата промишленост.
Висок е делът на произведена продукция в сферата на хотелиерството и
ресторантьорството към общия обем в сектора за София област, които
възлиза на 59.81 % за 2012 год. Същият отрасъл формира и 49.37 % от
общите приходи за областта.
Водещите отрасли в икономическото развитие на общината според
показателите на приходите от дейността за 2012 год. са търговия,
преработваща промишленост и туризъм, а с най-нисък дял са
образование, доставяне на води и канализационни услуги и
професионални дейности и научни изследвания и др.
През 2012 год. вторичният сектор (промишленост и строителство) е
представен от 294 икономически субекта, в които са заети 2 130 души,
равняващи се на 28 % от общия брой на заетите лица. Това е ръст
спрямо 2011 год. с 23 броя предприятия и в броя на заетите лица с 35
души. Преработващата промишленост е с най-висок дял в сектора, като
в него функционират 131 икономически субекта с 1448 заети лица,
следван от строителството 129 икономически субекта с 639 заети лица.
Статистическите данни по показатели за 2012 г. определят третичният
сектор, (търговия и услуги) като доминиращ в икономиката на общината.
В него функционират 1391 икономически субекта, формиращи трудова
заетост на 5087 души. С най-висок дял в сектора по брой предприятия е
търговията – 675 бр., следван от хотелиерство и ресторантьорство – 282
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бр. и транспорт, складиране и пощи – 102 бр. Те съответно формират
заетост от 1773, 1719 и 280 души. В сравнение с 2012 год. броя на
икономическите субекти се запазва устойчив, като се наблюдава
положителна тенденция към нарастване на броя на заетите в сектора с 2
%.
В първичния сектор (селско, горско и рибно стопанство) се наблюдава
темп на нарастване на броя на икономическите субекти, като през 2011
год. те са 78 бр., а през 2012 год. техният брой е 96. В същото време броя
на заетите лица намалява от 336 през 2011 год., на 283 през 2012 год.
През предходният планов период се запазват поляризираното
разпределение на икономическите дейности, с концентрирани
производствени мощности на територията на гр. Самоков, където се
формира и най-голям дял от приходи от продажби и трудова заетост.
Инвестиционната активност в дадена икономика предопределя
качеството и темповете на икономически растеж. Като важен елемент от
нея може да бъде изведен показателят разходи за придобиване на ДМА.
През 2012 год. общите разходи за придобиване на ДМА на територията
на Община Самоков са 37 296 хил. лв. Основен дял във формирането на
тези разходи има третичният сектор, които формира 20,18 % от общите
разходи, следван от вторичния - 7,9 % и на последно място е първичният
сектор – 4,47 %.
Табл. 4.05. Икономически дейности и заети лица в Община Самоков за 2012 год.
Икономически дейности и заети лица в Община Самоков за 2012 год.
Брой
предприятия

Брой заети
лица

Селско, горско и рибно стопанство

96

283

Добивна промишленост

-

-

Преработваща промишленост

131

1 448

Производство и разпространение на ел. и топл.
Енергия и на газообразни горива

-

-

Добавяне на води, канал. услуги, управление на
отпадъци

4

43

Строителство

129

639

Търговия, ремонт на мотоциклети и автомобили

675

1 773

Транспорт, складиране и пощи

102

280

Хотелиерство и ресторантьорство

282

1 719

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти

23

68

Операции с недвижими имоти

73

101

Професионални дейности и научни изследвания

77

147

Отрасъл
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Административни и спомагателни дейности

34

171

Образование

18

23

Хуманно здравеопазване и социална работа

76

462

Култура, спорт и развлечения

31

343

Общо

1 835

7 639

Източник: Община Самоков по данни от НСИ, 2015 год.

За периода 2008–2012 год., в резултат на световната икономическа криза
и нейното отражение в България, се наблюдава спад в обема на
разходите за придобиване на ДМА в Общината. Въпреки това през 2012
год. се отчита нарастване на общият обем разходи за придобиване на
ДМА с 24,57 % спрямо 2011 год.
Инвестиции
Регистрираните чуждестранни инвестиции в Община Самоков за
периода 2008–2012 год. са в размер на 47 745,00 хил. евро. През 2008 год.
същите възлизат на 7 099,1 хил. евро, като през следващите три години
постепенно нарастват и през 2011 год. те са 14 211,8 хил. евро. През 2012
год. се наблюдава лек спад на чуждестранни инвестиции спрямо 2011 г.
с около 8 %. За периода 2008 - 2012 год. преките чуждестранни
инвестиции в Софийска област са се увеличили почти двойно от 662 668,6
хил. евро през 2008 год. до 1 323 132,4 хил. евро през 2012 год. Същият
темп на нарастване на инвестициите се наблюдава и на ниво община.
Преките чуждестранни инвестиции са важни за развитието на
икономиката на Община Самоков. Освен с директното си значение за
развитието на икономиката те са и индикатор за инвестиционната
атрактивност на областта. Чуждестранните инвестиции в общината през
2012 год. са около 0.99 % от тези за област София и въпреки увеличението
им, те са недостатъчни за оживяването на икономиката в Общината.
Отраслова структура
В отрасловата икономика на територията на Община Самоков в
продължение на три последователни години се запазва положителната
тенденция на водещите отрасли, а именно търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети, хотелиерство и ресторантьорство и
преработвателна промишленост. Тази икономическа устойчивост по
показатели е сходна с тази на Област София.
Основните предпоставки за развитието на повечето отрасли на
икономиката
са
наличие
на
техническа
инфраструктура,
квалифицирана работна сила, суровини, подходящи природноклиматични условия и предприемчивост.
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Селско стопанство
Първичният сектор обединява производства и дейности, чиято продукция е
важна за човека и човешкото общество. В него се отглеждат и добиват
хранителни продукти и суровини, които се преработват в отраслите на
вторичния сектор-енергийни и минерални, растителни и животински. С
основание, първичният сектор се определя като базов суровинен сектор
за икономиката на Страната.
Въпреки, че селското стопанство не е с определяща тежест за
икономиката на Община Самоков той е от важно социално –
икономическо значение и е с потенциал за бъдещо устойчиво развитие.
По отношение броя на заетите лица, секторът се характеризира с не
голям брой – 283 души представляващи 3,7 % от общия брой на заетите
лица в икономиката на общината. За периода 2010–2012 г. се наблюдава
увеличение в размера на нетните приходи от продажби, като същите
през 2010 год. възлизат в размер на 10 958 хил. лв., а през 2012 год. те
достигат в размер на 12 270,00 хил. лв.
Земеделие
Основните култури отглеждани на територията на общината са картофи
и пшеница., а ограничено са застъпени отглеждането на лен и хмел.
Базов проблем на селското стопанство на територията на Община
Самоков е раздробеността на земеделската земя на малобройна,
маломерни участъци, част от които поради планинския и полупланинския релеф са непригодни за обработка. Друг основен проблем
свързан с ефективното развитие на селското стопанство е
незадоволителното ниво на хидромелиорациите. Изградените поливни
площи в община Самоков са едва 5 % от обработваемите земи, и са с
частично разрушени и амортизирани напоителни мрежи и съоръжения.
Това е една от основните причини за бавния темп на интензивност на
земеделието, както и е в разрез с увеличаващите се рискове от
климатични промени. Проблемите на аграрния сектор могат да бъдат
концентрирани в следните измерения:
 раздробена собственост и бавен процес на уедряване за по –
ефективно използване на плодородните земи;
 неоползотворен потенциал
хидромелиорации;

за

поливни

земи,

амортизирани

 обезлюдяване и застаряване на населението в повечето селски
райони, силна уязвимост и от прекалена зависимост от земеделие;
 загуба на почвено плодородие, моно културно
засоляване, вкиселяване и механична деградация;

земеделие,

 силно амортизирана или липсваща основна инфраструктура в
селските райони.
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В Община Самоков екологичната обстановка се определя, като една от
най-добрите в страната, което е основна предпоставка за развитие на
биологично земеделие. Пазарът на биологични продукти се развива
динамично, както на територията на страните членки на ЕС, така и извън
него.
Горско стопанство
Основните проблеми свързани със съхраняването на горския фонд и
биологичното
разнообразие
са
незаконният
дърводобив,
бракониерството, свръх експлоатацията на горите, паленето на
стърнище, неконтролираната паша, незаконният добив и износ на билки.
Горският фонд в община Самоков е разположен на площ от 53 323 ха.
По вида на собственост той е разпределен както следва държавна 32 470
ха. – 56,61 %, общинска 18 000 ха. – 31,42 % , частна 5 826 ха. – 10,16 % и
религиозни организации 81ха. – 0,18 %.
Горите и горските площи се намират на северните склонове на Рила
планина, североизточните и северозападни склонове на Верила
планина, по южните и югоизточни склонове на Плана планина и по
склоновете на южната част на Ихтиманска средна гора. Иглолистните
дървесни видове съставляват 71 % от горският фонд, а останалите са
широколистни гори. В района се срещат бял бор, смърч, ела, бяла
мура, бук, зимен дъб, благун, церб, габър, явор, ясен, елша, бреза и
върба. Залесената площ е 94 % от общият горски фонд, незалесена
дърво производителна площ – 3,2 % и 2,8 % не лесопригодна площ.
Дървесният ресурс – запас на горите възлиза на над 11 000 000 куб/м., а
средно годишното ползване е 112 815 куб./м., от което 78 % строителна
дървесина и 22 % дърва за огрев. В региона на община Самоков
функционират 3 горски разсадника, в които се произвеждат фиданки от
горско-дървесни и храсни видове, декоративни и горскоплодни и видове.
Върху площ от 22 дка. е създадена плантация от високо американска
боровинка и арония.
Горските ресурси покриващи територията на общината се управляват от
Държавно горско стопанство Самоков и Общинско лесничейство
Самоков. Последното е стопански субект на Община Самоков, която е
съучредителка
на
асоциация
„Общински
гори“.
Общинското
лесничейство добива от 25 000 до 27 000 куб. м. качествена дървесина, а
потенциалът за увеличаване на този добив е до 35 000 куб. м. на година.
Това позволява да се формира годишен приход от около 1,5 милиона
лева при разходи около 500 хил. лева. В трите горско – технически
участъка на лесничейството – Боровец, Самоков и Радуил работят около
30 души. Лесничейството работи според действащият лесоустройствен
план, които изтича през 2014 год. и следва да бъде заменен от нов.
Към момента в процес на изпълнение е проект „Изграждане на
противопожарна кула в землището на с. Райово, община Самоков“,
което ще спомогне за по-ефективното опазване на горите. Секторът на
горското стопанство, дърводобивът, преработката на дървесина и

ЗАДАНИЕ за изработване на ОУПО Самоков

49

лесокултурните предприятия осигуряват устойчива трудова заетост и са
добре развити на територията на Общината. Като положителни фактори
влияещи върху устойчивото развитие на горското стопанство и горският
сектор могат да се определят:
 благоприятни природни условия, запазено качество на околната
среда и високо разнообразие на флората и фауната;
 традиция в управлението на горите, дърводобива и горската
промишленост;
 добро здравословно състояние на горската еко система на
територията на общината;
 квалифициран персонал с лесовъдско образование и добре
обучени кадри.
Като проблеми могат да бъдат определени степента на интензивност на
нарушенията в горските територии, не достатъчна степен на използване
на горските територии за туризъм, морална и физически остаряла
техника и оборудване в дърводобива, не задоволително състояние на
горската пътна мрежа и затруднения достъп до финансиране. Важно
условие за повишаване ефективността за управлението на горите и
повишаване на тяхното икономическо значение е ефективното
използване на финансовите ресурси предвидени в програмите на
Европейският съюз в тази област. Горският ресор крие сериозни резерви
за инвестиции, които при осъществяване, ще доведат до създаване на
редица съпътстващи производства.
Животновъдство
Потенциал за интензивно развитие има в сектора на животновъдството,
които през последните 20 год. бележи значителен спад. На територията
на общината животни се гледат в малки лични стопанства, които са
разпръснати и в голяма степен служат за задоволяване на личните
потребности. Наблюдава се тенденция към бавно окрупняване на
животновъдните стопанства, в които се отглеждат свине, говеда и овце.
Насоката е към възстановяване на този сектор, като произведената
продукция освен за задоволяване на местния пазар започва да навлиза
бавно и на регионалните пазари. Наблюдава се висока активност в
сектора пчеларство, като през 2013 год. над 100 човека от гр. Самоков и
околните села развиват тази дейност.
Лов и риболов
Природните дадености и характеристиките на околната среда
предоставят добри възможности за развитие на сектора лов и риболов.
На територията на общината в рамките на ловните стопанства се
отглеждат благородни елени, сърни, глигани, вълци, мечки, лисици,
муфлони, както и няколко вида птици. Наред с основната им дейност се
предоставят и съпътстващи туристически услуги, обхващащи територията
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на цялата община. Големи възможности има и за практикуването на
любителски риболов и промишлено отглеждане на риба. Условия за тази
дейност са създадени в пет рибни стопанства, като в някои от тях се
прилагат иновативни подходи към отглеждането на специфични видове
риба – сьомга и пъстървова сьомга.
Индустрия
Индустриалния сектор на територията на община Самоков следва
националните тенденции повлияни в най-голяма степен от глобалната
икономическа и финансова криза. Така този сектор бележи най-голям
спад през 2010 год. след което се наблюдава бавно възстановяване на
неговите параметри.
Според данни на НСИ, през 2012 год. произведената продукция в сектора
е 71 505 хил. лв., приходите от дейността са 87 302 хил. лв., формирани от
131 броя икономически субекта, което е ръст в сравнение с 2011 год.,
когато 138 икономически субекта са формирали произведената
продукция 61 876 хил. лв и приходите от дейността са 73 461 хил. лв.
Отрасълът формира 18.96 % заетост за 2012 год., което представлява 1
445 работни места. Броят на заетите лица в отрасъл „Промишленост” в
Община Самоков се намалява от 1 782 души през 2008 год. до 1 384
души през 2011 год., като през 2012 год. те се увеличават спрямо 2011 год.
с 64 души. Постепенното стабилизиране на макроикономическата
среда и ръстът на промишленото производство в страната през 2011 год.
и 2012 год., се отразява благоприятно на показателите на
икономическите субекти в отрасъла.
Основния
структуроопределящ
отрасъл
е
преработващата
промишленост, в която най-висок дял има производството на текстил и
текстилни изделия, машини и оборудване и на хранителни изделия и
напитки. Мощностите на сектора са концентрирани на територията на
гр. Самоков като основните икономически резултати се формират
главно от големите фирми. Традиционно развит е отрасъла на
производството на текстил, изделията от текстил и производството на
облекла.
Отделни икономически субекти в сектора са насочени към
производството и обработката на лен, нетъкан текстил, памучни тъкани,
бельо и работно облекло. В общината е застъпена и хранително
вкусовата промишленост с изградени капацитети за преработка на
характерни за района суровини, като картофи, малини, ягоди,
боровинки и арония. Голяма част от произведената продукция е
предназначена за външни пазари и задоволяване на нуждите на
столицата. Функционират и предприятия за производство на машини и
съоръжения, преработка и производство на изделия от каучук,
преработка и производство на изделия от пластмаси и др.
Дървопреработвателната промишленост е с потенциал за развитие и
затваряне на цикъла «добив –преработка – готов продукт» поради
наличието на достатъчен качествен дървен материал в региона. В
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дървопреработващите цехове се произвежда продукция предназначена
за мебелната промишленост, производството на дограма и плоскости.
Строителство
Силно отрицателен темп се наблюдава в развитието на сектор
строителство в основните му направления гражданско/инженерно и
сградно. Несигурната икономическа среда през периода, липсата на
инвестиции и финансовите проблеми водят до спад с 59 % в
произведената продукция през 2012 год. спрямо 2009 год., както и
намаление при броя на заетите лица с 42 % за същият период.
Стимул за инвестиционна активност ще бъде определянето и
резервирането
на
терени
със
съответната
производствена
инфраструктура за нуждите на вторичния сектор. Инициатива на
общинското ръководство е изграждането на два бизнес индустриални
парка „Север“ и „Запад“ върху площ от 86 ха върху общинска земя. В тях
ще бъдат настанявани нови инвестиционни инициативи на „зелено”,
както и обслужващи дейности. В проекта е предвидено усвояването на
следните нови терени за развитие на производството:
 Нов индустриален парк „Север” – 59,5 ха;
 Нов бизнес парк „Запад” – 21,4 ха.
Успоредно с изграждането на нови предприемачески и обслужващи
терени, се предвижда да се извърши преструктуриране и обновяване на
сега съществуващи промишлени терени, като се осигурят възможности
за подобряване на транспортните мрежи и връзките им с жилищните и
централните градски части, запазване на свободни пространства за
обекти на публичната собственост за широко обществено ползване и за
зелени площи, за включване на други функции и обекти с
непроизводствено предназначение.
4.2.5. Изисквания към ОУПО Самоков по отношение на социалноикономически условия и проблеми.
 Традициите и наличието на условия за развитие на туризма са
предпоставки за неговата водеща роля в икономиката на
Общината. ОУПО на Самоков да разгледа потенциалите за
развитие на алтернативни форми на туризъм извън традиционните
му центрове в Общината с цел по-блаансираното му развитие.
 Активен инвестиционен маркетинг за привличане на частни
инвестиции в традиционните отрасли на икономиката на
Общината със значителен потенциал за нарастване.
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4.3. Териториални проучвания.
4.3.1. Географско положение.
Община Самоков е разположена в Самоковската котловина между
планините Рила, Плана, Витоша, Верила и Ихтиманска Средна гора при
средна надморска височина – 950 м. над морското равнище.
Фиг. 4.02. Географско местоположение на Община Самоков спрямо
територията на Софийска област, Югозападен район за планиране и
Република България

Източник: Община Самоков

На север Общината граничи със Столична община, на изток с общините
Ихтиман, Костенец и Долна баня, на юг с Якоруда, Белица и Рила, а на
запад със Сапарева баня, Дупница, Радомир и Перник. Макар и
разположена в периферията на страната, поради това че е на кръстопът
Общината има относително централно географско положение.
Община Самоков се състои от 28 населени места – административен
център град Самоков и селата Алино, Бели Искър, Белчин, Белчински
бани, Говедарци, Горни окол, Гуцал, Долни окол, Доспей, Драгушиново,
Злокучене, Клисура, Ковачевци, Лисец, Маджаре, Мала църква, Марица,
Ново село, Поповяне, Продановци, Радуил, Райово, Рельово, Шипочане,
Широки дол, Яребковица и Ярлово.
Територията обхваща 1 209,86 хил. кв. км., което е 1,09% от територията на
България, 5,96% от територията на Югозападен район и 17,13% от
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територията на Софийска област. Тя е най-голямата по територия не
само в Област София, а и в цяла Западна България (като изключим
Столичната община).
Фиг. 4.03. Населени места на територията на Община Самоков

