ПРИЛОЖЕНИЕ I
Източници на информация
Нормативна база:
1.
Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30
ноември 2009 година относно опазването на дивите птици;
2.
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на
естествените местообитания на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г.);
3.
Закон за администрацията (Обн. ДВ. бр.130 от 5 Ноември 1998г., посл. доп.
ДВ. бр.80 от 28 Септември 2018 г.);
4.
Закон за безопасно използване на ядрена енергия (Обн. ДВ. бр.63 от 28 Юни
2002г., посл. изм. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г.);
5.
Закон за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г.,
посл. изм. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.);
6.
Закон за ветеринарномедицинската дейност (Обн. ДВ. бр.87 от 1 Ноември
2005г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г.);
7.
Закон за водите (Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., посл. изм. и доп. ДВ.
бр.61 от 2 Август 2019г.);
8.
Закон за горите (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., посл. изм. ДВ. бр.17 от 26
Февруари 2019г.);
9.
Закон за защита на животните ( Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., посл.
изм. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018г.);
10.
Закон за защита от шума в околната среда (Обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември
2005г., посл. доп. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г.)
11.
Закон за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., посл.
изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Септември 2018г.);
12.
Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г.,
посл. доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019г.);
13.
Закон за здравето (Обн. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., посл. доп. ДВ. бр.99
от 17 Декември 2019г.);
14.
Закон за концесиите (Обн. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., посл. изм. ДВ.
бр.79 от 8 Октомври 2019г.)
15.
Закон за лова и опазване на дивеча (Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г.,
посл. изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2019г.);
16.
Закон за местното самоуправление и местната администрация (Обн. ДВ. бр.
77 от 17 Септември 1991 г., посл. изм. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г.);
17.
Закон за общинската собственост (Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., посл.
изм. ДВ. бр.94 от 29 Ноември 2019г.);
18.
Закон за опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996
г., посл. доп. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г.);
19.
Закон за опазване на околната среда (Обн. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002
г., посл. изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г.);
20.
Закон за подземните богатства (Обн. ДВ. бр.23 от 12 Март 1999 г., посл.
доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018 г.);
21.
Закон за почвите (Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., посл. изм. и доп. ДВ.
бр.98 от 27 Ноември 2018 г.);
22.
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.17
от 1 Март 1991г., посл. доп. ДВ. бр.61 от 2 Август 2019г.);
23.
Закон за управление на отпадъците (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г., посл.
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доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г.);
24.
Закон за устройство на територията (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г., посл.
доп. ДВ. бр.62 от 6 Август 2019г.);
25.
Закон за устройството и застрояването на Столична община (Обн. ДВ.
бр.106 от 27 Декември 2006г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 Април 2018г.);
26.
Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г.,
посл. изм. и доп. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2019г.);
27.
Класификатор на длъжностите в администрацията (Обн. ДВ. бр.49 от 29
Юни 2012г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г.);
28.
Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни
(Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 23.07.1999 г. - ДВ, бр. 69 от
03.08.1999 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, обн. ДВ, бр. 16 от
25.02.2000 г., в сила от 1.11.1999 г.);
29.
Конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата
флора и фауна (CITES) (Ратифицирана с Решение на Великото народно събрание от
12.12.1990 г. - ДВ, бр. 103 от 1990 г. В сила за Република България от 16.04.1991 г. Обн.,
ДВ, бр. 6 от 21.01.1992 г.);
30.
Конвенцията за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните
местообитания (Ратифицирана от Великото народно събрание с решение, прието на
25.01.1991 г. - ДВ, бр. 13 от 1991 г. В сила за Република България от 01.05.1991 г. Издадена
от Министерството на околната среда, Обн. ДВ. бр.23 от 10 Март 1995 г.);
31.
Наредба 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и
полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (загл. доп. - ДВ, бр. 25 от
2017 г., в сила от 24.03.2017 г.) (Обн. ДВ. бр.42 от 29 Май 2007г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от
24 Март 2017г.);
32.
Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на
подземните води (Обн. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от
23 Декември 2016г.);
33.
Наредба № 14 от 3 август 1987 г. за курортните ресурси, курортните
местности и курортите (Обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 1987г., посл. изм. ДВ. бр.70 от 10
Август 2004 г.);
34.
Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на
слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт (Обн. ДВ. бр.89
от 22 Октомври 1996г., изм. ДВ. бр.30 от 22 Март 2002г.);
35.
Наредба № 3 от 1 Август 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на
вредни вещества в почвите (Обн. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008 г.);
36.
Наредба № 3 от 16 Октомври 2000 г. за условията и реда за проучване,
проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и
хигиенни нужди (Обн. ДВ. бр.88 от 27 Октомври 2000г.);
37.
Наредба № 6 от 28 Март 2002 г. за видовете храни, които могат да се
обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им (Обн. ДВ.
бр.38 от 12 Април 2002 г.);
38.
Наредба № 6 от 9 Ноември 2000 г. за емисионни норми за допустимото
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
(Обн. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000г., посл. изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004 г.);
39.
Наредба № 7 от 22 Декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени зони (Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2004г.,
посл. изм. ДВ. бр.21 от 1 Март 2013г.);
40.
Наредба № 7 от 3 май 1999 г. за оценка и управление качеството на
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атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.45 от 14 Май 1999г., в сила от 1.01.2000 г., посл. изм. и
доп. ДВ. бр.79 от 8 Октомври 2019г.);
41.
Наредба № 9 от 16 Март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели (Обн. ДВ. бграницир.30 от 28 Март 2001г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.6
от 16 Януари 2018 г.);
42.
Наредба № Н-4 от 14 Септември 2012 г. за характеризиране на
повърхностните води (Обн. ДВ. бр.22 от 5 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23
Септември 2014г.);
43.
Наредба №7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ,
бр. 81 от 17.09.2004 г.);
44.
Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и
зелената система, и гаранциите при строителството им на територията на Столична
община (Приета от СОС с Решение № 772 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г. - обявено на
28.12.2009 г., посл. изм. и доп. - Решение № 660 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г., в сила
от 19.10.2017 г., Решение № 12 по Протокол № 46 от 25.01.2018г.);
45.
Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на
Столична община (Приета от СОС с Решение № 950 по Протокол № 120 от 11.10.2007 г.
като Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Столичната
община (Загл. изм. - Решение № 135 по Протокол № 8 от 13.03.2008 г.), посл. изм. с § 4 от
Наредба за обществения ред на територията на Столична община, приета с Решение №
676 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г., в сила от 1.12.2018 г.);
46.
Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена
почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните
възстановителни мероприятия (Обн. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007 г.);
47.
Наредба за класификатора на длъжностите в администрацията (Обн. ДВ.
бр.49 от 29 Юни 2012г., посл. изм. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г.);
48.
Наредба за обществения ред на територията на Столична община (Приета с
Решение № 676 по Протокол № 61 от 27.09.2018 г., в сила от 1.12.2018 г., с изключение
на чл. 5, ал. 1 и чл. 17, които влизат в сила три месеца след влизане в сила на наредбата
(1.03.2019 г.)).
49.
Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги,
предоставяни от Столична община (Приета от СОС с Решение № 894 по Протокол № 93
от 23.11.2006 г. на Столичния общински съвет, в сила от 1.01.2007 г., посл. изм. и доп. Решение № 8 по Протокол № 46 от 25.01.2018 г., изм. - Решение № 118);
50.
Наредба за ползването на повърхностните води (Обн. ДВ. бр.100 от 16
Декември 2016г.);
51.
Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на домашни животни
на територията на Столична община (Приета от СОС с Решение № 5 по Протокол № 46
от 18.12.2002 г. на Столичен общински съвет, изм. и доп. с Решение № 315 по Протокол
№ 57 от 7.08.2003 г., отменена в частта, отнасяща се за придобиване, притежание и
отглеждане на животни - домашни любимци с Решение № 379 по Протокол № 92 от
23.06.2011 г.);
52.
Наредба за провеждане на обществени консултации на територията на
Столична община (Приета от СОС с Решение № 442 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г., в
сила от 15.09.2017 г.);
53.
Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и
канализационните услуги (Обн. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2016г.);
54.