Източник: Община Самоков

Общинският център - град Самоков е разположен на 60 км. от София, на
10 км. от курорта Боровец, на 8 км. от един от входовете на Национален
парк Рила, на 29 км. от минералните извори в Сапарева баня, на 14 км.
от тези на Белчин баня, на 27 км. от балнеоложкия комплекс в гр. Долна
баня и на 12 км. южно от язовир Искър. В относителна близост са и
граничните контролно пропускателни пунктове със Сърбия, Македония и
Гърция.
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4.3.2. Релеф.
Релефът на територията на Общината може да се определи като
планински,
високопланински
и
котловинен.
Планинският
и
високопланинският релеф преобладават и представляват приблизително
4/5 от територията на Община Самоков.
Релефът във височинния пояс до 1 600 м. надм. в. включва: южните
склонове на Витоша и Плана планина, източните склонове на Верила,
Шипочанския рид, западните склонове на рида Шумнатица и
подножието на Северна Рила. С тяхно изключение, релефът в този пояс
се отличава с преобладаващи полегати склонове, заоблени била и
върхове. Релефът във височинния пояс над 1 600 м. надм. в. обхваща
високите части на Мусаленския, Скакавишкия и Мальовишкия дялове на
Рила планина. Тук се издига и най-високият връх на Балканския
полуостров – връх Мусала (2 925 м.). Релефът е с типичен алпийски
характер. Доминиращи форми тук са острите нарязани била и върхове,
сипей, каменни блокажи и циркуси.
Височинният пояс от 1 600 до 2 000 м. се характеризира с наличие на
богати
водни
ресурси,
ценна
иглолистна
растителност
и
висококачествени пасища.
Височинният пояс над 2 000 м представлява естествена база за развитие
на високопланинския туризъм, поради специфичните климатични
условия, формите на релефа и не на последно място високите
рекреационни качества.
Котловинният релеф е представен от Самоковската котловина със
средна надм. в. 950 м., разположена между Рила, Плана, Витоша,
Верила, Ихтиманска Средна гора. В средата на котловината се издигат
възвишения с тектонски произход, като едно от тях – възвишението „Ридо“
е превърнато в крайградски парк. През котловината преминава р. Искър
и нейните притоци.
Формата на котловината е неправилна и двуделна западна –
Палакарийска и източна – Искърска част, в която са разположени поголяма част от населените места, обработваемата земя и техническата
инфраструктура.
4.3.3. Климат.
Основен фактор за формирането на климата е надморската височина.
Поради голямата височина амплитуда (850-2 925 м.) на територията на
Община Самоков се наблюдават два вида климат умерено континентален (под 1 000 м.) и планински (над 1 000 м.).
Климатичната характеристика на Самоковската котловина се обуславя
от географското й положение и от влиянието на специфичните местните
условия. Ихтиманската Средна гора и Плана планина защитават
котловината от североизточните ветрове, а планините Рила и Верила – от
южните и югозападните ветрове.
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Климатичните условия на района са със силно планинско влияние и се
характеризират с не много горещо лято и мека продължителна зима.
Котловинният характер, е предпоставка за температурни инверсии,
вследствие на които ниските температури понякога достигат значителни
стойности.
По данни от метеорологичната станция Боровец (1 346 м.) доминира
северозападният вятър, който е почти постоянен 10 месеца в годината.
Само през януари доминира западен, а през ноември източен вятър.
Спокойното е времето приблизително 55% през годината, а найспокойни са месеците август, септември и октомври.
По данни от метеорологична станция Самоков (1 029 м.) преобладават
западните ветрове през седем месеца в годината. Източни ветрове духат
през месеците V, IX, X, XI. Силен вятър (със скорост ≥ 14 m/s) духа 8 дена в
годината с предимно източна посока (в 70% от случаите). Тихо време има
средно 37.3% през годината.
За височинният пояс на Рила планина са характерни бурните ветрове (2425 м/сек). Най-силни югозападни ветрове се наблюдават през есента,
зимата и пролетта а характерни са по-слабите северозападни и
североизточни ветрове. През лятото по склоновете на планината духат и
местни ветрове – Долняк и Горняк. Фьон се формира главно през зимата
и пролетта.
Средногодишната температура на въздуха е 8.6°С, а средно
минималните от -16 до -22°С. Максималните температури са измерени
през месец юли, като стойностите им не надвишават +32-34°С. По
средната годишна температура (-3,0°С) връх Мусала е най-студеното
място в България. В района на Мусаленския масив често се наблюдават
температурни
инверсии
при
антициклонално
състояние
на
атмосферата и при ясно и тихо време. Особено интензивни са те през
студеното полугодие във вертикалния профил между Боровец и
Ситняково, което се отразява и на средните температури на тези два
пункта. Тези инверсии са мощни и трайни в ортографски добре
затворената Самоковска котловина и в подножието над Боровец, и водят
до формиране на много ниски температури през зимата. Така курортът
Боровец изпитва и някои от неблагоприятните въздействия на тези
котловинни понижения.
Разпределението на валежите е повлияно от надморската височина и
експозицията на склоновете. Те са с изразен пролетно летен максимум
и зимен минимум. Средният годишен валеж на територията на
Общината е значително по-висок от този за страната (в гр. Самоков той е
667 мм, в Боровец 929 мм, в Ситняково 977 мм, а на вр. Мусала 1 193
мм.). минимумът на валежите в Боровец е февруари, а максимумът е
през май и юни, докато на вр. Мусала има по-големи зимни, отколкото
летни валежи. Устойчива снежна покривка се образува всяка зима, като
средната продължителност за общината е над 150 дни, за Боровец е 161
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дни, за Ситняково - над 180 дни, а на връх Мусала - над 250 дни, което е
важен фактор за зимните спортове и туризма.
4.3.4. Води и водни ресурси.
Климатичните условия в Рила планина и Самоковската котловина са
основна предпоставка за наличието на богати водни ресурси на
територията на общината. Основните речни басейни са на реките Искър
и Марица в горните им течения.
Река Искър извира от централния дял на Рила, като в началото си има два
основни ръкава – Черни Искър и Бели Искър, а в последствие в нея се
вливат по - малки рекички и потоци, и притоците й - река Палакария и
река Шипочаница. Реката над гр. Самоков е слабо повлияна от
антропогенно въздействие и водите й са чисти. От град Самоков до гр.
Искър се наблюдава значимо антропогенно натоварване, както по
отношение на обезводняване на речните течения, така и по отношение
на замърсяване на водите. Водните ресурси на реката се използват за
напояване, питейно битово и промишлено водоснабдяване и за
енергопроизводство. В коритата на р. Бели Искър е построен язовир
“Бели Искър” с обем 15 млн.куб.м.
Река Марица извира от Маричини езера (2779 м. надм.в.) и е с дължина
472 км. Водите на реката имат решаваща роля за водните ресурси на
много населени места и са с важно значение за над 2 млн. души.
Основна нейна характеристика е снежнодъждовния режим, който е
характерен с високи води през пролетта и ниски води през есента и
зимата.
Важна част от водното богатство на общината са големия брой
ледникови езера, като повечето от тях са постоянни, с малката площ и
обем. Води им имат значение не толкова с количеството си, а със своето
качество и красота, която привлича ежегодно хиляди туристи. По известните езера са Маричините, Мусаленските, Мальовишките и
Урдините.
На територията на Община Самоков през 1932 год. е каптиран
термоминералният извор „Белчин бани”, чиято вода излиза с
температура от 41 градуса и дебит 8 л/с. Изворът е от типа азотни терми,
водата е слабо минерализирана – 0,888 г/л, сулфатно-хидрокарбонатно
натриева, хлорна, без цвят и миризма. Има приятен вкус и се използва за
лечение на опорно-двигателния апарат, хронични възпалителни процеси,
гинекологични заболявания, на периферната нервна система и др. Край
село Ярлово е установено наличие на субтермални води, като е
възможно наличие на такива води да има и в долината на река
Палакария.
4.3.5. Почви.
На територията на Общината се срещат четири почвени типа. Във
високите части на Витоша и Рила с надморска височина 1 800-2 000 м. са
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разпространени предимно планинско ливадните почви. Те са с
потенциално високо плодородие, но поради характеристиките на
климата са по - подходящи за развитие на пасищно растениевъдство и
животновъдство.
По високите склонове на Рила, Плана, Витоша и Шипочанския рид, на
надморска височина между 700-1 800 м. са разпространени кафявите
горски почви. Те са подходящи за отглеждане на картофи, фуражни
култури, ръж и естествени ливади.
Излужените канелени горски почви са разпространени в района на
Говедарската котловина, Лакатишка Рила и източните склонове на
Верила. По – голяма част от този почвен тип попада в територията на
горския фонд, добре е залесен в следствие на което ерозационните
процеси развиващи се там са незначителни. Излужените канелени
горски почви са подходящи за отглеждане на картофи, лен, хмел, тревни
фуражни култури и някой овощни видове.
В Самоковската котловина, по поречието на р. Палакария и р. Искър са
разпространени главно алувиално-ливадните почви. Те са подходящи за
отглеждане на разнообразни земеделски култури, но поради голямата
надморска височина диверсификацията им е ограничена.
На различни места от територията на Общината са създадени условия за
развитие на ерозионни процеси с различна интензивност. Най-опасни в
ерозионно отношение са водосборите на Марица, Ибър, Бели и Леви
Искър, където по стръмните урвести склонове има оголени до основната
скала места, които представляват сипеи и грохоти. На отделни места, в
резултат на унищожената по стръмните склонове растителност, площите
са ерозирани (от площна и струйчеста ерозия). Действащата ерозия се
разпростира на около 270 ха площ.
4.3.6. Полезни изкопаеми.
Полезните изкопаеми на територията на общината нямат промишлена
стойност. В района на с. Ковачевци са установени полиметални
орудявания, а в района на с. Долни Окол медни орудявания. За
изясняване на възможностите за техния добив и количество са
необходими допълнителни геоложки проучвания. Към момента се
изследват залежите на метални полезни изкопаеми в площта „Ребека”.
Установени са находища на фелдшпат и пегматити в района
северозападно от с. Райово, които също са с неизяснена перспектива.
Проучено е находище “Рельово” за керамични глини.
Лигнитните въглища на Рило-Доспейския въглищен басейн засега не се
експлоатират. Запасите им възлизат на около 101 хил. тона. Не се
експлоатират и лигнитните въглища на Самоковския въглищен басейн.
Балансовите запаси възлизат на около 31 960 хил. тона. Дълбочината на
залягане е от 30 до 70 м. Нефтошистите, разкрити в Рила - Доспейския
въглищен басейн, с предполагаеми запаси около 150 млн. т.
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представляват предимно глинести до глинесто-карбонатни
алевритови скали, съдържащи ограничено органично вещество.

или

4.3.7. Биологично разнообразие.
Богатството и разнообразието на растителния и животински свят в
общината са повлияни в голяма степен от близостта на най-големия
природен парк на Балканите Национален парк „Рила” с площ от 81 046
хектара, попадащ изцяло в планинската климатична област с над 1 000
метра надморска височина. Територията на парка е залесена основно
с гори от смърч, бяла мура и бял бор. Общият брой на ендемични видове
е 57, а локални ендемити са 3 вида – рилска иглика, павловско шапиче и
рилиски ревен. На територията на общината естествено разстящите
дървесни видове са и бял бор, черен бор, смърч, ела, бяла мура, клек,
бук, зимен дъб, габър, цер, елша, върба, трепетлика, офика, шестил,
дива череша, явор, благун и др. Чрез изкуствено залесяване са
създадени култури от бял бор, смърч, ела, черен бор, листеница,
дуглазка, черен дъб и др.
В състава на растителните формации участват и следните храстови,
полухрастови и тревни видове - хвойна, глог, шипка, леска, червен бъз,
малина, ягода, черна и червена боровинка, връшняк, птиче грозде,
лазаркиня, папрат, беладона, коприва, заешки киселец, валезиева
власатка, планинска власатка, халерова власатка, светлика, лечебна
медуница, чашкодрян, зъбник, картъл, алпийска ливадина, алпийска
роза, петниста тинтява, извита острица, гъжва, скална полевица,
триделнолистна дзука, жерардиева класица и др. Растенията рилска
иглика, божествена иглика, павловско шепиче, янкиев лопен, рилско
подрумниче, българско омайниче и давидово винче се срещат
единствено в Рила планина и никъде другаде по света.
Защитените растения, срещани в района, вписани в Червената книга в
категориите “редки” и “застрашени от изчезване” са жълт планински
крем (самодивско лале), оливиеров минзухар, златиста кандилка,
планинска тинтява и др.
Поради наличието на изобилна влага, Национален парк „Рила“ е
наричан и „царството на мъховете”. До момента са известни 282 вида
мъхове от всички екологични групи. Защитената територия на Рила
планина е обитавана от 2934 вида безгръбначни и 172 вида гръбначни
животни. Птичият свят е представен от 99 вида, което е около 30 % от
гнездящите видове в страната.
В Национален парк „Рила“ обитават най-многобройните в България
популации на дива коза, глухар, лещарка, планински кеклик,
напернатонога и малка кокумявка, златка, както и най-голямата
високопланинска популация на лалугер.
В най-ниските части на общината, поради по-голямата урбанизация са
останали дребни бозайници - обикновена къртица, таралеж, обикновена
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полевка, рядко се срещат лисица, невестулка и др. От птиците се
срещат сврака, врабче, синигер, кос, горска зидарка и др.
В горският пояс на Рила се срещат различни видове животни, характерни
за северноевропейските иглолистни гори и Сибирската тайга. От
бозайниците са разпространени кафявата мечка, горската полевка,
лисица, невестулка, черен пор, пъстър пор, златка, катерицата. От
птиците често се срещат глухар, лещарка, пернатонога кукумявка,
трипръст кълвач, кръсточовка.
В преходната част между алпийския и планинско-горския пояс в
хвойновите храсталаци често се срещат мечки, глигани, сърни, понякога
и елени. От дребните бозайници характерна е подземната полевка, а
разнообразието на птичия свят е представено от водна бъбрица,
балканска чучулига, глухари.
Алпийският пояс се характеризира с наличието на разнообразни скални
обитания, съчетани с алпийски ливади, благоприятни за много видове
студенолюбиви високопланински животни. От бозайниците често се
срещат подземната полевка, а от птиците – сивогушата завирушка и
алпийската чучулига. От влечугите характерно земноводно животно е
планинската жаба. От групата на безгръбначните животни са
разпространени пеперуди, боровия копринопред и буковото пауново
око.
Част от защитените животни в алпийския район са насекоми – червена
горска мравка, бръмбар носорог, алпийска розалия; от земноводните –
дъждовник, обикновен тритон, дългокрака горска жаба, жаба дървеница;
от влечугите – слепок, смок - мишкар; от птиците – всички с изключение
на някои водоплаващи и вранови; от бозайниците – таралеж, обикновена
кафявозъбка, мечка,невестулка, пъстър пор и вълк; от влечугите усойница и живороден гущер. Характерно земноводно е алпийския
тритон (включен в Червената книга).
Най-високите части на Рила (над 2 600 м. надм. в.) се характеризират със
сурови климатични условия, при които живеят студенолюбиви видове
животни от арктичен и бореален произход, като един от техните
представители е дива коза. За този пояс характерни птици са: скален
орел, планинска пъстра завирушка, скалолазка, белогърд бързолет,
скална лястовица и др. От безгръбначните видове животни широко
разпространение имат пеперудите и твърдокрилите насекоми –
бръмбар бегач. Водите на територията на община се обитават от 5 вида
риба.
4.3.8. Поземлени ресурси.
Общата площ на територията на Община Самоков е 1 209 859 дка (17,1%
от територията на Софийска област). Земеделските територии заемат
общо 495 342 дка (41,0% от площта на общината при средно за страната
58,7%). Обработваемата земя в земеделските територии е 251 823 дка.
Най-голям дял заемат нивите – 153 911 дка (61,1 % от обработваемите
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земи). Трайните насаждения заемат 3 707 дка площ (1,5 %), ливадите – 93
136 дка (37,0 %) и други обработваеми земи – 1 069 дка (0,4 %). Висок е
делът на обработваемите земи, които са изоставени и с години не се
обработват (78,2 % през 2004 г.).
Изградени са 12 181 дка поливни площи за гравитачно напояване от
държавни водоизточници, в т.ч. 3 100 дка от язовири и 9 081 дка от реки.
Всички поливни площи се отчитат като годни за напояване, но ефективно
използвани са само 6 462 дка.
Земите по § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи са с обща площ 653
дка, разположени в землищата на гр. Самоков и на селата Белчин,
Долни Окол и Ново село.
Мерите и пасищата заемат площ от 155 900 дка, а високопланинските
пасища – 61 352 дка. Заедно с обработваемата земя те формират т.н.
стопанисвана земя – общо 469 075 дка, или 38,8 % от територията на
Общината.
Площите на пасищата и естествените ливади заемат 310 388 дка, или
25,7 % от територията на общината. Те са източник за получаване на
висококачествен тревен фураж за животните. В последните години
голяма част от ливадите и пасищата са изоставени и постепенно се
превръщат в пустеещи и обрасли с храстовидна растителност
територии. Никой не се грижи за тяхното рационално стопанисване и
използване.
Горските територии включват площта на Държавния горски фонд и
заемат 671 315 дка (55,5 % при средно за страната 33,6 %).
Населените места и другите урбанизирани територии заемат 29 569 дка
площ (2,4 % при средно за страната 5,0 %). От тях 22 055 дка са в
селищните територии на населените места, 1 638 дка са курортни
комплекси, 316 дка вилни зони, 1 656 дка промишлени и складови зони,
2614 дка застроени терени извън регулация и 1290 дка гробища и извън
селищни паркове.
Водните течения и водни площи са 0,6 % (при средно за страната 1,8 %), с
площ 6 984 дка. Териториите за добив на полезни изкопаеми и депа за
отпадъци са с най-малка площ - 162 дка (0,01 % при средно за страната
0,3 %).
Площта на териториите за техническа инфраструктура е 6 487 дка (0,5 %
при средно за страната 0,6 %).
Вследствие на възстановяването на собствеността върху земеделските
земи в изпълнение на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ), и на възстановяване на собствеността по
Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд (ЗВСГЗГФ) на територията на Общината са установени
следните видове собственост:
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 Частна собственост са 217 364 дка, или 18,0% от общата територия
на Общината, в т.ч. 169234 дка земеделски земи, 45 245 дка гори,
2748 дка имоти в населените места и 48 Общинският поземлен
фонд е 241 556 дка, и включва ниви, трайни насаждения, мери и
пасища, както и полските пътища и прокари, 63 636 дка гори, част
от населените места, язовири, общинската пътна мрежа и др.
 Религиозни организации са собственици на 313 дка земеделски
земи, 765 дка гори и 425 дка имоти в населените места.
 В групата “друга собственост” – 136 393 дка са включени
земеделски земи, горски територии и преобладаващата част от
населените места и другите урбанизирани територии.
Една от възможностите за провеждане на целенасочена политика от
общината е рационалното използване на земеделските земи, чиято
собственост не е възстановена по реда на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и съгласно този закон те се
стопанисват и управляват от общината. След изтичането на 10-годишен
срок от влизането в сила на плановете за земеразделяне тези земи
стават общинска собственост.
4.3. Изисквания към ОУПО Самоков
характеристики на Община Самоков.