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно
използване на ядрената енергия (Обн. ДВ. бр.41 от 18 Май 2004г., посл. изм. и доп. ДВ.
бр.53 от 5 Юли 2019г.);
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55.
Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни
вещества и някои други замърсители (Обн. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г., посл. изм. и
доп. ДВ. бр.97 от 11 Декември 2015г.);
56.
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на
машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях
във въздуха (Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2004г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31
Октомври 2017 г.);
57.
Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на
чистотата на територията на Столична община (Приета с Решение № 364 по Протокол №
84 от 25.06.2015 г., изм. и доп. - Решение № 759 по Протокол № 44 от 23.11.2017 г., изм. Решение № 5922 от 8.05.2018 г. на ВАС по адм. д. № 13606/2016 г., VI о.);
58.
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда (загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г.,
посл. изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.);
59.
Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Столична община (Приета от СОС с Решение № 552 по Протокол
№ 49 от 10.10.2013 г. на Столичния общински съвет, сила от 1.01.2014 г. с изключение на
частта за бюджетния процес, която влиза в сила от 10.10.2013 г., изм. и доп. - Решение №
559 по Протокол № 38 от 14.09.2017 г.);
60.
Правилника за прилагане на Закона за горите (Обн. ДВ. бр.41 от 10 Април
1998 г., посл. изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011 г.);
61.
Споразумение за опазване на популациите на европейските прилепи
(EUROBATS) (ДВ 16/2000);
и други.
Литературни източници:
1.
Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на
населението в Република България, 2012-2030 г.;
2.
Актуализирана таблица по постоянен и настоящ адрес (по области и
общини) към 15.11.2018 г., ГД ГРАО;
3.
Актуализиране на План за управление, предотвратяване и намаляване
нивото на шума в околната среда на агломерация София, 2014 г.;
4.
Акустичен мониторинг и специфично локално трафико-преброяване, 2012
г.;
5.
Борисов Г., Х. Чулджян, др. 1991. Научен доклад “Проучване на
замърсяването на почвите и селскостопанските култури и разработка на система на
земеделие и структура на културите в условията на замърсяване в района на ДФ
“Кремиковци”. НИПП “Пушкаров”;
6.
Бояджиев, Вл. 1990. Отравяния с тежки метали. Изд. Медицина и
физкултура. С.;
7.
Вътрешни правила за обмена на документи между Столична община и
административните органи, юридическите лица и общинските предприятия (приети със
Заповед № СОА18-РД09-901/04.09.2018 г. на кмета на Столична община);
8.
Генерален план за организация на движението на територията на Столична
община, 2012 – 2017 г.;
9.
ГИС база данни JICA – продукт от проект „Интегрирано управление на
водите в Република България“, предоставени от БДУВ;
10.
Годишен план за ползване на дървесина от общински гори през 2017 г.
съгласно Решение № 247 от 31.03.2016 г. на СОС намиращи се на територията на ДГС
,,София“;
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11.
Годишен план за ползване на дървесина от общински гори през 2017 г.
съгласно Решение № 247 от 31.03.2016 г. на СОС намиращи се на територията на ДЛС
,,Витиня“;
12.
Годишен план за ползване на дървесина от общински гори през 2018 г.
съгласно Решение № 87 от 23.02.2017 г. на СОС намиращи се на територията на ДЛС
,,Витиня“;
13.
Годишен план за ползване на дървесина от общински гори през 2018 г.
съгласно Решение № 87 от 23.02.2017 г. на СОС намиращи се на територията на ДГС
,,София“;
14.
Данни и анализи от ИКОС - Кремиковци-АД;
15.
ДЗЗД „Евро Ромб”, Окончателен доклад по етап 2 от проект: „Разработване
на национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на
почвата”, 2016 г.
16.
Димитрова, С. 1988. Използване на шлаки и шламове от Кремиковци-АД за
извличане на токсични метални йони от водни разтвори. Федерация на техническите
дружества. София;
17.
Димитрова, Т. Условия на труд и атмосферни замърсители като рисков
фактор за остър миокарден инфаркт, Дисертация МУ-Варна, 2008 г.;
18.