относно

териториалните

На основание чл. 103, ал. 6 от Закона за устройство на територията при
изработване на общи и подробни устройствени планове се извършват
инженерно-геоложки
и
хидрогеоложки
проучвания
за
общата
устойчивост на територията и пригодността й за строителство.
С ОУПО Самоков следва да бъдат изпълнени:
 - формиране на цялостна концепция за усвояване на енергийния
потенциал на вятъра и на слънцето, на която с подходящ механизъм
да се подчинят частните инвестиционни инициативи
 да се предвиди доизграждане на защитното озеленяване на
пътищата, вкл. чрез уширяване и уплътняване на крайпътните пояси,
където това е възможно.
 отразяване на актуалните границите на горите с различно
предназначение, в т.ч. на вододайните зони и ловното стопанство,
както и устройствения им статут, съгласно чл. 4 на Закона за горите;
 определяне на обхвата на горите и горските земи, чието
предназначение не може да бъде променяно (чл. 45 ал. 2, т. 5 на
Наредба 7);
 на база устройствени съображения - формулиране на конкретни
предложения за увеличаване дела на курортните гори и горските
паркове за сметка на дървопроизводителни гори в рамките на
съществуващите горски територии;
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 регламентиране на поемния капацитет на горските паркове и
обслужващите ги ядра, осигуряването им с транспортен достъп и
водоснабдяване, както и проучване на възможности за свързването
им със мрежите на електроснабдяването.
4.4. Обитаване.
Според данни на НСИ жилищният фонд в Софийска област включва 150
267 сгради и 180 356 жилища, като 98 % от тях са частна собственост.
Сградите построени в периода 1970-1990 год. са 40 %, а значителен дял
имат най-старите сгради построени преди 1950 год. – 17,6 %. Делът на
жилищните сгради, построени след 1990 год. е 10 %, а 80 % от сградният
фонд на територията е тухлен.
В периода от 2007 год. на територията на Областта жилищата на 1 000
души от населението са се увеличили от 704 на 720 през 2010 год., като
средният брой лица на едно жилище е намалял от 1,43 на 1,39.
Тенденцията за намаляване на населението води до наличието до много
необитавани постройки.
Провеждането на адекватна жилищна политика и постигането на
необходимото ниво на качествено жилищно задоволяване води до
благоприятни социално - икономически последици и устойчиво развитие.
Табл. 4.06. Брой на жилищата по населени места в Община Самоков за
периода 2009-2012 год.
Жилища по населени места в община Самоков за периода 2009–2012 год.
Населено място

2009 год.

2010 год.

2011 год.

2012 год.

Алино

584

584

579

579

Бели Искър

414

414

447

448

Белчин

503

503

508

508

Белчински бани

97

97

157

157

Говедарци

819

821

835

835

Горни Окол

1 077

1 080

1 098

1 106

Гуцал

346

347

344

345

Долни Окол

536

536

505

505

Доспей

380

380

382

384

Драгушиново

329

329

320

320

Злокучене

218

218

227

227

Клисура

292

292

276

276

Ковачевци

1 074

1 075

1 129

1 130

Маджаре

206

208

198

198
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Мала църква

468

469

448

449

Марица

334

334

371

371

Ново село

126

126

123

123

Поповяне

550

550

518

519

Продановци

240

240

263

263

Радуил

725

726

753

756

Райово

556

556

522

522

Рельово

496

496

435

437

Самоков

10 566

10 573

10 556

10 562

Шипочане

265

265

253

254

Широки дол

1 081

1 081

1 257

1 257

Яребковица

76

76

49

49

Ярлово

869

870

706

706

Общо

23 286

23 305

23 259

23 286

Източник: Община Самоков по данни на НСИ, 2012 год.

Броят на жилищата на територията на Община Самоков към 2012 год. е
23 286 броя от тях в гр. Самоков са разположени 10 562 броя, което
представлява 45,36 % от общия брой. Селата с най-голям жилищен фонд
са съответно село Широки дол 1 257 броя - 5,4 %, Ковачевци 1 130 броя 4,85 % и село Горни окол 1 106 броя– 4,75 % от общия брой.
Преобладаващата част от жилищата са строени в периода 1946 - 1960
год., като те са 4 360, което представлява 24,61 % от общият фонд.
След 2011 год. в експлоатация са въведени 26 жилищни сгради, от които в
град Самоков – 5 броя, с. Горни окол - 8 и с. Радуил 3 броя. Най – голям
брой стари сгради, построени преди 1945 г. са в гр. Самоков 239 бр. и в
с. Гуцал – 111 бр. Жилищни сгради построени след 2001 год. на
територията на общината са 757 броя, като най-много от тях се намират
в гр. Самоков – 248 броя, представляващи 32,85 %. Жилищният фонд на
Града е сравнително млад, като над 50 % е с възраст под 40 години.
Темпът на жилищно строителство, обаче е много под минимума за
нормалното възпроизводство на фонда.
Според типа строителство на жилищните сгради те се делят на
стоманено бетонни – панелни сгради, ЕПК, ППП, скелетно – рамкови и
други; тухлени, чийто стени са изградени от тухли и имат бетонни плочи
между етажите; сгради построени от камък, дърво, дървени плоскости и
кирпич. Към 2012 година на територията на общината има 795 броя
стоманено бетонни сгради, 16 183 броя тухлени и други – 738 броя.
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Панелният фонд е съсредоточен в гр. Самоков – 78 сгради с 2 504
жилища.
Според броя на стаите в жилищата за 2012 год. с най-голям брой са
двустайните - 7 602 броя, следвани от тристайните с численост в размер
на 7 459 броя. Структурата на жилищния фонд според броя на стаите
през годините в Община Самоков е постоянна.
По – голяма част от жилищата са разположени в едноетажни сгради – 9
491 броя, следвани от дву- и три – етажни сгради.
По данни на НСИ към 2012 год. полезната жилищна площ на човек от
населението е 33,27 кв. м., спомагателна площ е 6,28 кв. м., а площта на
кухните е 5,26 кв. м.
Според структурата на собствеността жилищата на територията на
Община Самоков са над 99% частни, а под 1% обществени, което
намалява възможностите за провеждане на активна социална жилищна
политика. Въпреки това, Общината изпълнявайки своята инвестиционна
програма се стреми да подпомогне жилищните потребности на млади
и социално слаби семейства, както и на лица с различна степен на
инвалидизация.
Фиг. 4.04. Жилища в Община Самоков според броя на стаите към 31.12.2012 год.

брой жилища
1456
1231

2032

3506
7602

7459

едностайни

двустайни

тристайни

четиристайни

петстайни

шест и повече стаи

Източник: Община Самоков по данни на НСИ, 2012 год.
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Фиг. 4.05. Жилищни сгради в Община Самоков според броя на етажите към
31.12.2012 год.

брой жилища
37

15

51

652

7451
9484

едноетажни

двуетажни

триетажни

четириетажни

пететажни

шест и повече етажи

Източник: Община Самоков по данни на НСИ, 2012 год.

Общата картина по отношение на благоустроеност на жилищния фонд
може да бъде определена, като благоприятна. За град Самоков над 90 %
от жилищата са снабдени с електричество, канал и вода. По отношение
на канализационната достъпност селата в община Самоков са с
неблагоприятна
характеристика,
което
налага
планиране
на
допълнителни инвестиции. Съществен благоустройствен проблем е
отсъствието на ефективни отоплителни системи с положително
екологично въздействие.
Жилищният профил на Община Самоков показва, че той е сходен с този
на сраната. Като основни проблеми могат да бъдат изведени възрастта
на фонда; голям процент на необитавани жилища; недостиг на
жилищен фонд, в т. число общински; относително висок дял
полумасивни жилища в ромската махала на град Самоков; Стария град
и селата в общината; панелните жилища, основно разположени в два
комплекса в град Самоков; инфраструктурната достъпност до
жилищният фонд в някои села от Общината.
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4.5. Здравеопазване.
Здравната инфраструктура в Община Самоков включва елементи на
болнична и доболнична помощ.
Болнична помощ
Многообразните болнични услуги основно се предоставят от найголямото лечебно заведение за остри и хронични заболявания в София
област - Многопрофилна болница за активно лечение – Самоков. Тя
разполага с 233 легла / в това число 5 легла за диагностично изследване
до 24 часа/, разпределени в 11 отделения и 4 параклинични звена. За
здравето на пациентите се грижат 57 лекари, 1 магистър фармацевт, 123
медицински специалисти и 104 друг персонал. За повишаване
качеството на предоставяните от болничното заведение услуги община
Самоков изпълнява проект „Обновяване и ремонтни дейности на
отделения в МБАЛ - Самоков“, финансиран по Оперативна програма
„Регионално развитие“ в който са заложени ремонтни дейности в
операционен блок, отделение „Анестезиология и интензивно лечение”,
родилни зали и кабинет образна диагностика.
Доболнична помощ
Доболничната помощ се осъществява от лекарски практики в град
Самоков и 12 села. В град Самоков тя e съсредоточена в сградата на
бившата поликлиника, където се намират параклинични звена на МБАЛ –
Самоков ЕООД, клинична лаборатория, микробиология, отделение
“Образна диагностика”, отделение “Физиотерапия и рехабилитация”,
клинична патология, пералня, стерилизация, технически служби,
домакинство, складове, както и кабинети, отдадени под наем на ОПЛ,
СИМП, МДЛ. В същата сграда се помещава и филиалът на Спешна
медицинска помощ. На територията на Общината функционират четири
медицински лаборатории и 40 стоматологични кабинета.
Според данни на НСИ здравната инфраструктура кадрово се
обезпечава от 144 лекари и 163 медицински специалисти по здравни
грижи, а секторът формира средно заплащане на заетите 6368 лв.
Легловата обезпеченост на 10 000 души от населението на Общината е
51 легла, което е под средното за страната и ЮЗРП.
Основни проблеми в сектора се определят недостигът на болничен
персонал - квалифицирани медицински сестри и лекари, както и
състоянието на материално техническата база.
4.6. Образование.
Образователната инфраструктура в Община Самоков е съставена от
обекти за предучилищно обучение, за общо и професионално средно
образование.
През 2012 год. детските ясли на територията на Община Самоков са три
с капацитет 61 места. В същото време посещаващите ги деца са 79 от
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които 45 момчета и 34 момичета. Следва да се отбележи, че
населението на общината във възрастовата граница от 0 до 4 години е
1746, което налага предприемане на мерки за увеличаване на
съществуващия капацитет.
Предучилищното обучение в Общината се осъществява в пет детски
градини, разположени на територията на гр. Самоков, а именно: ОДЗ
„Зорница”, ОДЗ „Самоково“, ОДЗ „Звънче”, ЦДГ „Детелина”, ЦДГ
„Пролет”, както и от присъединена група в детска градина в с. Ярлово.
Общият капацитет на детските градини е 924 места през 2013 г., а
бройката на децата е 1 023, разпределени в 39 групи. За периода от 2010
г. До 2013 г. се наблюдава ръст на децата в предучилищна възраст от 55
деца. Местата в детските градини за същия период нараства с 24 места.
Броят на децата в групите е средно 26 при максимален норматив 22, а
оптималния брой на децата в групите е 15. С оглед повишаване
качеството и ефективността на възпитателния процес в детските градини
следва да бъдат формирани нови групи.
Табл. 4.07. Детски градини по места, групи и педагогически персонал в Община
Самоков
Детски градини по места, групи и педагогически персонал
Година

Деца

Места

Групи

Педагогически
персонал

2010

968

900

38

79

2011

987

900

38

79

2012

985

924

39

81

2013

1023

924

39

81

Източник: Община Самоков

Общото образование в Общината се осъществява в две начални
училища, шест основни училища, едно професионално училище, едно
средно общо-образователно училище, едно спортно училище, една
профилирана гимназия и две професионални гимназии. От тях всички с
изключение на държавните - Професионална техническа гимназия
„Никола Йонков Вапцаров” и Професионална гимназия по туризъм се
финансират от общината.
Географски училищата на територията на Община Самоков са
съсредоточени основно в града, с изключение на ОУ „Димчо Дебелянов“
– с. Говедарци, ОУ „Христо Смирненски“ – с. Радуил и ОУ „Васил
Левски“ - с. Ярлово.
Общата бройка на учащите се през 2013 год. е 3 984, 524 от които са в
държавните училища. За периода 2010–2013 год. учениците запазват
постоянна бройка.
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Професионална техническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“ в момента
се обучават 400 ученика в 4 специалности: Компютърна техника и
технологии, Електрообзавеждане на производството, Горско и ловно
стопанство, Малък и среден бизнес. Училището разполага с 3
съвременни компютърни зали, където се обучават учениците по
информатика и информационни технологии. Обучението се провежда в
специализирани кабинети по различни професии, в работилници и
лаборатории.
В професионалната гимназия по туризъм се изучават 4 специалности:
кетъринг, търговия, производство и обслужване в заведенията за хранене
и развлечения и организация на обслужването в хотелиерството.
Училището разполага с материална база за провеждане на учебна и
практическа дейност във висококатегорийни хотели в Боровец, което
дава възможност на учениците да попаднат в реална работна среда
сред професионалисти от туристическия бранш.
С особено значение е и спортното училище „Никола Велчев“ в град
Самоков. В училището се практикуват четири вида спорт – ски алпийски
дисциплини, ски бягане, ски биатлон и борба класически стил.
През учебната 2013/2014 год. броя на училищата е с 3 броя по - малко в
сравнение с учебната 2009/2010 год. учениците от 9 до 12 клас през
учебната 2009/2010 год. най-често напускат училището поради
нежелание да продължат образованието си. През учебната 2012/2013
год. се забелязва значително намаляване на напусналите ученици
поради нежелание. Учениците от 5 до 8 клас най- много напускат
училището поради семейни причини.
Броят на компютрите в местните училища е около 7 бр./100 ученика,
което е твърде малко за провеждане на интерактивен образователен
процес и прилагане на модерни методи на обучение.
Материалната база в общинските детски градини, училища и
обслужващи звена е в сравнително добро състояние. От делегираните
училищни бюджети са извършени много подобрения на материалната
база и са обновени учебно-техническите бази.
Общата сума на средствата предвидени за делегирани бюджети по
образование на територията на Община Самоков за 2014 год. са 5 245
480,00 лв. В пет училища са създадени подготвителни групи за деца във
възрастова граница 5-6 години с общ брой 188 деца.
Поддържането на учебните заведения и детски градини, съобразно броя
на децата и учениците, е продиктуван от желанието да се задържат поголям брой млади семейства в Община Самоков.
Съгласно анализите по отношение на осигуреността на детски градини
е необходимо да бъдат определение терени за построяване на три нови
детски градини, в които да има възможност за сформиране на яслени
групи. По отношение на материалната база на училищата е необходимо
осигуряването на достатъчно спортни площадки и физкултурни салони,
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осигуряване на зали за извънкласни дейности и осъвременяване на
материално техническата база.
4.7. Култура,
наследство.

включително

обектни

на

недвижимото

културно

4.7.1. Обекти на културата.
Средища на културното развитие и духовното обогатяване на
населението в Община Самоков са читалищата, библиотеките,
художествена галерия, историческия музей, манастирите, църквите,
културно-историческите паметници и др. В качеството си на културни
институции те са призвани да осъществяват обществено значима
дейност – да съхраняват и развиват духовната памет, като я правят
достъпна за други култури и за следващите поколения.
В Община Самоков реализират дейността си 26 читалища (4 в гр.
Самоков и 22 в селата към Общината). Те развиват културна и просветна
дейност чрез изпълнение на годишните културни програми. Към всички
читалища са организирани и самодейни състави, клубове и школи с
различна насоченост. Читалищните библиотеки са от изключително
значение, тъй като в повечето села те са единствената алтернатива за
разнообразяване на живота на населението. Читалищните институции
съхраняват народното културно наследство и са значим източник на
познания и културна просвета.
Читалище - паметник „Отец Паисий” е най-старата културна институция в
град Самоков и е осветено на 23 декември 1923 год. Към момента в него
се развиват различни видове дейности - детски фолклорен състав, състав
за народни танци „Рилски ритми”, театрален състав, стари градски
песни, дамска вокална група, детски танцов състав и библиотека.
Табл. 4.08. Читалища в Община Самоков
Читалища в Община Самоков
Име на читалище

Населено място

Просвета-1939 год.

село Марица

Стойне Ангелов - 1932 год.

село Бели Искър

Христо Ботев - 1903 год.

село Радуил

Светлина - 1909 год.

село Белчин

Виделина - 1932 год.

село Широки дол

Христо Ботев - 1926 год.

село Райово

Михаил Дашин - 1911 год.

село Драгушиново

Васил Левски - 1937год.

село Алино

Васил Левски - 1951год.

село Ново село
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Надежда - 1927год.

село Рельово

Отец Паисий - 1910 год.

село Доспей

Светлина - 1965 год.

град Самоков

Читалище-паметник Отец Паисий - 1859 год.

град Самоков

Христо Ботев - 1928 год.

село Говедарци

Младост - 2003 год.

град Самоков

Селска пробуда - 1904 год.

село Ковачевци

Искра - 1925 год.

село Горни окол

Пробуда - 2002 год.

село Злокучене

Свобода - 1940 год.

село Мала църква

Васил Левски - 1940 г.

село Маджаре

Св. Св. Кирил и Методий - 1928 год.

село Ярлово

Светлина - 1940 год.

село Поповяне

Пробуда - 1920 год.

село Клисура

Просвета

село Шипочане

Любен Каравелов

село Гуцал

Любословие - 2009 год.

град Самоков

Източник: Община Самоков по данни на Министерство на културата, Регистър
на Народните читалища

Общинска библиотека „Паисий Хилендарски” официално съществува
от 1859 год., когато е основано читалище „Свети Седмочисленици” (днес
читалище – паметник “Отец Паисий”) в гр. Самоков. Наред със
съхраняването, организирането и предоставянето за свободно ползване
на библиотечно - информационните си ресурси, общинската
библиотека организира маратон на четенето, изложби, срещи с автори
и представяне на нови книги, празнуване на годишнини и вечери,
посветени на известни творци и много други културни мероприятия.
Историческият музей в гр. Самоков събира, опазва, документира и
популяризира богатото културно - историческо наследство на Самоков и
неговия регион. Основната мисия на музея в Самоков е опазване на
местната идентичност на самоковци за уникалност и изключителност,
базирана на богата история и принос в националната култура.
Културното наследство на Самоков е представено в няколко тематични
експозиции.
В художествената галерия на град Самоков се представят колекциите от
художествени произведения, както и юбилейни изложби на известни
самоковски художници – Слави Генев, Наум Хаджимладенов, Васил
Захариев, Христо Йончев-Крискарец, Александър Миленков и др.
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Ежегодно общината във връзка с отбелязването на 24 май, връчва
националната награда за изобразително изкуство „Захари Зограф”.
Младежкият дом работи в унисон с потребностите на младите хора от
Самоков и района като предлага различни възможности за пълноценно
организиране на свободното им време. Към Младежки дом – Самоков
са организирани 16 клуба и състави с различни творчески направления.
Младежкият дом е домакин целогодишно и на конкурси, викторини,
детски шоу-програми, концерти, танцови фиести, турнири по тенис на
маса, организира излети сред природата, изложби и изработване на
картички, декорации и украси по различни поводи. Всички тези прояви и
инициативи дават възможност за изява на талантите и потенциала на
младите хора и стимулират тяхната креативност. Успоредно с тези
мероприятия младежкият дом организира срещи и кампании, свързани
с актуални проблеми на подрастващите. Домът организира и летни
програми.
4.7.2. Културен календар.
В Община Самоков се изготвя „Културен календар за годината”, който
обединява предложенията на културни институции и граждански
организации. Освен национални и местни празници, в Културния
календар са фиксирани още и различни научни форуми, фестивали и
др. Залегнали са визии за съвременни изкуства и създаване на условия
за развитието на съвременни форми за културно изразяване и за
постигане на „синтез на изкуствата”.
Табл. 4.09. Културен календар на Община Самоков за 2015 год.1
Значими културни прояви в Община Самоков за 2015 год.
Дата

Културно събитие

Място

Прояви с международно участие
м. септември

Младежки фестивал
планината“

„Ритъмът

м. октомври

Научен
симпозиум
„Девети
Шишманови дни в Самоков“

на
Цар

гр. Самоков
гр. Самоков

Прояви с национално значение
Седмицата
преди 24 май

м. октомври

Церемония
по
връчване
на
Националната
награда
„Захарий гр. Самоков
Зограф“
Фестивал на старата градска песен

Читалищепаметник „Отец
Паисий“,
гр.
Самоков

Община Самоков, Културен календар на град Самоков за 2015 год.,
http://samokov.bg/wp-content/uploads/2013/06/КУЛТУРЕН_КАЛЕНДАР.pdf
1
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м. октомври

Фестивал на любителските
„Театър без граници“

7 ноември

Фолклорен
хоро“

Читалищетеатри паметник „Отец
Паисий“,
гр.
Самоков

Спортна
„Нашенско „АренаСамоков“,
Самоков

фестивал

зала
гр.