Договор със ,,Софийска вода“ АД за концесия за предоставяне на
водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Столична община (изменен
и допълнен с първо допълнително споразумение от 15 Декември 2000 г., второ
допълнително споразумение от 19 Март 2008г. и анекс към второ допълнително
споразумение от 17 Октомври 2008 г.);
19.
Доклад за ОВОС за „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за
третиране на битовите отпадъци на Столична община“, Консорциум БНОЦЕООС 2008 г.;
20.
Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. и Размер на такса за битови
отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 г.;
21.
Дракалийски, Б. 1996. Състояние, проблеми и перспективи на черната
металургия в България. Балканска конференция по металургия. Варна;
22.
Европейската система за обмен на радиологични данни (EURDEP);
23.
Екологична оценка и Оценка за съвместимост на Общ устройствен план на
гр. София и Столична община, 2002 и 2009 г.;
24.
Екологична оценка на Подробен Устройствен План – план за регулация и
застрояване за отреждане на терен на площадка Хан Богров за Завод за преработка на
битови отпадъци от района на гр. София и Столична Община. НИС при ХТМУ – София,
2007 г.;
25.
Ефективно извличане, използване и опазване на минералните води и
топлинните ресурси на хидрогермално находище „София-Център” (Централна минерална
баня)-I -ва и II-ра част - проф.К.Щерев, проф.М.Гълъбов, 2001 г.;
26.
Желев Ал., Ив. Бадринов. 1991. Отчет по задача No 18: “Теренно опробване,
съставяне моноелементни карти и изследване на тежки метали в почвите” ЕТД
“Георедмед” ООД;
27.
Желязков П., Р. Петрова, Й. Кирилова. 1990. Условия за растеж на горска
растителност върху насипища от добив на желязна руда. Наука за гората, кн.3, Институт
за гората, БАН - София. Стр. 54-62;
28.
Заповед № РД-15-045/02.04.2018 г. за определяне на пожароопасен сезон за
горските територии на Софийска област, както и за такива предоставени за стопанисване
от ТП ДГС София и Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори" гр.
София на територията на ПП Витоша;
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29.
Заповед № РД-15-078/23.03.2017 г. за определяне на пожароопасен сезон за
горските територии на Софийска област, както и за такива предоставени за стопанисване
от ТП ДГС София и Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори" гр.
София на територията на ПП Витоша;
30.
Златарски, Ал. 1996. Енергопотреблението на българската металургия в
началото на XXI век. Балканска конференция по металургия. Варна;
31.
Иванова Е. 1990. Кандидатска дисертация. Институт по екология. БАН.
София;
32.
Изменение на Общ устройствен план на Столична община, 2009 г.;
33.
Изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Столична община
за 2016 г.;
34.
Изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Столична община
за 2017 г.;
35.
Изработване на Стратегическа карта за шум на агломерация София, 2009 г.;
36.
Инвентаризация на емисиите на СО2, отделени на територията на Столична
община; Инвентаризация на емисиите на CO2, отделени в атмосферата в резултат от
потреблението на енергия на територията на Столична община, 2012 г.;
37.
Инвестиционни намерения и Бизнес план за развитие на дейността на
,,Софийска вода“ АД за периода 2017-2021 г.;
38.
Инструкция за определяне на вида и степента на замърсяването на
земеделските земи по землища и режима на тяхното ползване. Приета от Колегиума на
Министерство на земеделието с решение № 29 от 28.06.1994 г.;
39.
Консолидиран отчет и доклад на „Софийска вода“ АД, 2017 г.;
40.
Лесозащита на площите около”Сгуротвала” МК “Кремиковци” - идеен
проект - МГОПС-ИППГСС “Агролеспроект” С., 1972 г.;
41.
Лесоустройствен проект на Държавно горско стопанство „София”, 20092019 г.;
42.
Oбщоевропейска програма за събиране, координиране и осигуряване на
постоянна информация за състоянието на околната среда и природните ресурси в Европа;
43.
Oтчет за изпълнението на плана за действие към Програма за управление на
отпадъците за 2015 г.;
44.