Прояви с регионално и местно значение
Пешеходен мост
на
р.
Искър
срещу
„Самоковска
комуна“,
гр.
Самоков

6 януари

Общоградско честване на Богоявление

8 февруари

Пред паметната
стела
на
булаирци
на
Честване на победата в Булаирската
читалищебитка
паметник „Отец
Паисий“,
гр.
Самоков

19 февруари

Девически
Преклонение пред паметта на Васил
манастир,
Левски
Самоков

22 февруари

Поклади /общоградски празник/

Терена до Билла,
гр. Самоков

28 февруари

Тодоровден /общоградски празник/

Терена до Билла,
гр. Самоков

12 април

Великденски празници

гр. Самоков
общината

и

24 май

Ден на
култура

и гр. Самоков
общината

и

1 юни

Ден на детето

гр. Самоков
общината

и

2 юни

Паметника
на
Ден на Ботев и загиналите за свободата
Христо Ботев, гр.
на България
Самоков

21 август

Празник на град Самоков – Ден на
гр. Самоков
Свети Симеон Самоковски

1 ноември

Ден на народните будители

гр. Самоков
общината

и

24-26 декември

Коледни празници

гр. Самоков
общината

и

славянската

писменост
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Чествания на кръгли годишнини
3 март

Освобождението на България

гр. Самоков

9 май

Пред паметните
Ден на Европа и край на Втората стели на ДНА и
световна война
площада,
гр.
Самоков

14 май

Паметника
Освобождение на град Самоков от
„Кръста“,
турско робство
Самоков

22 септември

Ден на независимостта на България

гр.

гр. Самоков

Източник: Културен календар на Община Самоков за 2015 год.

Възможност за туристическо експониране представляват традиционните
празници празник на Самоков – Успение на Св. Симеон Самоковски,
поклади, празнуван на Заговезни с традиционни огньове и шествия,
празникът на Рила на 7-8 август, който има вече 78 годишна традиция,
културните празници на Чакърови поляни, ромският празник на 6-ти май
при царските кладенци на р. Искър. През последните години се
зараждат и нови прояви в сферата на бита и местните обичаи, като
празника на рилския зелник в с. Бели Искър, рок-фестивалът “Рок в Рила”
в Бели Искър, традиционен пленер с участието на известни художници и
празника на боба с международен фестивал (Боб Фест) в с. Радуил.
4.7.3. Недвижимо културно наследство.
Категоризация на недвижимите културни ценности (НКЦ)
Община Самоков разполага с богато културно наследство. На 5-то
място по площ сред общините в България, на територията й се намират
повече от 200 недвижими културни ценности, голяма част от които са с
национално значение.
Съгласно чл. 47 от Закона за културното наследство (в сила от 10.04.2009
год.), постановяващ научната и културната област, към която могат да се
отнасят, недвижимите културни ценности в Община Самоков са:
 археологически – „материални следи за човешка дейност,
неделими от средата, в която са създадени, които се
идентифицират чрез археологически изследвания”2. Според данни
на Националния институт за недвижимо културно наследство на
територията на Община Самоков има 98 археологически
паметника на културата, които се намират в землищата на селата
Алино, Белчин, Долни Окол, Доспей, Драгушиново, Горни Окол,
2

Закон за културното наследство, чл. 47, т. 1

ЗАДАНИЕ за изработване на ОУПО Самоков

74

Говедарци, Ново село, Продановци, Райово и гр. Самоков.
Тридесет и две от тях са с национално значение.
 архитектурно-строителни – „сгради, съоръжения, конструкции,
части или съчетания от тях, които имат историческа, естетическа,
техническа,
културнои
производствено-техническа,
пространствена и функционална стойност”3. Архитектурностроителните недвижими културни ценности, попадащи в
границите на Община Самоков, са общо 170, като голяма част от
тях едновременно с това представляват и художествени или
исторически паметници на културата.
От общия брой
архитектурно-строителни паметници в общината 54 от тях попадат в
обхвата на текущото задание.
 исторически – „сгради, съоръжения, други структури и паметни
места, свързани със забележителни исторически събития и
личности”4. Историческите недвижими културни ценности в
общината са общо 19, като един от тях в населените места е
предмет на текущото задание.
 художествени – „произведения на изящните и приложните изкуства неразделни елементи от пространствената среда, в която или за
която са създадени”5. Художествените недвижими паметници на
културата на територията на Община Самоков са 40. Дванадесет
от тях са разположени в населените места, които са обследвани в
обхвата на заданието. Голяма част от този вид недвижими културни
ценности представляват и архитектурно-строителни паметници на
културата.
Според пространствената структура и териториалния обхват, установени
с чл. 48 от ЗКН, НКЦ в Община Самоков могат да бъдат систематизирани
по следния начин:
 единични;
 групови.
Сред видовете групови НКЦ, дефинирани в Закона за културното
наследство, на територията на Община Самоков се срещат:


3
4
5

ансамбъл – „териториално обособима структура от обекти на
недвижимото културно наследство, чиито елементи се намират в
определени смислови, пространствени и естетически връзки

Закон за културното наследство, чл. 47, т. 3
Закон за културното наследство, чл. 47, т. 2

Закон за културното наследство, чл. 47, т. 4
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помежду си и с прилежащата им среда”6. Пример за ансамбъл
на територията на Община Самоков е Девически метох „Покров
Богородичен”, намиращ се в гр. Самоков.


комплекс – „разновидност на ансамбъла, чиито елементи са
функционално свързани”7. На територията на общината има общо
четири комплекса, като три от тях са с национално значение:
Комплекс „Бельова църква”, Комплекс Църква „Въведение
Богородично” (местно значение), Комплекс Девически метох
„Покров Богородичен”, Комплекс Митрополитска църква „Успение
Богородично”.

В населените места и техните землища, попадащи в териториалния
обхват на Заданието за ОУПО Самоков, няма групови НКЦ.
Не на последно място културното наследство в Община Самоков следва
да бъде категоризирано и съгласно чл. 50 от ЗКН, а именно – според
културната и научната стойност и обществената значимост:
 национално значение – „археологическите резервати, както и други
културни ценности с изключителна стойност за културата и
историята на страната”8. Общо 62 са недвижимите културни
ценности с национално значение, попадащи в границите на
Община
Самоков,
като
преобладаващата
част
от
тях
представляват археологически обекти. Шестнадесет паметника на
културата с национално значение попадат в обхвата на
настоящото задание.
 местно значение – „свързаните с културата и историята на
населени места, общини или области”9. Недвижимите културни
ценности с местно значение са най-много на брой в Община
Самоков, а именно 87, като 16 от тях попадат в разглеждания обхват
на заданието.
 за сведение – „самостоятелни обекти с ниска индивидуална
стойност - носители на информация за научната и културната
област, към която се отнасят”10. Недвижимите паметници на
културата в общината, попадащи в категория „за сведение”, са
общо 25, един от които в разглеждания обхват на заданието.
Приложение 1. съдържа таблица, в която са представени всички НКЦ на
територията на Община Самоков. В нея са налични сведения относно
Закон за културното наследство, чл. 48, т. 2, а)
Закон за културното наследство, чл. 48, т. 2, б)
8 Закон за културното наследство, чл. 50, ал. 1, т. 2
9 Закон за културното наследство, чл. 50, ал. 1, т. 3
10 Закон за културното наследство, чл. 50, ал. 1, т. 5
6
7
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вида и обществената значимост на отделните паметници според данни
на НИНКН.
Приложение 2. съдържа таблица, в която са описани всички
археологически ценности на територията на Община Самоков по данни
на
Археологическата
карта
на
България.
Таблицата
указва
наименованието на паметника, неговото местоположение, видовете
разкрити археологически находки, от коя епоха е датирана културната
ценност и какъв е режимът й на опазване.
Войнишки паметници
Войнишките паметници на територията на Община Самоков по данни на
Историческия музей в град Самоков 06.04.2016 год. са общо 27 на брой
(включително войнишките паметници в гр. Самоков, с. Бели Искър, с.
Доспей, с. Драгушиново и с. Горни Окол). В таблица „Войнишки
паметници в Община Самоков“ е отразен пълният списък на войнишките
паметници в Общината, както и някои техни характеристики като
местоположение, размер, материал и физическо състояние.
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Табл. 4.10. Войнишки паметници в Община Самоков
Списък на войнишките паметници в Община Самоков
№

Населено място,
местоположение

Наименование

Вид на паметника

Материали,
размери

Състояние

1.

с. Алино, в центъра
на селото

мраморна
стела
Паметник на герои от войните от 1913правоъгълна
плоча, мрамор
1918
год.
и
на
загиналите
в
монтирана на сградата
Отечествената война
на бивша РПК

2.

с. Белчин, в центъра
на селото в паркова
среда

обелиск с височина 4,5
Паметник на герои от войните от 1912м, най-отгоре е поставен гранит
1918 год., в които са участвали
позлатен
Георгиевски
загиналите белчинци
кръст

отлично

3.

с. Говедарци, в храм
"Св. Никола"

Паметник за падналите герои войници
от
с.
Говедарци,
загинали
в
Балканската и Общоевропейските
войни

отлично

4.

с. Говедарци, в
църква "Св. Св. Петър
и Павел"

плоча с размери 40/60
Паметник в памет на падналите герои
см,
монтирана
в мозайка
войници от с. Говедарци
артиката на църквата

добро

5.

с. Говедарци, Доспей
махала

Паметна плоча в памет на падналите плоча с размери 40/60 мозайка
герои войници от с. Говедарци
см

лошо

6.

с. Злокучене, на
входа на църквата
"Св. Николай"

Паметна плоча в памет на загиналите
плоча с размери 100/60 гранит
жители на селото в Балканската и
бронз
см.
Първата световна война
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плоча с размети 45/100
см, плочата е поставена мозайка
на източната стена на
храма

78

и

лошо

добро

7.

с. Ковачевци, в
центъра на селото,
върху чешма

паметникът е с височина
Паметник
на
загиналите
в 3 м., разположен в дялани
Отечествената война през 1944-1945 центъра на селото на варовикови
год.
чешма, намираща се в блокове
паркова среда

лошо

8.

с. Маджаре, на
сградата на
кметството

Паметна плоча на загиналите от с. плоча с размери 100/80 гранит
Маджаре в Балканската война
см.

лошо

9.

с. Мала църква, на
фасадата на
кметството

Паметник за падналите бойци от с.
плоча с размери 50/80 мозайка
Мала църква през войните 1912-1945
см.
год.

отлично

10.

с. Марица, на
сградата на
читалището

Паметник на загиналите герои
войните, жители на с. Марица

лошо

11.

с. Ново село, на
входа на селото, на
южната стена на
църква "Св.
Равноапостоли Петър
и Павел"

Паметна плоча на загиналите от с.
плоча с размери 120/80 полиран
Ново
село
в
Балканската
и
гранит
см.
Междусъюзническите войни

лошо

12.

с. Поповяне, в парка
на селото

паметник с форма на
Паметник на загиналите от с. Поповяне
пресечена пирамида с гранит
през войните от 1913-1915 год. и 1941оформен постамент и
1945 год.
обща височина 2,50 м.

лошо
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от плоча с размери 40/40 гранит
см.
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13.

с. Радуил, в центъра
на селото

скулптура с фигура на
Паметник за загиналите жители от с. войник върху триметров гранит
Радуил във войните
постамент, създадена от метал
Христо Лозев

14.

с. Шипочане, вход на
църква "Успение на
Пресвета
Богородица"

Паметник
на
загиналите
Шипочане във войните

15.

с. Широки дол, в
центъра на селото в
паркова среда

Паметник с височина 3
м.,
изобразява
Паметник на Димитър Терзийски, герой коленичила
женска
от Булаирската епопея и загиналите във фигура, поставена върху гранит
войните за свободата на България.
гранитна плоча, на която
е изписано името на
Димитър Терзийски

16.

с. Широки дол, на
входа на селото, там
където вероятно се е
намирала къщата на
Димитър Терзийски

Паметна плоча на Димитър Терзийски

17.

Шишмановски
манастир, отдясно
на вратата на
църквата на южната
стена

Паметна плоча на героите от с.
Шишманово от войните през 1912-1918 плоча
год.
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с. Паметна
плоча
размери 80/130 см.

с мрамор

плоча с размери 100/100
см.,
върху
която
е
изписано
името
на мрамор
Димитър Терзийски и
датата 25.04.1925 год.

мрамор

80

и

добро

няма
информа
ция

добро

лошо

лошо

18.

Шишмановски
манастир, в
манастира

Надгробна плоча на капитан от 123
пехотен полк Василий Владимирович надгробна
стела
Красносутенский, убит в бов при Ново правоъгълна форма
село на 28.12.1877 год.

19.

Шишмановски
манастир, до
манастира

необработе
Паметник в памет на убитите в битките
обелиск с височина 1,5 н
каменен лошо
при Булаир, Калиманица, Бабуна,
м.
блок
Караджово.

необработе
с н
каменен лошо
блок

Войнишки паметници в Община Самоков извън разглеждания обхват

1.

плоча, поставена под
с. Бели Искър, в
Паметник на загиналите от селото през наклон
на
бетонен мрамор
центъра на селото в
Балканската и Първата световна война постамент, облепен с бетон
паркова среда
гранитни плочи

2.

с. Доспей, паметни
плочи, поставени от
двете страни на
читалището

Две паметни плочи на загиналите от с.
плочи с размери 120/170 мрамор
Доспей във войните за освобождение
см
на България

добро

3.

с. Драгушиново, в
центъра на селото,
на сградата на
читалището

Паметна плоча в памет на загиналите
плоча с размери 100/60 мрамор
във войните офицери и войници от с.
см.
Драгушиново

отлично

с. Горни Окол, в
центъра на селото в
паркова среда

чешма,
оградена
с
полукръгъл
атриум
с
Паметник на загиналите от селото през
колона и паметна плоча гранит
Балканската война
в средата с размери
180/80 см.

лошо

4.
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и

отлично

5.

6.

гр. Самоков, пл.
Захари Зограф,
върху източната стена
на Военния клуб

гр. Самоков, пл.
Захари Зограф

Паметник в памет на загиналите войни
от 1944-1945 год. от гр. Самоков и
селата с. Алино, с. Бели Искър, с.
Белчин, с. Говедарци, с. Гуцал, с. Долни
Окол, с. Долни Пасарел, с. Доспей, с.
Злокучане, с. Калково, с. Ковачевци, с.
Мала църква, с. Марица, с. Ново село,
с. Плана, с. Поповяне, с. Райово, с.
Рельово, с. Шипочане, с. Шишманово и
с. Ярлово

Читалище-паметник
1589"
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"Отец

стела,
изградена
от
мраморни
плочи, мрамор
оформени като фасада
с цокъл и фронтон

Сграда, паметник на
културата,
деклариран
на 11.05.1976 г., п. №
4349/04.12.1992 г.; вид на
ПК
–
архитектурностроителен, художествен,
исторически. Читалищепаметник Отец Паисий”
Паисий- е застроено върху площ
от 1027 кв. м и има
височина на 3-етажна
сграда с обем 17 000
куб.м.
Сградата
се
характеризира
с
уникална художествена
украса.
На
лицевата
фасада /западната/ в
центъра
има

82

отлично

добро

посвещение:
“На
падналите
герои
от
признателното
потомство, 1912-13, 191518 г.” От двете страни на
надписа
по
двама
атланти
–
български
воини, а между всяка
двойка воини – по един
лавров венец с воински
орден в средата. Под
фигурите на воините се
разполагат същия брой
орли. Още 6 орли красят
балкона
на
южната
фасада.

7.

м. "Кръста"

паметник с височина 2 м.
Паметник на братята освободители от берелеф
с каменен
признателните Самоковци
изображение на руски блок
войник и българско дете
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отлично

8.

м. "Щъркелово
гнездо"

Паметник на загиналите капитани от
123-ти
козловски
полк
Василий
Владимирович Красносутенский и 25 паметник с височина 4 м.
от нисшите чинови, убити в боя при
Ново село на 28.12.1877 год.

Източник: Община Самоков, по данни на НИНКН и Исторически музей - Самоков, 2016 год.
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гранит

лошо

Състояние на НКЦ в Община Самоков
Направеното емпирично проучване на състоянието на паметниците на
културата на територията на Община Самоков изследва физическото
състояние на наличните културни ценности, степента на съхранената им
автентичност, както и тяхната достъпност. Изследването на тези
характеристики е направено за културните ценности, попадащи в
обхвата на настоящото задание. Изключени от наблюдения и оценка са
паметниците, разположени в град Самоков, к.к. Боровец, с. Бели Искър,
с. Долни Окол, с. Горни Окол, с. Продановци, части от с. Доспей и от с.
Драгушиново, които не са в обхвата на ОУП на град Самоков и
крайградската му територия.
Състоянието на НКЦ, които са изследвани, е описано в таблица в
Приложение 3. В заключение се затвърдява тенденцията много голяма
част от паметниците на територията на Община Самоков да се намират
в лошо физическо състояние и затруднена достъпност. Малка част от
НКЦ в разглеждания обхват са реставрирани. Отчетени са случаи, където
реставрационните или ремонтните дейности по паметниците са
нарушили тяхната автентичност.
Териториално разположение на НКЦ
Подробен списък на НКЦ, разположени в Община Самоков, е
представен в Приложение 1. според данни от официален списък на
НИНКН. В Приложение 2. са систематизирани всички данни за
археологическите паметници на територията на Община Самоков,
налични
от
Автоматизираната
информационна
система
„Археологическа карта на България“.
Кратка информация за по-значимите обекти на НКН
Църква „Свети Спас“, с. Алино
Църквата „Свети Спас“ се намира в Алинския манастир, който е
разположен в склоновете на Плана планина под връх Калето (1190 м н.в.)
на 6 км от с. Алино и на 20 км. от гр. Самоков.
„Алинският манастир е възникнал през XVI-XVII век и в годините на
ранното Възраждане е бил книжовен център от местно значение. Самото
селище Алино, на което е кръстен манастирът се споменава в
османски документи от 1576 год. …“
В архитектурно отношение църквата представлява еднокорабна,
едноапсидна сграда с полуцилиндричен свод, без предверие (притвор) и
купол. Според запазения ктиторски надпис стенописите в нея датират от
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1626 год. В олтара са изобразени традиционните сцени "Богородица
Ширшая небес", "Причатие на апостолите", "Поклонение на Христовата
жертва", "Благовещение" и "Гостоприемството на Авраам". В източната
част на храма са илюстрирани някои сцени разказващи за чудесата на
Христос след Възкресението, като "Неверието на Тома", "Сватбата на
Кана Галилейска", "Преполовение" и др. В свода са представени
различни образи на Христос… В западната част на църквата се редуват
сцени от църковните празници и Страстите Христови. През ХIХ век
западната фасада на църквата е добавен образът на патрона "Христос
Спасител". Историческа ценност представляват и големите иконостасни
икони на Христос, Богородица, Иван Рилски, Йоан Предтеча и малката
сборна икона от 1845 год.
Стенописите в Алинския храм са в традициите на атонските майстори…
Те са колективно дело на майстори-живописци с различен творчески
почерк.“11
Въпреки богатата си история и архитектурно-художественото
богатство, Алинският манастир днес е необитаем и запустял.

си

Църква „Света Петка“, с. Белчин 12, 13
Средновековната църква "Света Петка" в с. Белчин се намира на високо
място, в подножието на хълма "Св. Спас“, намиращ се в южния край на
селото.
Църквата „Света Петка“ оцелява през тежките години на размирици в
Османската империя, когато често са били разграбвани и опожарявани
храмове и манастири. Била е изписана отвътре, но иконописната
украса не е съхранена след цялостната реконструкция на сградата.
Следи
от
ранната
живописна
украса
са
разкрити
след
археологическите разкопки от 2007 год. През Възраждането е
разширявана основната молитвена част на храма.
Църквата разполага с богато художествено наследство: „В църквата са
съхранени множество ценни икони, най-старите от които са изписани
през 1653 год. Създадени два века преди Възраждането, Белчинските
икони са редки художествени образци. Двата оригинала на основните
олтарни икони – на Христос и Света Богородица в продължение на дълги
години се съхраняват в Криптата на храм-паметник „Св. Александър
Невски”. Особено забележителни са иконите "Исус на трон с апостоли"
„Алински
манастир
„Свети
Спас“,
Сайт
за
манастирите
на
http://www.bulgariamonasteries.com/alinski_manastir.html>
12
Църква „Света Петка“, с. Белчин, Сайт за светите места в
http://svetimesta.com/Средновековни-църкви/Св.%20Петка%20-%20с.20Белчин >
13 https://bg.wikipedia.org/wiki/Света_Петка_%28Белчин%29
11
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(1653 год.), "Богородица с младенеца на трон с пророци" (1653 год.),
"Свети Никола" (XVII в.), "Тримата Светители" (XVII в.) и др. Иконостасът
(XVII-XIX в.) е сред значимите паметници на монументалната
дърворезба.“
Първата пълна реставрация на храма се прави през 1967 год. В
следващите десетилетия "Света Петка" започва да се руши, а иконите и
резбените украси попадат в музеи, частни колекции и в другия белчински
храм. Най-тежка е съдбата на църквата в периода между 1991–2005 год.,
когато иманяри пробиват покрива, разкопават около царския трон и
оставят храма в развалини. През 2006 год. започва цялостна реставрация
на църквата, при която максимално е запазен първообразът й, а
преддверието е оформено в етностил изцяло направено от дърво.
Църква „Свети Николай“, с. Марица14
„Тя е паметник на културата, строена в края на XVI в., преустройвана
през годините, за да придобие сегашния си облик. Намира се в
югозападната част на селото, заградена е с масивна каменна ограда,
благодарение на което пространството около нея е запазило до голяма
степен автентичния й облик.
Първоначално църквата „Св. Никола” е била изградена полувкопана в
околния терен малка еднокорабна, засводена постройка, с една
полукръгла апсида. Вътрешността на храма представлява единен кораб,
осветен от три малки прозорчета – по едно в апсидата, на северната и
на южната страна. Към нея през 1830 год. е изградена нова, обширна
пристройка, удължаваща наоса в западна посока, представляваща
обширно засводено помещение от камъни, споени с хоросан, с
правоъгълен план и два входа от запад и юг. По този начин
първоначалната църква е била удължена и разширена. Цялата
повърхност на стените и свода на старата църква е покрита със
стенописи. През годините тези стенописи постепенно са поизбелели и
разрушени на места. По дебелите около метър стени има пукнатини,
които допълнително са повредили ценните живописни сцени.“
Късно римско селище, м. Бялата чешма, с. Драгушиново15
„В Драгушиново църква е имало през цялото време на Османското
владичество. Църквата "Свети Тодор" е съградена през 1869 год., като
според преданията преди нея на брега на Искъра е имало друга - по„Църквата „Св. Николай Чудотворец” в Марица – уникална и неповторима“, Новинарски
сайт Самоков 365, < http://samokov365.com/tzarkvata-sv-nikolai-chudotvoretz-v-maritzaunikalna-i-nepovtorima/>
15
„Църквата „Свети Тодор“ в Драгушиново“, Сайт на село Драгушиново, <
http://dragushinovo.weebly.com/1048105310571058104810581059106210481048.html>
14
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голяма, към която е имало и килийно училище. Понастоящем няма
свещеник. В землището на селото съществуват още два храма: Свети
Дух в местността "Дабето" и Св. Иван Рилски в местността "Бойов дол". От
създаването си до днес независимо от политическия режим и
отсъствието на свещеник църквата не е затваряла врати по празници.“
Крепост „Цар Шишман“, с. Доспей16
Крепостта "Шишманово кале" (известна и като крепостта на Цар
Шишман) се намира на около 1,5 км югоизточно от село Доспей, в
подножието на Шишманов рид, на левия бряг на р. Бели Искър,
разположена вдясно от пътя за с. Мала църква и с. Говедарци. „След
сондажните проучвания и прочистването на обекта от растителността в
три сектора, става ясно, че съществува т.нар. “подградие” на
(евентуално) антично и късно антично селище и по-късен средновековен
град. Установени са границите на Града, оградени от крепостен зид,
локализирана е една от градските порти. Разкрита е и работилница за
железодобив и останки от пещ за топене на рудата, както и множество
заготовки от разтопеното желязо и отпадъчни продукти – шлака и
стопилки. Локализирана е и цитаделата, т.е. Вътрешният град. При
теренното обхождане на най-високата тераса със запазени останки от
стената с допълнително ограждане. Частично запазените останки от
кулата вероятно са или от жилището на кастрофилакса или от
средновековният замък на владетеля на крепостта.
В подножието на цитаделата извън крепостните стени е открит ранно
християнски култов център – комплекс от две ранно християнски
базилики, датирани в IV-VI в. Те са разположени на двата съседни хълма.
Базиликата, разположена извън крепостната стена на северозападния
хълм, е интересна с това, че вътре в абсидата е открита синтрон-пейка,
предназначена за епископ, което навежда на мисълта, че там е служил
епископ, от което се допуска, че може и да е живял там. С основание
може да се мисли за силен религиозен живот в околността. Открит е и
трон.“
4.7.4. Изисквания към ОУПО Самоков по отношение териториалноустройствената защита на НКЦ.
Условията, при които ОУПО Самоков следва да гарантира териториалноустройствената защита на недвижимите културни ценности, са
регламентирани в Закона за културното наследство17. В ОУПО Самоков
Крепост „Цар Шишман“ – с. Доспей, Сайт за светите места в България,
http://svetimesta.com/Раннохристиянски-църкви/Базилика%20приШишманово%20кале%20-%20с.%20Доспей
17 Закон за културното наследство, чл. 78, чл, 79, чл. 80
16
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следва да бъдат дефинирани пространствени режими за опазване на
всяка недвижима културна ценност като конкретните режимни условия
биват определени с акта за нейното деклариране или за предоставяне
на статут. Режимът на опазване следва да посочи териториалния обхват,
както и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност и
нейната среда. Дефинираният териториален обхват следва да бъде
съобразен с границите на недвижимата културна ценност и
охранителната ѝ зона.
В случай, че дадена единична културна ценност няма определен
териториален обхват в акта за деклариране или за предоставяне на
статут, за нейни граници следва да се смятат границите на имота, а за
охранителна зона - територията, обхващаща непосредствено съседните
имоти, а при улици до 14 метра - и срещулежащите през улицата имоти,
както и уличното пространство между тях.
По отношение на археологическите обекти в Община Самоков, те
следва да формират защитени територии, като временните им граници
и охранителни зони следва да се определят с разрешението за теренно
проучване.
ОУПО Самоков следва да определи целите, задачите и начините за
устройство на защитените територии за опазване на недвижимото
културно наследство, обвързано с режимите за опазване. Специфичните
правила и нормативи към него следва да бъдат изготвени в съответствие с
дефинираните режими за опазване на недвижимите културни ценности.
В Приложение 1. са определени конкретни предписания за всяка
недвижима културна ценност, касаещи устройството на имотите, където
са разположени, и охранителните им зони. Предписанията са указани за
всички населени места в Община Самоков, които са предмет на
настоящото задание. Заданието не разглежда културните ценности в
следните населени места и землищата им – гр. Самоков и
крайградската му територия, курортен комплекс Боровец, с. Бели Искър,
с. Горни Окол и с. Долни Окол. Изключените от обхвата на заданието
населени места – гр. Самоков и крайградската му територия (одобрен
с решение №1149/21.11.2013 год. на Общински съвет - Самоков), к.к.
Боровец и с. Бели Искър имат влязъл в сила Общ устройствен план, приет
на 07.07.2005 год., а селата Горни и Долни Окол, за които се изработва
отделен ОУП съгласно Решение № 1744/12.02.2015 год. на Общински
съвет – Самоков.
В този контекст, задачите, които трябва да изпълни ОУПО Самоков са
следните:
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 В част Анализ на Предварителния проект на ОУПО Самоков следва
да бъде направен цялостен анализ на историческото развитие на
територията и актуалното физическо състояние на всички
недвижими културни ценности, включително градоустройствената и
природната им среда, както и връзката им с останалите
функционални системи в Общината.
 В Предварителния проект на ОУПО Самоков следва да бъдат
изведени проблемите на недвижимото културно наследство.
 Да се анализира предходното устройствено и инвестиционно
проектиране и реализации с оглед нуждата да се диагностицират
произтеклите от тези намеси (или липса на такива) проблеми,
касаещи недвижимото културно наследство.
 Да се локализират местата и зоните на въздействия на природни и
антропогенни фактори, които представляват риск за опазването на
недвижимите културни ценности и на експозиционната им среда.
 В предварителната фаза на ОУПО Самоков следва да се
изработят специфични правила и нормативи за устройството на
защитените територии за недвижимо културно наследство, както и
да се определят специфични устройствени режими.
 Да се проучи необходимостта от създаване на устройствени
предпоставки за опазване на цялостни културни ландшафти по
смисъла на чл. 47, т.6 от Закона за културното наследство.
 Да се проучи необходимостта от разработване на План за
опазване и управление на недвижимите културни ценности (ПОУ)
на основание чл. 78 и чл. 81 от ЗКН за определени обекти.
 Да бъдат дефинирани критерии относно последващи изменения
на ОУПО Самоков във връзка с бъдещи инвестиционни намерения
с цел опазването, защитата, експонирането и социализацията на
обектите на недвижимото културно наследство.
 Към Предварителния проект на ОУПО Самоков следва да се
изготви схема, в която да бъдат отразени защитените територии за
опазване на недвижимото културно наследство (териториите с
особена териториално устройствена защита и тези с превантивна
териториално устройствена защита) по смисъла на чл. 79, ал. 5 и
ал. 6 от ЗКН, които включват всички НКЦ според списъците на
НИНКН, както и обектите, посочени в списъците от Регионалния
исторически музей, НАИМ-БАН и Министерство на отбраната.
Освен обектите на недвижимото културно наследство схемата
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следва да илюстрира и техните охранителни зони, определени по
реда на чл. 79, ал. 4 от ЗКН. Те трябва да бъдат отбелязани на
схемата съгласно изискванията на Наредба №8 за обема и
съдържанието на устройствените схеми и планове.
 Територии с особена териториално устройствена защита по
смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗУТ са онези територии, определени по
реда на Закона за културното наследство като територии със
специален устройствен режим. В плана следва да се отразят
всички защитени територии за културно наследство (КН), за които
има определени режими с актовете на деклариране и/или
обявяване. Намесите в територията следва да бъдат съобразени с
предписанията за устройство на територията.
 При липса на установен режим, границите и териториалният обхват
на териториите с особена териториално устройствена защита
(включително и за археологически обекти, притежаващи статут по
смисъла на чл. 146, ал. 3 от ЗКН) следва да бъдат изведени съгласно
чл. 79, ал. 4 и ал. 6 от Закона за културното наследство и да бъдат
отразени коректно като защитени територии, за да може да се
обособи територия за КН. Допустимостта на намесите в
територията трябва да бъде определена с ОУПО Самоков, като се
поставят изисквания и ограничения за устройствени, строителни и
други намеси с оглед съхраняването и социализацията на
недвижимите културни ценности.
 Информация за възпоменателните знаци, издигнати по повод
участието на България във войните и декларирани като исторически
паметници с писмо на НИПК с изх. №4349/412 от 1992 год., следва
да бъде изискана от Министерство на отбраната и обектите да
бъдат отразени в графичната част към ОУПО Самоков, а за
територията следва да бъде определен режим за устройство,
осигуряващ съхраняване и социализация на недвижимите културни
ценности.
 Във връзка с осъществения анализ на културното наследство на
територията на Община Самоков проектът следва да предложи
територии с превантивна териториално устройствена защита. Като
територия с превантивна териториално устройствена защита
следва да бъдат изведени и зоните с предполагаеми
археологически структури.
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4.8. Техническа инфраструктура.
4.8.1. Електроснабдителна мрежа.
Електрозахранването на Община Самоков се осигурява основно от
общата електроенергийната система на страната посредством
електропровод „Сокол” и от ВЕЦ „Бели Искър”, чрез електропровод
„Ястребец”. Електропреносната и разпределителна мрежа на
територията на общината е добре развита и обхваща всички населени
места. Енергийното захранване на подстанция Самоков (от общата
електроенергийна система) е обстоятелство, което създава несигурност
при аварии и невъзможност за резервиране при отпадане на
единственото захранване на 110 кв. За решаването на този проблем, в
плана за развитие на преносната електрическа мрежа на България за
периода 2010-2020 г., като основно направление за бъдещето развитие е
залегнало подобряването и захранването на гр. Самоков и зимен
курортен комплекс Боровец, чрез изграждане на електропровод (ЕП) 110
kV „Марек–Самоков”. Допълнителна сигурност за поемане на товарите
свързана с развитието на района, ще осигури и подмяната на единия от
трансформаторите в подстанция Самоков (25 MW) с по-голяма
мощност 40 (MW).
Пречки при реализацията на целенасочени действия за енергийна
ефективност (ЕЕ) са:
 липса на стимули за рационално енергопотребление;
 недостатъчна осведоменост на потребителите за възможностите за
намаляване на консумацията;
 недостатъчната институционална база;
 затруднен достъп до инвестиции по проектите за ЕЕ и др.
4.8.2. Водоснабдителна мрежа.
Водоснабдителните и канализационни системи на Община Самоков се
обслужват от „ВиК” ЕООД - София област. Водоснабдени са 27 населени
места. Община Самоков попада в три района за Басейново управление
на водите Дунавски район – подбасейн Искър, Източно беломорски
район - подбасейн Марица и Западно беломорски район - подбасейн
Струма.
Водоснабдителна инфраструктура
На територията на Община Самоков има четири водоизточника - „Язовир
Бели Искър”, който е от тип „повърхностен водоизточник с язовир” и
„Бистрица”, „Пукната Скала”, и „Юручка река”, които са от тип
„повърхностен водоизточник без язовир”. Изброените водоизточници се
характеризират с високо качество на доставяната вода.
Водата за град Самоков се доставя от два основни водоизточника –
„Язовир Бели Искър” и река „Пукната скала”. Язовир Бели Искър се
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намира на 23 км. южно от град Самоков и е собственост на „Софийска
вода“ АД. Водоизточник „Пукната скала” се експлоатира от „ВиК“ ЕООД –
София и се намира на 9,5 км. южно от град Самоков. Няма изградено
пречиствателно съоръжение и водата от него се доставя гравитачно. К.к.
Боровец се водоснабдява от местния водоизточник „Бистрица”. На
територията на Община Самоков водоснабдителната система работи
гравитачно, с изключение на резервоара на с. Шумнатица, който е
разположен на по-висока кота и налагането се увеличава с местна
помпена станция, разположена североизточно от к.к. Боровец.
Пречистване на питейната вода
На територията на Община Самоков съществува една пречиствателна
станция за питейна вода (ПСПВ) „Мала Църква” с капацитет 2000 л./сек.
Водата се доставя от язовир Бели Искър и няколко речни водосбора чрез
Рилски водопровод (главен довеждащ водопровод Рила). ПСПВ е част от
активите на Столична община и се управлява от „Софийска вода“ АД.
Общият капацитет е проектиран да водоснабдява основно град София
(Q=1800 л./сек.) и част от град Самоков (Q=200 л./сек.).
Водохранилища
На територията на Община Самоков има 19 бр. резервоара с общ
обем 9155 м3 и обемен индекс на резервоарите 36%. Капацитетът на
съхранение е недостатъчен (обемен индекс под границата от 50%).
Съхранението на вода за град Самоков се осигурява от основния
резервоар Самоков 1 с обем 4000 м3, който се намира южно от града.
Другият резервоар Самоков 2 с обем 2500 м3, който е разположен
западно от града, в момента не функционира, тъй като конструкцията му
не е завършена. Доставката на вода към град Самоков се осъществява
чрез два главни водопровода, които влизат в града от юг и север, като
единият – довеждащ от Пукната скала няма изградена система за
съхранение на водни обеми.
Общата дължина на довеждащите водопроводи на територията на
Община Самоков е 152,7 км., а в гр. Самоков е 86,01 км. С най-висок
процент са стоманените тръби – 44%, които са амортизирани поради
корозия. Азбестоциментовите тръби отдавна са с изтекъл срок на
експлоатация.
Водоснабдителна разпределителна мрежа
Общата дължина на водоразпределителната мрежа е в гр. Самоков
83,40 км. Най-висок е процентът на азбестоциментови тръби – 46%, които
представляват сериозен проблем, поради тяхната не надеждност и
потенциалните рискове за здравето. Процентът на стоманените тръби
също е много висок почти 42%.
Водопроводната мрежа в к.к. „Боровец” покрива 100% от консуматорите.
Общата дължина на съществуващата водоснабдителна мрежа е около
11,3 км, от които 2,5 км азбестоциментови тръби, 8,3 км стоманени тръби,
0,5 км тръби от полиетилен с висока плътност.