Льочев И., И. Петров. 1982. Замърсяване с тежки метали в Софийски окръг.
КОПС;
45.
Малинова, Л. 1987. Влияние на промишленото замърсяване върху горите в
района на въздействие на СМК “Л.Брежнев”. НВИЦ-КОПС;
46.
Малинова, Л.,Е.Павлова, А.Арсова, М.Бонева. 1997. Оценка за влиянието
на импактни нива на въздействие върху горски насаждения. Лесовъдска мисъл;
47.
Междинни доклади на тримесечие за дейността на „Софийска вода“ АД;
48.
Моделни (типови) характеристики на нетрадиционни хидротермални
центрове и заведения за използване на минералните води в столичното пространство, 2001
г.;
49.
Найденов Н. и колектив, поръчка на ОП „Софпроект-ОГП“ - мониторинг на
постигнатото озеленяване по ОУП в София град на база на сателитни снимки и обработка
в ГИС, 2017 г.;
50.
Намаляване на шумовото замърсяване в железниците. Проучване на
дирекцията за вътрешна политика на ЕС, 2012 г.;
51.
Национален доклад за състоянието на околната среда в Република България
през 2009 г. Изпълнителна агенция околна среда, издание 2011 г.;
52.
Национален доклад за състоянието на околната среда в Република България
през 2015 г. Изпълнителна агенция околна среда, издание 2017 г.;
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53.
Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на Република България, 2019 г.;
54.
Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух
2018 – 2024 г.;
55.
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради, приета с Постановление № 18 от 2 февруари 2015 г. на МС;
56.
Национална стратегия за околна среда 2005 – 2014 г.;
57.
Николов Б. Др. 1977. Тежки метали в почвите в Софийската котловина.
КОПС. София;
58.
Николов, Т. 1983. Основи на металургичното производство. Техника. С.;
59.
НСИ. Здравеопазване. Коефициенти на смъртност, раждане, естествен
прираст. 2015, 2016, 2017 г.;
60.
НСИ. Население по области, общини, местоживеене и пол 2017 г.,
публикувано 12.04.2018 г.;
61.
НСИ. Структура на населението по местоживеене, полово съотношение и
коефициенти на възрастова зависимост 2017 г., публикувано 12.04.2018 г.;
62.
НСИ. Трудова миграция. Всекидневна трудова миграция между област.
„Преброяване на населението 2011 г., том 1, книжка 7.;
63.
НСИ. Туризъм 2017 г., публикувано 23.02. 2018 г.;
64.
Областна стратегия за развитие на област София-град, 2014-2020 г.;
65.
Обосноваване и определяне на охранителни зони и режими на находищата
и източниците на минерални води в центъра на София, Зона Б-5 , кв. Лозенец и кв.
Надежда - проф. К. Щерев, 2001 г.;
66.
Общинска строителна програма за изграждане, реконструкция и ремонт на
обекти - публична общинска собственост за 2017 г.;
67.
Общински план за развитие на София, 2014 – 2020 г.;
68.
Отводняване на замочурени терени около хвостохранилище “Кремиковци”;
фаза: РАБ;
69.
Отчет за изпълнението на мерките, предвидени в Плана за действие за
управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация
София, 2013 г.;
70.
Пенчев, П., Величков, В., Находища на минерални води в района на София,
Съвместен проект на българска асоциация по подземни води и Столична община, ОП
„Туристическо обслужване“, 2011 г.;
71.
Петров И., И. Льочев, П. Цолов. 1979. Хигиена и здравеопазване. 22. 6. 574579;
72.
Петров И., И. Льочев. 1980. Тежки метали в почвите от района на МК
“Кремиковци”, тема от научен план, Институт по хигиена и професионални заболявания;
73.
План за адаптация към климатичните промени за Столична община (20192025 г.);
74.
План за действие за устойчиво енергийно развитие на Столична община
2012 – 2020 г.;
75.
План за защита при бедствия на Столична община, 2012 г.;
76.
План за развитие на велосипедния транспорт на територията на Столична
община - 2012-2017 г.;
77.
План за управление на природен парк Витоша, 2005 – 2014 г.;
78.