ЗАДАНИЕ за изработване на ОУПО Самоков

93

Основната част на водоснабдителната система и съоръженията са
пуснати в експлоатация преди повече от 50 години. Това означава, че в
момента състоянието на водоснабдителната система е лошо и води до
множество течове, много аварии и високи експлоатационни разходи.
Неотчетена вода (загуби)
В София област неотчетената вода във водоснабдителните системи е в
размер на 73%, а средните загуби на вода във водоснабдителните
системи са в размер на 65%, като варират в границите между 54% и 87%.
Средните загуби на вода във водоснабдителната система на
агломерация Самоков са в размер на 67,9%, които се дължат основно
на течове по главните водопроводи – 38% и течове по сградните
отклонения – 27,7%. Високото ниво на течове е причина за нарастването
на оперативни разходи, претоварване на водоизточниците, намаляване
на водоснабдителната сигурност и други. Високият процент на общите
загуби определя като приоритетна цел създаването на ефективна
стратегия за намаляване им. Цялостното обхващане на нуждите на
общината в този сектор следва да бъде обобщено в нов интегриран
проект за ВиК, а към момента, между Общината и „ВиК“ ЕООД – София,
е в ход програма за подмяна и рехабилитация на рискови участъци от
инфраструктурата.
4.8.3. Канализационна мрежа.
На територията на Община Самоков канализационната мрежа обхваща
град Самоков, к.к. Боровец и селата: с. Белчински бани, с. Марица, с.
Горни Окол, с. Доспей, с. Клисура, с. Радуил и с. Белчин.
Изграждането на канализационната система на град Самоков е
започнало преди повече от 82 год. и тя е от смесен тип, със степента на
изграденост към момента на мрежа – 62 %, а на присъединеност - 85 %.
Дължината на й е 54,5 км , като по-голяма част от тръбите й са бетонени.
В експлоатация са въведени пет главни канализационни колектори, един
довеждащ колектор до ПСОВ и пет дъждопреливни шахти на
канализационната мрежа, като към момента няма изградени помпеноканализационни станции.
Съществуващата канализационна мрежа на к.к. „Боровец” е с обща
дължина 11,3 км и покрива 80 % от територията на комплекса, като 46 % е
изградена от водоплътен материал (ПЕ), а останалата част е
рехабилитирана и не се наблюдават дефекти.
Село Радуил е канализирано около 90%. В останалите населени места
има частична канализация.
Пречистване на отпадните води
Третирането на отпадъчни води на гр. Самоков и с. Доспей се извършва
от пречиствателна станция за отпадъчни води - ПСОВ „Самоков”, която е
разположена на север от града, на левия бряг на река Искър. Капацитет
й е 44 100 м3/ден, което позволява значително увеличаване на
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натоварването след рехабилитация, чрез включване на допълнителни
населени места.
Пречистените води се заустяват в р. Искър, във връзка с което се
осъществява постоянен мониторинг, а изходните показатели се
предоставят ежемесечно на РИОСВ - София и Басейнова дирекция
Дунавски район с център гр. Плевен. Пречиствателната станция за
отпадни води на Самоков работи като двустъпална, проектирано е
стъпало за до пречистване, но строителството още не е завършено.
Отпадните води от к.к. Боровец и близките вилните селища се третират от
ПСОВ „Яйцето”, която се управлява от ВиК „Чамкория 2006” ЕООД.
Пречиствателната станция за отпадни води в местността “Яйцето” к.к.
Боровец е въведена в експлоатация през 2009 г. и пречиства около 50 % от
отпадъчните води на курорта.
Също така на територията на комплекса работят и ПСОВ „Песъко”
(обслужва хотелите „Самоков” и „Рила”), както и локална ПСОВ, която
обслужва Хотел „Олимп”.
През 2012 год. по „Програма за развитие на селските райони” Община
Самоков е реализирала проект за изграждане на първи етап на
селищна пречиствателната станция за отпадни води в с. Белчин, с
капацитет 1000 еквивалент жители (е. ж.) и заустяване в р. Стара река.
Въведен е в експлоатация І етап на ново Пречиствателно съоръжение за
третиране на битови отпадъчни води в с. Белчин с капацитет 1000
еквивалентни жители (ЕЖ). Пълният капацитет на станцията – 2000 е. ж.
Канализацията обхваща 100% от селото.
Над 50% от вътрешните водопроводни мрежи в населените места са
амортизирани и е необходима тяхната подмяна, както и доразвиване на
мрежите с оглед изграждане на новите туристически ядра.
Като проекти с над общинско значение може да се определят
изграждането на канализационна и водоснабдителна инфраструктура
свързана с бъдещото развитие на курортно туристическата локализация
Самоков – Боровец – Бели Искър.
4.8.4. Газопроводна мрежа.
Проектът за газоснабдяване в Община Самоков започва в началото на
90-те години. През 1997 год. е пуснат първият газопровод на град Самоков
с дължина 8 км. "Комекес" АД е дружество за газификация на
територията на Община Самоков, която включва 28 населени места,
включително и к.к. Боровец. В началото на 90-те години започва проучване
на възможността за докарване на „синьото гориво” до град Самоков.
Самоков до скоро беше единственият град с газопровод, включен към
транзитния газопровод Русия–Гърция-Македония.
Газопроводът първоначално обслужва предимно промишлените
предприятия, но съоръжението е така оразмерено, че да поеме цялата
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прогнозна консумация на
включително и в к.к. Боровец.

природен
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Стартирала е Програма за битова и обществено-административна
газификация на Община Самоков и к.к. Боровец. Вътрешната
разпределителна мрежа е с разчет да обхване целия град и к.к.
Боровец, с възможност за продължение до някои околни на град
Самоков села. При нормално развитие на процесите се очаква
цялостното изграждане на мрежата да завърши през 2011 год.
За 9-те години експлоатация на газопроводите в град Самоков и к.к.
Боровец консумираното количество природен газ е около 54 млн. норм.
м3.
Природният газ, като енергоносител е с безспорни предимства, като
екологично чист и икономичен, което го определя като опазващ
състоянието на околната среда и снижаващ консумацията на
електроенергия.
Капацитетът на изградената газопроводна система на територията на
общината е с възможности за бъдещо развитие и захранване на големи
консуматори, което е важен фактор за бъдещото социалноикономическо развитие.
4.8.5. Транспортно-комуникационна система.
Благоприятната достъпност на Община Самоков се формира от
относително близкото разположение на два от общоевропейските
транспортни коридори преминаващи през Страната.
Единият е коридор № 8/автомагистрала Тракия и ЖП линията София–
Пловдив-Свиленград/, който осигурява достъпа до Общината от източна
посока. Другият е коридор № 4 /автомагистрала Струма и ЖП линия
София–Солун/, който осигурява достъп от западна посока.
Второкласен път ІІ-82 „София-Самоков-Боровец-Костенец” осигурява
достъпа от София и международното летище до Самоков и курорта
Боровец. Другият възможен достъп от столицата е по третокласен път ІІІ181
„София-Бистрица-Железница-Алино”.
Второкласен
път
ІІ-62
„Самоков-Дупница-Кюстендил” осигурява връзките със съседните
общини Дупница и Костенец.
Дължината на пътната мрежа на територията на Общината е с обща
дължина 236,6 км., като по-голямата част от пътищата са от ІІ и ІІІ клас.
Общинската пътна мрежа е с дължина 130 км. и до голяма степен
трасетата й осигуряват достъп от центъра до населените места в
Общината.
Бъдещото
развитие
на
Общината
и
курортно-туристическите
локализации, както и създаването на нови такива е свързано с
подобряването на техническите параметри и доброто експлоатационно
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състояние, както на довеждащите пътища от градовете София и
Дупница, така и на четвъртокласната и третокласна пътна мрежа.
За развитието на уличната мрежа в град Самоков е разработена
специализирана схема в рамките на ОУП на град Самоков и
крайградската му територия. Тя се разглежда ката първостепенна пътна
мрежа от четвърти клас и се основава на входно-изходните главни улици
към София, Дупница и к.к. Боровец.
В проектна готовност е изграждането на Югозападната пътна дъга на
град Самоков, както и има проектни трасета за изграждането на вело
алеи в град Самоков и алея между гр. Самоков и с. Продановци.
Необходимо е формулирането на цялостна концепция за ремонт,
рехабилитация и изграждане на нови участъци от четвъртокласната пътна
мрежа.
От съществено значение за развитието на Общината, ще бъде
реализирането на високоскоростна транспортна връзка „Рила”, която
ще свърже АМ„Струма“ с АМ „Тракия”.
Транспорт
Община Самоков се обслужва изключително от автомобилен транспорт.
Транспортната мобилност към други градове от Страната, населените
места в общината и в самия град се осигурява от редовни автобусни
линии. Автогарата е разположена в центъра на град Самоков и е важен
транспортен възел. От и през нея тръгват и преминават автобусни линии
свързващи Града и Общината с градовете: София, Пловдив, Дупница,
Пазарджик и Костенец. Междуселищният транспорт осигурява връзка на
селата Райово, Продановци, Доспей, Горни окол, Долни окол, Широки
дол, Говедарци, Маджаре, Мала църква, Бели Искър, Злокучене,
Драгушиново, Марица, Радуил, Ярлово, Рельово и Белчин и курортите
Боровец и Мальовица с гр. Самоков. Поддържането на тези транспортни
връзки вътре в общината е с важно социално - икономическо значение за
населението и осигурява достъп до здравната и образователна
инфраструктура на отдалечените места.
Градският транспорт в град Самоков е организиран с една градска
автобусна линия, обхващаща в пълна степен територията на Града.
4.8.6. Депа за отпадъци.
След реализацията за саниране на старите замърсявания от твърди
битови отпадъци (ТБО) през периода 2004 -2007 год. на територията на
Община Самоков бяха останали 20 по-малки нерегламентирани депа.
До 2009 год. поетапно бяха закрити всички нерегламентирани депа.
В Община Самоков има едно общинско депо, което се експлоатира от
1965 год. и е единственото регламентирано депо. Депото се
експлоатира до изграждането на регионално депо за Регионалното
сдружение за управление на отпадъците (РСУО) за общините Самоков,
Костенец, Долна баня и Ихтиман (2015 год.).
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Площадката на депото е разположена в местността „Катранджията” на
около 4 км от Центъра на град Самоков. До депото се достига по
асфалтов път на около 400 м. след отклонението от ляво от пътя СамоковИхтиман. Ситуирано е в долината преди Шипочански рид в м.
“Катранджията”.
Площта на депото е 43 дка. заема поземлен имот 65231.915.216 в
землището на гр. Самоков, според Скица № 4431/30.10.2009 год., начин
на трайно ползване – депо за индустриални отпадъци. Депото се е
разпростряло и на съседни имоти, както общинска така и частна
собственост.
Депонираните отпадъци са със смесен характер и твърде разнородни –
битови, строителни, стъклени бутилки и буркани, хартия, текстилни
парцали, обувки, пластмасови изделия и предмети.
Депонирането на отпадъците се извършва директно върху естествения
терен, като чрез булдозер периодично се пробутват нагоре по оста на
дерето и частично уплътняват. Не се извършва регулярно, ежедневно
запръстяване. Депото се обслужва от един булдозер ДТ - 75 с гребло за
уплътняване и разстилане на отпадъците.
Депото не се охранява и не е оградено, достъпът до него е свободен. Не
е създадена система за контрол, организация и отчитане на
количествата депонирани отпадъци, характеристиката и произхода на
изхвърлените отпадъци, както и сортирането им по вид.
На депото няма водоснабдяване и електричество. На депото няма
кантар. Това предопределя не съвсем прецизното и точно определяне на
количествата, депонирани отпадъци.
Фирмата, която извършва експлоатация на депото в Община Самоков от
2010 год., е частна фирма “БКС” ЕАД.
На съществуващото депо се депонират битови отпадъци само от
населените места в Община Самоков.
За закриване на сметището е изготвен проект, за който са извършени
пред проектни проучвания. Установен е действителният обем отпадъци –
302 000 м3 (изчислен на база 3D модел). Тъй като депото се използва все
още, в проекта за закриване е предвидено преоткосиране на
съществуващите отпадъци и крайните нива. По този начин се осигурява
запас от 30 000 м3, който ще се ползва за депониране до въвеждане в
експлоатация на Регионалния център за управление на отпадъците –
Самоков.
Не е предмет на договора събирането и извозването на опасни
производствени отпадъци, взривоопасни и радиоактивни отпадъци, както
и животински трупове.
Съществуващото депо не отговаря на изискванията на Наредба №8/2004
год. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и
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други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци.
Няма определени процедури и критерии за приемане на отпадъците.
С Наредба № 8/2004 год. са въведени изисквания за поетапно
намаляване количеството на депонираните биоразградими отпадъци и
забранени за депониране на депото:
 течни отпадъци;
 отпадъци, определени с Наредбата по Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) като експлозивни, корозивни, оксидиращи, лесно
запалими или запалими;
 болнични и други клинични отпадъци от хуманно и ветеринарното
здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност,
които с наредбата по чл.3 от ЗУО са класифицирани като
инфекциозни;
 излезли от употреба гуми; цели гуми – без тези които се влагат за
материал в строителството на депа; нарязани гуми (в сила от 2006
год.);
 отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на
отпадъци.
За изпълнение на тези забрани и ограничения, отнасящи се за битовите
отпадъци, които отговарят на горепосочените критерии, трябва да се
предвидят мерки за отделянето им от смесените битови отпадъци и
предаването им за оползотворяване или обезвреждане по друг начин.
Насипаните отпадъци в южната част на депото оформят стена с
височина повече от 10 м., в основата на която се процеждат водите
инфилтрирали се през слоя отпадъци. По-надолу, същите се смесват с
водите на дерето и образуват общ поток с малък, но постоянен отток.
Управление на инфилтрата – не се извършва. Няма система за
отвеждане на повърхностни и атмосферни води. Повърхностните води се
просмукват през тялото на депото. Отпадъците са депонирани така, че
подприщват повърхностните води, стичащи се от по-голямото дере, като
по този начин са се формирали заблатени терени, с характерна
растителност, както и образуването на две водни огледала с обща площ
около 3 дка.
Няма покриване на вече завършените части. Газ отвеждаща система
също липсва. Общата дебелина на пластовете отпадъци показват, че
продължава да се генерира газ. По груба оценка генерираното
количество газ е малко и няма да се използва.
Липсва мониторинг на качеството на водите над депото и след депото,
по посока на повърхностните води. Липсва мониторинг на инфилтрата.
Липсва мониторинг и на подземните води, в т. ч. взети проби, и др.
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съгласно Наредба № 8, Приложение № 3 – 2004 год. Липсва мониторинг и
на газовите емисии.
Депото не отговаря на изискванията на екологичното законодателство в
България. Няма инсталации и не са въведени никакви мерки по
мониторинг на околната среда.
Капацитетът на депото (сметището) е почти изчерпан. Депото ще се
използва до изграждане на РСУО – Самоков.
Има изготвен проект за закриване и рекултивиране на съществуващото
депо, включващ и по следващ мониторинг.
Съществуващите отпадъци ще бъдат предепонирани и преоткосирани в
общо тяло със стабилни откоси. Общо предепонирани отпадъци извън
границите на депото – 77 000 м3. Общата площ на преоткосираните
отпадъци е 22 750 м2. След това се запечатват с пръст. Предвидена е
техническа и биологична рекултивация. В техническата рекултивация е
предвидено изграждането на газов дренаж, защитен геотекстил,
минерален запечатващ пласт от уплътнени глини, геосинтетична
дренажна система, пръст 0.7 м и хумус 0.3 м. По продължение на петите
на откоса е предвидена дренажна система за инфилтрирали води,
която се заустява в събирателна ревизионна шахта и от там постъпва в
резервоар за инфилтрат. Отвеждането на дъждовните води се
осъществява с канавки по бермите, които се заустяват в охранителните
канавки.
Ще се изградят 3 бр. газови кладенци. Очаква се генерирането на газ да
е малко и да не е изгодно използването му. Биологичната рекултивация
предвижда затревяване за бъдещо използване на територията на депото
за земеделско усвояване - поляни. В бъдеще на рекултивирания терен
има възможност да се изгради атрактивен център за краткотрайна
рекреация и отдих.
Предвидени са и след експлоатационни грижи и мониторинг в периода
след закриване на съществуващото депо в съответствие с Приложение
№ 3 на Наредба № 8 от 2004 год.
Предвидено е изграждане на ограда за цялото депо с което ще се
преустанови неконтролируемия достъп на хора и животни на депото.
По пътя към постигане на екологосъобразното управление на
отпадъците, като съвкупност от права и задължения, решения, действия и
дейности, свързани с образуването и третирането им, Община Самоков
търси правилните насоки към постигане на основната цел в устойчивото
управление на отпадъците, които ще предотвратят, намалят или
ограничат вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната
среда. В тази връзка следвайки политиката на МОСВ общината е
предприела действия за съвместно решаване на проблемите с
управлението на отпадъците с общините от Региона.
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Създадено е “Регионално сдружение за управление на отпадъците на
община Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков” с Решение № 1 от
15.06.2009 год., Софийски Окръжен съд. Създадената организация е с
нестопанска цел, наречена “Регионално сдружение за управление на
отпадъците – на община Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков”, с
цел развитие и управление на системата за управление на отпадъците.
4.8.7. Изисквания към ОУПО Самоков относно развитието на
техническата инфраструктура на територията на Община Самоков.
На основание чл. 106, ал. 3 от Закона за устройство на територията с
ОУПО Самоков трябва да бъдат определени разположението на
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на
територията на общината и връзките им с териториите на съседните
общини и с инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от
национално значение.
В тази връзка задачите, които трябва да реши плана в част техническа
инфраструктура, са:
 Правилата за прилагане на ОУПО да регламентират условията от
инфраструктурна гледна точка за промяна на предназначението
на земеделски земи.
 Мрежите да се оразмеряват на базата на възможната емкост на
територията, независимо, че реалното усвояване или предвиденото
натоварване на някои части от територията може да настъпи след
по-дълъг период.
 При необходимост от изграждане на нови (или реконструкция на
съществуващи) съоръжения, необходими за функционирането на
съответната
мрежа,
да
се
предложат
подходящи
площадки/трасета.
По отношение на водоснабдяването, ОУПО трябва да се изследва и
определи:
 източници - капацитет, състояние, в т.ч. идентифициране и
включване в съответните групови системи на допълнителни
подземни водоизточници за развитието на урбанизираните и
курортните територии;
 магистрални водопроводи - капацитет и състояние, възможност за
поемане на допълнително натоварване, нови трасета;
 резервоари – оценка за достатъчност на изградения обем на
резервоарите;
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 изследване на необходимостта и определяне на места за
съоръжения в някои населени места в общината;
 правилата за прилагане на плана да изискват от последващите
подробни
устройствени
планове
реконструкция
на
разпределителните мрежи в населените места чрез подмяна на
съществуващите с тръби с подходящи параметри.
 проучване на възможностите за нови водохващания и резервоари
на територията на цялата Община.
По отношение на канализацията ОУПО трябва да се изследва и
определи:
 начин на отвеждане на отпадъчните води и определяне на места за
локални пречиствателни съоръжения, както и за поетапно
канализиране на други селища в райони с повишена опасност от
инфилтрацията им във водоносните хоризонти;
 главни колектори - капацитет, възможности за поемане на
допълнителни натоварвания при необходимост от провеждане на
водни количества по-големи от тези в момента, необходимост от
нови;
 правилата за прилагане на плана да изискват от последващите
подробни устройствени планове изработване на схеми за
канализация на населените места и селищни образувания.
По отношение на електрозахранването ОУПО трябва да се изследва и
определи:
 доизграждане на мрежата средно напрежение и необходимост от
изграждане на нови трафопостове;
 поради инвестиционни интереси за изграждане на алтернативни
енергийни източници ОУПО да изследва необходимостта от
реконструкция и изграждане на нови ВЕ;
 недобро състояние на мрежата ниско напрежение за отделни
части на урбанизираните територии, вилните зони и селищните
образувания. Правилата за прилагане на ОУПО да изискат от
последващите подробни устройствени планове за тези територии и
схемите на електроснабдяването към тях да предвидят развитието и
реконструкцията на мрежата ниско напрежение.
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4.9. Отдих и туризъм.
Община Самоков разполага с благоприятно географско положение,
разнообразен планински релеф, био климатични условия, наличие на
водни ресурси, а на територията й попада и част от Рила планина. От
значение
за
развитието
на
курортно-туристическите
дейности
територията на Община Самоков са още близостта до град София и до
международното летище София (на 60–70 км.). Природно-географските
условия са благоприятни от гледна точка на рекреацията и представляват
сериозен ресурс за развитието на отдиха и туризма в планинска среда,
както през зимния, така и през летния сезон. Общината разполага и с
антропогенните условия и ресурси за развитието на туризма. Община
Самоков е с богато културно-историческо наследство, предпоставка за
развитие на културно-исторически туризъм.
Тези условия определят туризма като един от основните възможности за
развитие на Общината. Община Самоков разполага с ресурси за
развитие на бално, СПА и уелнес туризъм. Съществуват благоприятни
условия за съчетаване на профилактичните и лечебни дейности с други
атракции. Климатът и минералните извори водят до създаването и на
ваканционни селища и възстановителни центрове. Притокът на туристи е
интензивен през почивните дни, училищните ваканции.
До момента развитието на туризма в Общината се изразява с
развитието на курортен комплекс Боровец - основен туристически
център с международно значение. Комплексът разполага с 24 ски писти
с обща дължина 58 км. Другите ски писти на територията на Общината
са разположени в комплекс Мальовица - 2 писти, и в с. Говедарци писта.
Активната заетост на к.к. Боровец е сезонна, като зимният сезон има
водещо значение. Предлагат се всички видове зимни спортове, летни
преходи, съчетани с високо качество на обслужването и оборудването.
Курортът разполага с хотели и вили.
Най-висока заетост на легловия фонд има през зимния сезон (65-70%),
когато к.к. Боровец се посещава и от много чуждестранни туристи. През
летния сезон заетостта на легловия фонд е около 40%. Потенциал за
развитие на туризма имат и другите курортни зони в Общината –
комплекс “Мальовица”, района на Говедарци, с. Мала Църква, с. Бели
Искър, които са включени в туристическа локализация “Самоков–
Боровец–Бели Искър”.
Предлагането на туристическите услуги се засилва и в общинския център
- град Самоков. Общата леглова база през 2013 год. в Общината е 8 050
легла, като те са се увеличили спрямо 2010 год. с 250 легла.
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Табл. 4.11. Данни по показатели в икономическа дейност „Хотелиерство и
ресторантьорство“ за периода 2010 – 2013 год.
Данни по показатели в икономическа дейност „Хотелиерство и
ресторантьорство“ за периода 2010 – 2013 год.
Реализирани
нощувки

Пренощували лица

Заведения
за хранене

Година

Легла

2010

7 800

397 220

103 277

30 000

310

2011

7 550

441 113

114 689

34 000

325

2012

7 785

497 033

191 166

67 000

340

2013

8 050

505 399

192 469

61 000

355

Общо

В т.ч. чужденци

Източник: Община Самоков по данни от НСИ, 2013 год.

През последните години, делът на чужденците, които са пренощували на
територията на Община Самоков се увеличава двойно, като през 2013
год. достига 61 хил. д. Същевременно с това е увеличен и общият брой
на реализиралите нощувки от български граждани. През летния сезон
заетостта на легловия фонд в местата за настаняване е около 40 %.
Стремежът е този процент да бъде чувствително увеличен през
следващите години.
Летният туризъм крие огромен потенциал за развитие поради прохладния
въздух и запазените гори в Рила планина. Ловните стопанства
представляват допълнителна възможност за диверсификация на
туристическите продукти. Условията са подходящи и за селски туризъм,
еко туризъм, културно-исторически туризъм, конферентен туризъм и
спортен туризъм. Изграждането на интегрирана мрежа от еко пътеки
между планините Витоша и Верила до Рилските езера би допълнила
възможностите на туристическата инфраструктура.
Община Самоков участва в управлението на туристически дейности чрез
предприятието „Маркетинг, туризъм и туристически дейности”. В неговите
активи е включен общински хотел – „Арена”. За първата година от
неговото съществуване – 2013 год., са реализирани 12 098 нощувки, от
които 9 392 бр. от българи и 2 706 бр. от чужденци. Общо посетилите
хотела туристи са 4 953 души в т.ч. а чужденци – 846, от 46 държави.
Реализираните приходи за първата година от неговото съществуване
възлизат на 288 696 лева. Хотелът е част от сградния комплекс на
спортната зала „Арена Самоков”, което дава възможност на различни
спортни организации да го използват като място за подготвителни лагери
на своите членове. Също така в него се организират различни по вид
мероприятия, семинари, състезания, турнири, кръгове и срещи от
европейски и световни първенства.
Действащият туристически информационен център предлага следните
услуги, които благоприятстват целенасоченото развитие на туризма и
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осигуряват реални възможности за неговото популяризиране не само на
национално, но и на международно ниво:
 предоставяне на туристическа информация на гостите на града и
поддържа интернет страница за туризма в град Самоков,
Общината и Региона;
 експониране туристическите обекти на Община Самоков на
национални и международни туристически изложения;
 провеждане активен маркетинг и реклама на туристически обекти
и отпечатва и разпространява дипляни, брошури, карти,
пътеводители за туристически обекти;
 оформяне на нови туристически маршрути;
 организира туристически изложения;
 предоставя разписания на транспортни средства до туристически
обекти;
 предоставя платени екскурзоводски услуги и др.
Потенциал за развитие на различни форми на туризъм през цялата
година имат и другите курортни зони в Общината – комплекс
“Мальовица”, района на с. Говедарци, с. Мала Църква, с. Бели Искър,
които са включени в туристическа локализация “Самоков–Боровец-Бели
Искър”. Тя е насочена към балансирано развитие на туризма, запазване
на екологичното равновесие, поддържане на естетическата хармония на
територията и включване на местното население в туристическия
процес.
На територията на Община Самоков са разположени и следните вилни
зони, предмет на сезонен отдих:
 Вилна зона “Ярема” – на територията й са разположени 431 на
брой вилни сгради. Намира се на 30 км. от София, по пътя
Самоков-София през с. Бистрица. Посещаемост - от март до
ноември, интензивно;
 Вилна зона “Мечката” – на територията й са разположени 274 на
брой вилни сгради. Отстои на 50 км. от град София, по пътя
София–Самоков през “Щъркелово гнездо” – посещаемост
целогодишно, през почивните дни. В около 10% от вилите има
пазачи. От март до ноември, около 70% от вилите са населени;
 Вилна зона “Татарски брод” – на територията й са разположени 196
на брой вилни сгради. Намира се срещу вилна зона “Мечката”
през пътя от страната на р. Искър. Посещаемост – целогодишно.
От март до ноември, около 70% от вилите са населени;
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 Местност “Щъркелово гнездо” – на територията й са разположени
143 на брой вилни сгради. Намира се на 40 км. от град София, по
пътя София–Самоков. Интензивно се посещава през почивните
дни, особено през летните месеци заради язовир “Искър”;
 Местност “Мало Равнище” – на територията й са разположени 156
на брой вилни сгради. Намира се на 40 км. от град София, по пътя
София – Самоков. Намира се над “Щъркелово гнездо”. Посещава
се интензивно през почивните дни, особено през летния период,
заради язовир “Искър”;
 Местност “Калковско манастирче” – на територията й са
разположени 95 на брой вилни сгради. Намира се на 35 км. от
град София, по пътя София – Самоков. Посещава се интензивно
през почивните дни, особено през летния период, заради язовир
“Искър”;
 Курорт “Белчин бани”, местност “Фусково ханче”, местност
“Радивец” – на територията й са разположени 96 на брой вилни
сгради. Посещаемостта е малка. Някои вили са изоставени. В к.к.
“Белчин бани” има нов минерален извор, около който се
обособява и изгражда ваканционно селище за балнеолечение.
Развитието на вилните зони води до изграждане на ресторанти и
различни допълнителни туристически услуги в Общината.
Предвид спецификите на Община Самоков и наличието на планински и
ски туризъм, активният зимен сезон се разпростира в месеците
декември, януари, февруари и март, а летният сезон е през месеците
юли, август и септември. Усилията следва да се съсредоточат върху
оживяването на месеците април, май и юни, както и октомври и
ноември, с оглед на необходимостта от развитие на обхвата на
туристическия наплив на територията на Общината.
За последните четири години, част от съпътстващата инфраструктура заведения за хранене са се увеличи с близо 15 %, което е в синхрон с
увеличената потребност от такъв тип услуги, а приходите от нощувки през
2011 г. са с най-висока стойност.
Туристическо дружество „Рилски турист” стопанисва планински
туристически обекти с обща леглова база 696 броя, равномерно
разпределени в планинските части на общината.
Допълнителен фактор за формиране на туристопоток са и
съществуващите вилни зони, които предоставят условия за реализиране
на сезонен отдих и имат разнообразен характер.
За създаване на регионални туристически дестинации общината си
сътрудничи и със съседни общини, като за целта е създадена
„Концепция за развитие на регионален туристически продукт за
туристическия район Самоков – Сапарева Баня – Долна Баня”, както и в
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процес на реализация е проект: „Подкрепа за развитие на регионален
маркетинг на туристическа дестинация Самоков - Долна баня Сапарева баня” финансиран по Оперативна програма „Регионално
развитие”.
Необходимо е да бъдат предприети действия за изграждане на
инфраструктура за подобряване на достъпността до културно–
туристическия обект крепостта „Цари Мали Град”. От нейното откриване
през лятото на 2013 год. тя е посетена от повече от 250 хил. туристи и
оказва положително влияние върху локалната икономика.
Възможностите за бъдещото развитие на туризма в Общината са
свързани със:
 Умелото съчетаване на туристическото развитие с опазването на
природната среда и зачитане на бита и културата на местното
население;
 Използването на Националния парк Рила за преориентиране към
нови алтернативни и съвременни форми на екотуризъм и прилагане на
екологично ориентирани проекти;
 Подобряване
на
лятната
експлоатация
на
курорта
и
разнообразяване на предлагания туристически продукт с форми за
летни спортове и занимания;
 Развитие на малък и среден туристически бизнес с активно
включване на местното население в туристическия процес;
 Привличане като източници на финансиране в туристическата
сфера на средства от европейските пред присъединителни фондове.
Въпреки богатите ресурси и благоприятните условия за развитието на
туризма в Общината, той все още не дава съществен принос в
икономическото и социалното развитие. Същият може да играе ролята
на приоритетен отрасъл, но неговото развитие не може да бъде
успешно, ако не се съчетае с общото подобряване на икономиката,
стимулиране на дейността на малките и средни предприятия и
подобряване на инфраструктурата, която да осигурява лесен достъп до
желаните дестинации и същевременно с това да създаде предпоставки
за повишаване на атрактивността на Общината.
4.9.1. Изисквания към ОУПО Самоков относно развитието на отдиха и
туризма на територията на Община Самоков.
 Отразяване на актуалното състояние на инвестиционните
реализации в сферата на отдиха и туризма и съобразяване с тях
на предвижданията за устройство на прилежщите територии,
развитието на елементите на техническата инфраструктура,
предписания,
свързани
с
опазването
на
ресурсите
и
природозащитни мероприятия и пр.
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 Определяне на нови територии за развитие на рекреационни
дейности, при съобразяване на следните обективни ограничители:
 действащи режими на особена териториалноустройствена
защита;
 съществуващо едроразмерно озеленяване;
 характерни елементи на ландшафта;
 водни площи и условието за осигуряване на безпрепятствен
достъп до тях;
 висококатегорийни земеделски земи;
 локални геофизически условия;
 възможности за изграждане на довеждаща транспортна
инфраструктура,
предвид
наличието
на
горните
ограничители.
 Изследване на възможностите за прилагане на принципа на
“прекъснатата урбанизация“
 Предвиждане на “щадящи” естествената среда нормативи за
устройство и застрояване на зоните за развитие на дейности,
свързани с отдиха и туризма. Определянето на пределния им
капацитет и устройството и застрояването им става по
действащата нормативна уредба, както и съобразно следните
нормативи и оразмерителни стойности
 Развитие на зелената система на общината – условие за нейната
привлекателност като мяксто за отдих и туризъм, чрез:
4.10. Екологично състояние.
Екологичните условия на Община Самоков се формират от
взаимодействието и взаимното влияние на определени природни и
антропогенни фактори.
Основните антропогенни фактори, които оказват влияние върху
качествата на околната среда на общината са: промишлеността,
транспорта, бита, употребата на изкуствени торове и пестициди в
селското стопанство. Тези фактори влияят върху състоянието на
атмосферния въздух, водите и почвите.
Община Самоков се характеризира с добро качество на околната
среда, което се определя от липсата на крупни промишлени
замърсители,
земеделие
основаващо
се
на
традиционни
екологосъобразни методи, както и на благоприятни климатични условия.
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4.10.1. Компоненти на околната среда.
Атмосферен въздух
По данни на РИОСВ качеството на атмосферният въздух на територията
на Община Самоков отговаря на санитарно хигиенните норми по
качество на атмосферния въздух (КАВ). Съхраненото му добро качество
и чистота се определя от въздействието на релефа, климатичните
условия и липсата на големи промишлени замърсители.
Източник на замърсяване са битовите, транспортните и промишлените
дейности, генериращи фини прахови частици, серните окиси,
въглеродният двуокис и метанът. Основните източници на серен оксид са
процесите, свързани с изгаряне на твърди и течни горива, съдържащи
сяра. В малките населени места съществен дял от замърсяването на
въздуха се пада на битовия сектор.
Характерно за зимния период е повишаването на количествата емисии
до 10 % от количеството емитирани вещества, а в малките населени
места те нарастват до 50 %. Емисиите от метан възникват както по
природен път, така и в резултат на човешката дейност. Метан се отделя
главно в разлагащите се продукти в депата за ТБО, както и от отпадъци от
изпускащи тръбопроводи за пренос на газ. Основните източници на
въглероден двуокис са употребата на изкопаеми горива, които се
използват в транспорта, промишленото производство и производството
на топло и електроенергия. Допълнителен източник на емисии на
въглероден двуокис са дейностите на човек, свързани със селското
стопанство – животновъдство, изсичането или унищожаването на горите и
др. Спадът в сектора на строителството намалява неговото влияние върху
околната среда при замърсяването с прах и твърди частици. Този процес
оказва най - голямо положително въздействие на територията на град
Самоков и к.к. Боровец.
Контролът върху качеството и състоянието на атмосферния въздух се
извършва от РИОСВ - София по отношение на количествата серен
диоксид, азотен диоксид, оловни аерозоли, прах и сероводород.
Територията на Община Самоков не е обект на трансгранично
замърсяване на въздуха, като липсва и пренос на замърсени въздушни
маси от съседни общини. Характерното за самоковската котловина тихо
време и наличие на температурни инверсии ограничават възможностите
за само разсейване на атмосферните замърсители. Неблагоприятно
влияние върху рекреацията на въздуха оказват мъглите, чиито
средногодишен брой е 60 дни, а пикът им е през месец ноември.
Водни ресурси
Водните ресурси следва се оценяват според анализа на състоянието на
повърхностните води, подпочвените води, питейните води и отпадните
води. Ефективното управление, използване и опазване на водните
ресурси обуславя устойчивото развитие и повишаването на качеството
на живот.

ЗАДАНИЕ за изработване на ОУПО Самоков

109

Състояние на повърхностните и подземни води
Основно влияние върху състоянието и опазването на повърхностните и
подземни води оказват нивото на развитие на пречистващата
инфраструктура, заустяването без пречистване в естествените
водоизточници, туризма, промишлеността и селското стопанство.
Проучванията показват, че антропогенното въздействие на този етап не се
отразява негативно на химичното състояние на подпочвените води.
Самоковската котловина се намира над подземно водно тяло
BG1G00000NQ031, чиито подпочвени води са в пряк обмен с водите на р.
Искър, а покривните пластове са с ниско защитно действие, което
налага ефективна превенция от замърсяване. По отношение на река
Искър е извършена риск оценка от страна на МОСВ, според която
водите и притоците до гр. Самоков не са в риск, а непосредствено след
него са във възможен риск.
Хидроложката характеристика на самите водоизточници е благоприятна
за поддържане на стабилен качествен състав на водите. Подземните и
повърхностни води имат добри питейни качества и с редки изключения
отговарят на санитарно-хигиенните изисквания като „вода за пиене”.
Надземните и подземни водни ресурси на територията на община
Самоков са в добро общо екологично състояние - не са налице
негативни процеси по отношение на тяхната чистота и химически състав,
и могат да бъдат определени като важен актив в процеса на
благоустройство и развитието на общината.
Състояние на питейните и отпадъчни води
Управлението на качеството на питейната вода е един от основните
елементи при превенцията и предотвратяването на редица заболявания
и е от съществено значение за нивото на качеството на живот.
Интегрираното управление на водните ресурси, използвани от
населението се затруднява от отдалечеността на част от населените
места от град Самоков, както и от някой специфики на релефа на
общината.
Град Самоков е изцяло водоснабден, с дължина на водопроводната
мрежа 85 км. Питейно битовите нужди на населението от вода се
осигуряват от речно водохващане на река Бели Искър и каптажи в
местността Пукната скала и Али Самун, а при необходимост могат да
бъдат отклонени води от Рилския водопровод.
Към 2014 год. на територията на Община Самоков има изградена само
една пречиствателни станции за питейни води „Мала Църква”
обслужваща и Столична община, поради което от изключително важно
значение е опазване на екологичното състояние на всички елементи на
водните ресурси и осъществяване на постоянна превенция в тази
насока.
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Отпадни води и пречистване
На територията на Община Самоков са изградени четири
пречиствателни станции за отпадни води, а именно ПСОВ ”Самоков”,
ПСОВ в местността „Песъко”, ПСОВ в местността „Яйцето” и ПСОВ в с.
Белчин.
Отпадните води на гр. Самоков се събират посредством изградената
канализационна мрежа и се отвеждат в пречиствателна станция за
отпадни води „Самоков”, след което се заустяват в река Искър.
Проектният капацитет на пречиствателната станция е 200 л/сек. На
територията на к.к. Боровец са изградени две ПСОВ - в местността
“Песъко” и в местността “Яйцето”. Събирателния колектор в местността
„Песъко” е с ограничен ресурс и обслужва предимно туристическите
обекти в к.к. Боровец. Капацитетът на тази пречиствателна станция е 10
л/сек. Събирателният „горен” колектор отвежда отпадните води към
ПСОВ – местността „Яйцето”, където се включва и канализационния
колектор от вилните зони.
Пречиствателната станция за отпадни води в с. Белчин е разчетена на 300
000 л. използвана вода дневно. Станцията се състои от две
пречиствателни линии всяка с капацитет 1000 е. ж. Пречистените води от
ПСОВ – с. Белчин се заустяват в река Стара река.
Състоянието на питейните води и водоизточниците на общината се
контролира системно от РЗИ. Извършва се наблюдение на всички
кладенци поотделно, като разширен химически анализ се прави по
различни показатели. Наблюдението и контролът върху състоянието на
повърхностните води се осъществява от Националната система за
екологичен мониторинг (НАСЕМ), подсистема “Контрол и опазване
чистотата на водите”.
4.10.2. Земи и почви.
Степента на замърсяване и деградиране на почвите е обусловена от
промишлеността, транспорта, неефективното земеделие, естествените
процеси (ветрова ерозия, други екзогенни фактори), експлоатацията на
подземни богатства и депонирането на отпадъците.
На територията на Община Самоков няма изграден пункт към Единната
национална автоматизирана система за мониторинг на почвите за
съдържание на тежки метали. В общината няма производствена дейност,
която да е потенциален източник на замърсяване на почвите с тежки
метали. За това се приема, че съдържанието на тежки метали и
металоиди е под пределно допустимите концентрации (ПДК).
Употребата на торове и пестициди е в границите на нормативите.
Приема се, че почвите в Общината не са замърсени с тежки метали,
нефтопродукти и пестициди (заключения от проекти, минали през
РИОСВ).
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Почвите са едни от основните елементи на природната среда и основно
средство за производството на селскостопанска продукция. Връщането
на обработваемата земя на собствениците до голяма степен ще
урегулира използването на изкуствени торове. Високите цени на
препаратите и все повече използването на органични торове ще доведе
до постепенно нормализиране на почвения състав. Все повече
селскостопански производители търсят информация как, с какви
количества и кога да торят земята си, за да запазят нейните качества и да
повишат добивите от екологично чиста продукция.
Почвеното разнообразие в общината включва алувиално ливадни почви,
излужени канелени горски почви, кафяви горски почви и планинско
ливадни горски почви.
Основните източници на замърсяване на почвите са:
 газове от изгаряне на въглища и течни горива, които попадат под
формата на киселинни дъждове;
 локални ограничени замърсявания в обсега на действащото депо и
нерегламентирано депониране на отпадъци в близост до
населените места;
 от транспорта – замърсявания, свързани с дизеловите и бензинови
двигатели;
 комунално-битова дейност – изхвърляне на отпадъци, които при
неправилно съхранение замърсяват почвите и подпочвените води;
 изсичане на горите, водещо до изтощаване на почвите, ерозия и
засоляване;
 производството на нитратна земеделска продукция.
Производствените предприятия генерират локални почвени замърсявания
предимно в производствените площадки. Земеделието се извършва в
установените нормативи по отношение на използване на химически
торове и пестициди, поради което, не се наблюдава съществено влияние
върху почвения ресурс. Съществуващите замърсявания в общината са с
ограничен обхват и са предимно около нерегламентираните сметища.
Временното складиране на почвеният слой при извършване на изкопни
работи в района на град Самоков се осъществява в депо за земни маси
в близост до р. Искър.
На територията на Община Самоков няма потенциални източници на
замърсяване на почвите с тежки метали, поради което, не е изграден
пункт към единната национална автоматизирана система за мониторинг
на почвите, както и няма данни за наличие на значителни проблеми,
които да застрашават екологично – чистото състояние на почвите.