План за управление на речните басейни в Дунавски район, 2016-2021г.;
79.
План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район, 2016
- 2021 г.;
80.
План за управление, предотвратяване и намаляване нивото на шума в
околната среда на Агломерация София;
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81.
План за устойчива градска мобилност на Столична община от 2019 г.;
82.
Правила за изпълнение на дейностите, свързани с изпълнение на
националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
на територията на Столична община, 2015 г.;
83.
Правила за управление на програма ,,Зелена София“;
84.
Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет
(Загл. изм. - Решение № 84 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г.) (Приет с Решение № 1 по
Протокол № 7 от 19.01.2004 г., посл. изм. и доп. с Решение № 154 по Протокол № 8 от
11.02.2016 г.);
85.
Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода
2015 – 2020 г.;
86.
Програма за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура
в София, 2013-2016 г.;
87.
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива, 2017-2019 г.;
88.
Програма за оползотворяване на ресурсите от минерални води на
находищата на минерални води в София и Софийския регион към Общински план за
развитие на София, 2014 – 2020 г.;
89.
Програма за оползотворяване на хидротермалните ресурси от находища на
минерални води в София и Софийски регион, 2017 г.;
90.
Програма за планово почистване на речни корита, преминаващи през
урбанизираната територия на Столична община за 2018 г.;
91.
Програма за развитие на автобусния транспорт, 2016 – 2018 г.;
92.
Програма за развитие на велосипедния транспорт на територията на
Столична община, 2016-2019 г.;
93.
Програма за ремонт на спортната инфраструктура – 2016 г.;
94.
Програма за управление качеството на атмосферния въздух на територията
на Столична община 2015-2020 г.;
95.
Програма за управление на отпадъците, 2015-2020 г.;
96.
Проект "Интегриран столичен градски транспорт – II фаза” по ОП „Региони
в растеж 2014 – 2020”;
97.
Проект „Повишаване на енергийната ефективност в общински сгради, чрез
въвеждане на локални отоплителни системи, използващи възобновяеми енергийни
източници“;
98.
Проект за актуализация на план за управление на природен парк Витоша за
периода 2015-2024 г.;
99.
Проект на план за управление на резерват „Бистришко бранище“, 2015 г.;
100. Проект на план за управление на резерват „Торфено бранище“, 2015 г.;
101. Пространствени данни за повърхностни и подземни водни тела, попадащи
в границите на Столична община, предоставени от БДУВ;
102. Процедура за издаване, изменение и прекратяване на разрешително за
ползване на воден обект – публична общинска собственост;
103. Развитие на рудник “Козяка” - до 2005 г. и реконструкция на ТПСП Нипроруда. 1989 г.; Ф. ПП; част Минна; 054-К-4000;
104. Развитие на рудник Козяка до 2005 год. и реконструкция на ТПСИ.
Рекултивация и озеленяване на промплощадката. Фаза ПрПр; част шифър 0543-К-4029ОПС, 2 вариант;
105. Разработване на актуализирана Стратегическа карта за шум в околната
среда на агломерация София, 2017 г.;
106. Райков, Л. В: “Комплексни ландшафтно-екологични изследвания в района
на община “Кремиковци”, СГО, 1992 г.;
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107.

Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране, 2007 - 2013

г.;
108. Реконструкция на ТППИ “Делян” за млян доломит. Рекултивация; фаза ПП;
част ХИ-ОПС; шифър 054/10;
109. Реконструкция ТППИ “Делян” за добив на млян доломит.