ЗАДАНИЕ за изработване на ОУПО Самоков

112

4.10.3. Фактори на въздействие.
Шум
Шумът е един от основните фактори, наред със замърсяването на
атмосферният въздух, водата и почвата, влошаващи качеството на живот
и влияещи върху здравето на хората. Нивото на шум в гр. Самоков се
наблюдава от 12 пункта, разположени в различни точки на града.
Автотранспортът е с най-голям дял в акустичното въздействие върху
средата. За неговото повишаване роля играе увеличаващият се брой
моторни превозни средства (МПС), състоянието на пътната мрежа и
нейната
пропускателна
способност.
Промишленото
шумово
въздействие намалява своя дял в общото шумово натоварване, поради
намаляващото производство и концентрирането му в промишлени зони.
В град Самоков наблюдаваните пунктове за измерване на нивото на
шума са 12. Разпределението на наблюдаваните пунктове според
регистрираните шумови нива е показано в Табл. 4.12. по-долу:
Табл.
4.12.
Разпределението
регистрираните шумови нива

на

наблюдаваните

пунктове

58-62 β

63-67 β

68-72 β

3

4

5

според

Източник: Община Самоков по данни от РИОСВ, 2015 год.

Вижда се, че в 9 от наблюдаваните пунктове измереното ниво на шума
надхвърля допустимите хигиенни норми от 55-60 dβ.
За високите стойности на шумовите нива допринасят характерните
особености на териториално – устройствените планове на града и
другите населени места:
 Целият транзитен моторен поток минава през населеното място;
 Липсата на защитни „зелени екрани”;
 Лошокачествена настилка;
 Двустранно плътно застрояване по главните улици;
 Остарелия автомобилен парк.
Характерна за шумовото натоварване на града и селата в Община
Самоков е денонощна и седмична цикличност.
Няма данни за други източници на шум. В жилищните и вилни зони,
районите за отдих, за лечение, за възстановяване и други на територията
на общината няма рискове в акустично отношение.
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Радиационна обстановка
На територията на град Самоков, радиационната обстановка се следи
от местната структура на „Гражданска защита”. Нормалният гама-фон
за България е около 0,030 мР/ч. Няма данни за йонизиращи лъчения и
влияние върху хората и околната среда.
Отпадъци
Сметосъбирането и сметоизвозването в Община Самоков (26 населени
места, к.к. Боровец, к. Мальовица, в.з. Ярема, в.з. Щъркелово гнездо) и
поддържането на съществуващото депо в град Самоков се извършва от
“БКС” ЕАД – договор от 2010 год. до 2014 год.
Община Самоков отговаря за почистване на обществените територии.
Обществените места, като улици и паркове се чистят и метат редовно.
За целта се наемат безработни за метене, снегопочистване, поддръжка
на зелените територии и др. Наети са и частни изпълнители, които
почистват и поддържат обществените места.
 “РЕПАК” – извършва разделно събиране на отпадъците от опаковки
– организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
 “ОЗОН – Т” ООД – търговия с черни и цветни метали, хартия,
пластмаса и пластмасови опаковки и събиране, временно
съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС.
 “РЕАЛМЕТ” ЕООД – София, търгуваща с отпадъци от черни и цветни
метали. Голяма част от метали и хартии се събират и търгуват от
представители на ромското малцинство.
 „НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – организация по оползотворяване на
негодни за употреба батерии и акумулатори - Община Самоков
има сключен договор от 01.06.2010 год. до 2013 год.
 „ИУЕЕО РЕЦИКЛИРАНЕ” АД – организация по оползотворяване на
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване Община Самоков има сключен договор от 2010 год. до 2013 год.
В Кметствата от Общината има 100% организирано сметосъбиране.
Отпадъците се транспортират на общинското депо, разположено в
местността „Кантарджията” – на 4 км. източно от град Самоков.
Основните източници на отпадъци на територията на общината са
гражданите, домакинствата, промишлените предприятия, частните
фирми, училищата, строителството, животинските ферми, ресторантите,
увеселителните заведения, болничните заведения и др.
Най-голямо количество са битовите отпадъци, които се получават в
резултат на жизнената дейност на хората по домовете, държавните и
общинските сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските
обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и
забавление, когато нямат характер на опасни и в същото време тяхното
количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с
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битовите. Отпадъците от домакинствата се депонират смесено с
промишлени отпадъци. Биоразградимите отпадъци не се събират
отделно и няма никакви съоръжения за компостиране.
Системата за разделно събиране е въведена от 2007 год. Разделното
събиране в Общината се осъществява от фирма “РЕПАК”. Системата за
разделно събиране покрива град Самоков, к. к. Боровец, с. Говедарци,
с. Маджаре, с. Мала Църква, с. Бели Искър, с. Радуил и с. Марица,
където са поставени 162 комплекта жълти, сини и зелени контейнери.
Събраните материали за рециклиране с най-голям дял са хартия,
пластмаса, метал и стъкло в Община Самоков.
В Община Самоков има изградени: ПСОВ за нуждите на град Самоков;
ПСОВ за курорта Боровец и ПСОВ на с. Белчин.
Индустриалните отпадъци събрани от Общината, които се депонират на
общинското депо не се разделят и са включени в битовите отпадъци.
Опасните отпадъци на територията на Общината се генерират основно
от Общинската болница и местните компании. Общото количество
генерирани опасни отпадъци е 11 тона годишно. Компаниите управляват
сами отпадъците си. Не се събират отделно опасни отпадъци от
домакинствата.
Отпадъците, като отработени масла и излезли от употреба стари
автомобили се управляват от частни компании, които са лицензирани за
изпълнение на дейности по събиране и рециклиране. Контролът над тези
компании се осъществява от Изпълнителна агенция за околна среда
(ИАОС)/МОСВ.
По данни от ИАОС на територията на Община Самоков за 2007 год. са
генерирани 124.99 тона опасни отпадъци и са налични 40,82 тона
отпадъци от предишни години. Няма оползотворени отпадъци. Предадени
са на други фирми 121.50 тона, като в края на 2007 год. са налични общо
44,32 тона опасни отпадъци.
Няма информация за промишлени отпадъци, които се депонират на
общинското депо.
На територията на Общината няма специално депо за строителни
отпадъци. Част от строителните отпадъци се депонират на общинското
депо за битови отпадъци. Депонираните количества не се измерват.
Транспортирането на строителните отпадъците се извършва от
генераторите на отпадъци и се депонират срещу съответно заплащане.
Основното количество строителни отпадъци се генерира от дейността на
фирми, извършващи строителна и ремонтна дейност. Основните
компоненти на строителните отпадъци са бетонови късове, тухли,
хоросан и др.

ЗАДАНИЕ за изработване на ОУПО Самоков

115

4.10.4. Зелена система.
Зелената система обединява пространствено територии за озеленяване.
Тя има важно функционално предназначение и е ключова по отношение
на плановата и пространствена структура на населеното място.
Зелената система е връзката на населеното място с околната среда.
Елементите на зелената система са регламентирани в Закона за
устройство на територията в чл. 61. Обединението на озеленените площи
в зелена система има за цел подобряване на микроклимата и
хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението.
Съгласно чл. 61 на ЗУТ, зелените площи се подразделят на озеленени
площи са широко обществено ползване, озеленени площи за
ограничено обществено ползване и озеленени площи със специфично
предназначение:
 „…(2)Основа на зелената система са озеленените площи, за
широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществени потребности от национално или
общинско значение - паркове, градини, улично озеленяване.
 (3) Допълващи зелената система са озеленените площи за
ограничено обществено ползване в имотите за жилищни, вилни,
обществени, производствени, курортни и спортни сгради и
комплекси, както и озеленените площи с друго специфично
предназначение - гробищни паркове, ботанически градини,
дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения.
 (4) Озеленените площи по ал. 2 и площите със специфично
предназначение по ал. 3 - собственост на държавата и общините,
са публична собственост.“18
Основа на зелената система са озеленените площи, предназначени за
широко обществено ползване – паркове, градини, детски площадки,
улично озеленяване, извън селищни паркове и лесопаркове, гробищен
парк.
Зелените площи в общината са основно тревни площи с дървета и
храсти. Основните видове дървета, използвани в озеленяването са: липа,
кестен, американски ясен, бреза, каталпа и иглолистни видове – смърч,
бял и черен бор и др.
4.10.5. Защитени територии.
Защитените територии в Общината следва да се разглеждат като
национално и общочовешко богатство и достояние, като специална
форма на опазване на природата, способстващи за развитието на
културата и науката. Тяхното предназначение е опазване на
18

Закон за устройство на територията, чл. 61
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биологичното разпространение в екосистемите и на естествените
процеси протичащи в тях, както и на характерни и забележителни обекти
на неживата природа и пейзажи.
Съществуват 5 категории защитени територии – национален парк,
резерват, природен парк, защитени местности и природна
забележителност.
Защитените територии заемат 26,92 % от територията на Община
Самоков и включват:
 Национален парк “Рила” - обявен със заповед на МОСВ от
24.02.1992 год. с обща площ 81 046 ха. От територията на Община
Самоков в парка са включени 29 377,7 ха, от които 25 087,7 ха
горски фонд и 4 290 ха високопланински пасища и ливади. Паркът
включва част от землищата на гр. Самоков и селата Говедарци,
Маджаре, Мала Църква, Бели Искър и Радуил. Националният парк е
създаден с цел да се запазят завинаги в полза на обществото
комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им
видово разнообразие, местообитанията на редки застрашени
видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и
обекти на неживата природа, които имат световно значение за
науката и културата. Паркът се управлява с цел поддържане
разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
опазване и поддържане на биологичното разнообразие в
екосистемите; предоставяне на възможности за развитие на
научни, образователни и рекреационни дейности; създаване на
предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен
поминък на населението.
НП „Рила“ е местообитание на редки и застрашени видове и
съобщества, някои от тях - ендемити за тази област. Срещат се
около 1 400 висши растения, а защитени от закона са 42 вида.
Единствено в Рила се срещат рилска иглика, павлово шапиче и
рилски ревен. На територията на парка са установени 282 вида
мъхове, 130 вида водорасли, 233 вида гъби, 5 вида риби, 20 вида
земноводни и влечуги, 99 вида птици, 48 вида бозайници. В НП
„Рила“ се намира най-голямата популация на балканската дива
коза и лалугери, едно от четирите находища на алпийски тритон и
едно от двете в България гнездови находища на малката кукумявка.
Паркът е защитена територия за популации на глухар в България. От
2 934 вида 242 са ендемити, а 244 - реликти. В НП „Рила‘ се
съхраняват 38 % от растенията, 80 % от безгръбначните животни, 80 %
от глациалната езерна флора и фауна.
Паркът включва 4 резервата “Парангалица” (обявен през 1933 г.),
“Централен Рилски резерват”, “Ибър” и “Скакавица”. Те са
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защитени територии от първа категория и са образци от естествени
екосистеми, с характерни и забележителни диви растителни и
животински видове и местообитанията им. Обявени са и следните
природни забележителности водопад “Скакавица” (Община
Сапарева баня), водопад “Самоковището” (с. Бистрица, Община
Дупница) и водопад “Скакавец” (Община Самоков) – естествени
водопади, представляващи интерес за туризма и науката; вековно
дърво “Змиевиден смърч” (община Самоков); “Морена” (с.
Бистрица, община Дупница) – кът от парка, отличаващ се със
своята научна, културна и естетична стойност; “Урдини езера” (1
150 ха с. Говедарци, Община Самоков) – уникален за страната
минералогичен комплекс, включващ нови за световната наука
минерали, алпийска растителност с находища на голям брой
редки и застрашени видове, и реликтна ледникова хидрофауна в
Рила планина.
 Природният парк “Витоша” заема 3 139,1 ха площ от територията
на община и включва част от землището на с. Ярлово. В него са
включени разнообразни екосистеми с многообразие на
растителни и животински видове и на техните местообитания с
характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата
природа.
Защитените местности в Община Самоков са:
 “Букова Усойка” с площ 16,2 ха в землището на с. Доспей, обявена
със Заповед №3700/29.12.1972 г., цел на обявяване – опазване на
вековната букова гора;
 “Юруковото” с площ 12 ха, землище на с. Ковачевци, обявена със
Заповед №707/09.03.1970 г., цел на обявяване – вековна букова гора;
 “Корията” с площ 9,6 ха, землище на с. Доспей;
 “Чакърови поляни” с площ 6,3 ха, землище на с. Бели Искър,
обявена със Заповед № РД1055/18.08.2003 г., цел на обявяване –
опазване на територия с характерен ландшафт, който е резултат
на хармонично съжителство на човека и природата;
 “Черната скала” с площ 8,6 ха, землище на гр. Самоков, обявена
със Заповед №1427/13.05.1974 г., цел на обявяване – скално
образувание.
Зони по Натура 2000
Изискването за обявяване на защитени зони за опазване на
европейското природно наследство са заложени в чл. 3 на Директива
92/43/ЕЕС (за природните местообитания). Защитените зони биват два
типа – за местообитанията и за птиците. Съвкупността от всички защитени
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зони в Европейския съюз сформират Общоевропейската екологична
мрежа Натура 2000. В българското законодателство Натура 2000 е
залегнала като част от “националната екологична мрежа” изграждана
съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) . За екологичната
мрежа, в частта й за защитените зони по чл. 6 ал. 1 т. 1 и 2 от ЗБР
(Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и
местообитанията на видовете) попадат и части от територията на
община Самоков, както следва:
 Защитена зона Черни рид BG0000301 обща територия 858.45 ха, в
която попада землището на с. Ново село.
 Защитена зона река Палакария BG0000617 с обща територия 3
006.73 ха, в която попадат землищата на селата Алино, Белчин,
Ковачевци, Поповяне, Райово, Рельово, Широки дол и Ярлово.
 Защитена зона Рилски манастир BG0000496 с обща територия
25833.53 ха, в която попадат селата Бели Искър, Говедарци и Мала
църква.
 Защитена зона Верила BG0000308 с обща територия 6443.42 ха, в
която попадат землищата на селата Белчин, Клисура, Ковачевци,
Поповяне, и Ярлово.
 Защитена зона Палакария BG0001307 с обща територия 2 785.71 ха,
в която попадат землищата на селата Горни и Долни Окол.
 Защитена зона Витоша BG0000113 с обща територия 27 360 ха, в
която попада землището на с. Ярлово.
За екологичната мрежа в частта и за защитените зони по чл. 6 ал. 1 т. 1
и 2 от ЗБР (съгласно Директива 79/409/ЕЕС - за птиците) попадат
части от територията на Община Самоков:
 Защитена зона Палакария BG0002084 с обща територия 15 808.77
ха., в която зона попадат землищата на селата Алино, Белчин,
Доспей,
Драгушиново,
Злокучене,
Ковачевци,
Поповяне,
Продановци, Райово, Рельово, Широки дол и Ярлово.
 Защитена зона Рила BG0000495 с обща територия 77 927.16 ха, в
която зона попадат землищата на селата Бели Искър, Говедарци,
Маджаре, Мала църква и Радуил.
4.10.6. Изисквания към ОУПО Самоков относно екологичното състояние
на Община Самоков.
С оглед опазването на околната среда ОУПО Самоков да:
 зададе режим на устройство на производствените зони;
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 дефинира териториите с публична държавна собственост, каквито
са санитарно-охранителните зони на водоизточниците, и да зададе
режим за тяхното устройство;
 очертае териториите с вероятно разпространение на предвидими
природни бедствия и да определи необходимите превантивни
мерки и начин на устройство и защита;
 определи евентуалното наличие на нарушени територии за
възстановяване;
 отрази наличието на територии, нуждаещи се от активно прилагане
на
ландшафтноустройствени
мероприятия
и
естетическо
оформяне.
Изброените изисквания към изготвянето на Общия устройствен план на
общината са на основание чл. 106 от Закона за устройство на
територията.
V. ПРИЛОЖЕНИЯ.
5.1.ПРИЛОЖЕНИЕ 1. НЕДВИЖИМИ
САМОКОВ ПО ДАННИ НА НИНКН

КУЛТУРНИ

ЦЕННОСТИ

В

ОБЩИНА

5.2. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА В
ОБЩИНА САМОКОВ ПО ДАННИ ОТ АРХЕОЛОГИЧЕСКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ
5.3. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОЦЕНКА НА НКЦ В ОБЩИНА САМОКОВ
5.4. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОПОРНА СИТУАЦИОННА СХЕМА НА КУЛТУРНОТО
НАСЛЕДСТВО
5.5. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОПОРНА СИТУАЦИОННА СХЕМА НА
КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

ЗАДАНИЕ за изработване на ОУПО Самоков
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