Шламохранилище и ВК мрежи, фаза: ПП; част: хидро; шифър 054/21-430,460,200;
110. Решение № 109 от 20.02.2014 г. на СОС за одобряване на Общи условия за
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите от В и К
оператор „Софийска вода" АД;
111. Решение № 331 от 27.06.2013 г. за утвърждаване на Общи условия за
продажба на топлинна енергия от ,,Топлофикация- София" ЕАД;
112. Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерски съвет;
113. Решение № СО – 4 – ЕО/2018 г. за преценяване на необходимостта от
извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на Столична
община, 2018-2027 г.;
114. Сгуротвал “Кремиковци”. Инженерно геоложки и хидрогеоложки условия
в обсега на оградната дига и направа на пиезометри. Фаза: Р.П. Енергопроект. Дирекция
за инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания; С. 1982 г.;
115. Спасов Ал. Др. 1991. Хигиенно проучване на замърсяването на почва и
растителност с тежки метали в трикилометровата зона около фирма “Кремиковци”,
Институт по хигиена и професионални заболявания;
116. Специализирана програма „Реконструкция на съществуващите минерални
бани в Столична община и превръщането им в работещи балнеоцентрове” - Проучване за
оползотворяване на геотермалните и минерални води и рехабилитация на общинските
минерални бани - Пилотен проект : Минерална баня „Панчарево” - проф К. Щерев и екип
, 2011 г.;
117. Споразумение на кметовете за климата и енергията;
118. Стратегическа карта за шум за агломерация София, 2009 г.;
119. Стратегия (пространствен модел) за използване на хидротермалните
ресурси на територията на Столична община към Изменение на общ устройствен план на
Столична община;
120. Стратегия за адаптация към климатичните промени на Столична община,
2017 г.;
121. Стратегия за развитие на инженерната инфраструктура на територията на
Столична община 2009-2020 г.;
122. Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация 2017-2030
г.;
123. Стратегия и Програма за използване на потенциала от минерални води и
земна топлина (геотермална енергия) на територията на Столична община, приети е
Решение № 561 от 14.09.2017г.по Протокол № 38, т.8/14.09.2017г. на СОС;
124. Счетоводни баланси и ОПР на общинските търговски дружества към
30.09.2016 г.;
125. Тарифа за таксите за издаване на разрешително за водовземане и за таксите
за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от
държавата на Столична община за ползване и управление за срок от 25 години (Решение
№ 714 от 24.11.2016 г. на СОС);
126. Туризъм и въздушен транспорт. Доклад на СОАПИ , публикувано на
08.09.2018 г.;
127. Устройствен правилник за организацията и дейността на Столичната
общинска администрация (утвърден със Заповед № СОА16 – РД09 – 1525 от 09.12.2016 г.
на кмета на СО);
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128. Файтонджиев Л., Л. Станиславова и Х. Чулджиян. София. 2000.
Предварителни изследвания на замърсяването на почвите с тежки метали в два избрани
района в България - част 1
"Кремиковци". Научно-изследователска разработка от
програмата на SNSF (Швейцарската фондация за научни изследвания)
129. Хвостохранилище "Кремиковци"-III етап. Дига в северния участък. Фаза
РП. Подобект рекултивация. Том Х. Договор No 3671/1994 г.. СПП. ВИАС. София;
130. Хвостохранилище “Кремиковци” - трети етап. Проверка на стабилността
при актуализирани геотехнически показатели. ВИАС. СПП, С. 1993 г.;
131. Хвостохранилище “Кремиковци”. Проверка на устойчивостта на стената в
участъка на изземване на отложен отпадък за циментовата промишленост - Нипроруда.
1991 г. Фаза РП; част. Инж. геол; шифър 054-3-Х-2;
132. Хвостохранилище “Кремиковци”. Проучване на отложения отпадък в
хвостохранилището след 01.08.1990 г. със заключения за годността му за надграждане. С.
НИПРОРУДА. 1991 г.; Ф.Пр. част инж. геол.; шифър 054-3-91;
133. Хидрогеоложко райониране. Изграждане на пиезометри и направа на
хидрогеоложки сондажи. Фаза: Р.П. С. 1988 г.;
134. Хидротермалните ресурси на София-фактор за устойчиво развитие на
столичния град“, Столична община, Направление ,,Архитектура и градоустройство“;
135. Ценова, Ст. 1979. Прогнозиране и ограничаване замърсяването на
природната среда с прах от отпадък от хранилищата (на миннометалургичните
производства). Докторска дисертация. ВМГУ. С.;
136. Цифрови граници на защитените територии и защитени зони в
териториалния обхват на Столична община.;
137. Цифрови данни за разпространението на природни местообитания и
местообитания на видове, продукт от Проект ,,Картиране и определяне на
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