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СВОГЕ ДНЕССВОГЕ ДНЕС
ОБЩИНАТА - ИНФОРМАЦИЯ И КОМЕНТАРИ

Посетете новия сайт 
на 

община Своге 
на адрес:

www.svoge.bg

R

Община Своге обявява поръчка 
за събиране 
и извозване на боклука

Ïî ïðîåкò „Нîâ èзбîð – ðàзâèòèå è ðåàëèзàцèя”

Бåзðàбîòíè 
ñå зàïèñàхà íà куðñîâå, 
îñèгуðяâà èм ñå ðàбîòà 
•  Общèíàòà è кмåòñòâàòà èмàò íуждà îò ðàбîòíà ñèëà, 
    à  ïî òàзè åâðîïåйñкà ïðîгðàмà ñå îñèгуðяâàò
    ñðåдñòâà зà зàïëàòè

Своге 
отбеляза 
деня на земята

 
в осем от училищата в Община Своге

Аëåкñàíдðà Сòåфàíîâà - 
åдèí îò куëòуðíèòå ñèмâîëè 
                                    íà îбщèíà Сâîгå -
                    íàâúðшè 
                  90 гîдèíè

•  Пîчåтåí чëåí íа
    чèтаëèщå „Гðаäèщå 1907“
•   Съзäатåë 
     íа мåстíîтî ðаäèî
•   Оðãаíèзатîð íа
     äåйíîстта íа хîð 
     „Хðèстî Смèðíåíскè“
•   Съзäатåë è чëåí 
     íа Оáщèíскèя съâåт 
     за куëтуðа.
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НОВИНИ

Владислава Симеонова

Община Своге обявявява  но ва 
обществена поръчка, чи и то предмет 
на дейност е предоставянето на услу ги 
по сметосъбиране и смето извозване на 
битовите отпа дъ ци (БО) и извозването 
и депонирането им до регионално 
депо Костинброд.  Причината да се 
обяви поръчката е, че договорът за 
концесия с “Искър 2000”, с предмет на 
дейност “Събиране, транспортиране и 
съхранение на отпадъци”, изтича след 
броени дни.

От Общината са категорични, 
че в новата обществена по ръчка за 
сметосъбиране и сметоизвозване на 
БО от територията на община Своге 
мо гат да участват всички фирми, 
които имат желание, включително и 
досегашният изпълнител на дейността 
- “Искър 2000”.  

Фирмата, предложила най-изгодната 
оферта, ще бъде и новият изпълнител 
на услугите. От общинската админи-
страция са уверени, че която и да е 
фирмата-победител, наетият пер-
сонал ще бъде съставен от жители 
на общината, като предимство 
за назначаване на работа ще имат 
досегашните работници на фирмата 
изпълнител, тъй като те имат нужния 
опит.

Òåðèòîðèàëåí îбхâàò
è дåйíîñòè 

От гледна точка на админис тратив-
ното делене, територията на община 
Своге се състои от 39 селищни единици 
в т.ч. гр. Своге с всички квартали и села. 
Изпълнителят на поръчката трябва да 

На провелото се събрание  на клуб “Доверие” миналата седмица, 
чиито гост бе кметът на Община Своге инж.Жоро Цветков, членовете 
на клуба дадоха предложение на кмета да бъдат подменени и поставени 
нови решетки в подлеза на гарата в Своге, както и на улица “Средна гора”, 
кв.Дренов. Дни по-късно кметът спази даденото си обещание и нови 
решетки бяха поставени на посочените места.

СВОГЕ ДНЕССВОГЕ ДНЕС
ОБЩИНАТА - ИНФОРМАЦИЯ И КОМЕНТАРИ

телефОни за кОнтакт:
0876 333 083; 0884 848 235
аäðåс íа ðåäакцèята:
ãð. Сâîãå
уë. “Öаð Сèмåîí”№1
íа ãъðáа íа áëîка

  Общåñòâåíà ïîðúчкà

Общèíà Сâîгå îбяâяâà 
ïîðúчкà зà ñúбèðàíå 
è èзâîзâàíå íà бîкëукà
• Мîгàò дà кàíдèдàòñòâàò âñèчкè фèðмè, кîèòî îòгîâàðяò íà уñëîâèяòà, 
щå ñïåчåëè íàй-дîбðàòà îфåðòà 

обслужва съдовете от всички точки 
в общината.Дейностите, включени в 
обхвата на поръчката са:

Събиране и транспортиране на 
нерегламентирано изхвърлени строи-
телни и едро габаритни отпадъци 
(ЕГО); Събиране и транспортиране 
на отпадъците от уличните кош-
чета; Събиране и извозване на от-
падъци от локални замърсявания; 
Сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци (БО); Събиране 
и транспортиране на БО;  Събиране и 
транспортиране на БО от уличните 
кошчета до съоръжение за третиране;  
Събиране и транспортиране на ЕГО и 
нерегламентирано изхвърлени около 
контейнерите за БО, строителни 

отпадъци (от домакинствата при 
из вършване на частични ре монтни 
дейности) до депото; Събиране и 
транспортиране на биоразградими 
отпадъци до съоръжение за тре тиране; 
Подмяна и поддръжка на съдове за БО и 
улични кошчета по заявка на общината; 
Поддържане проводимостта на 
дъждоприемните шахти, разположени 
по уличните платна.

Обект на дейностите по събиране 
и транспортиране са всички видове 
отпадъци - битови, едрогабаритни, 
строителни, биоразградими и т.н.

Към настоящият момент всички 
те се депонират до депо “Бабин дол”, 
което обаче е с изчерпан капацитет и 
предстои закриването му.

Щå ñå èзгðàдè 
ïðåòîâàðíà ñòàíцèя 

Добрата  новина е, че ще се изгради 
претоварна станция, в района на 
с.Чибаовци, която ще се състои от: 
Приемна зона с КПП и автоматична 
везна, Складова зона, Зона за сепариране, 
Зона за претоварване на отпадъците.

Предвижда се в претоварната 
станция да се сепарират събраните 
битови отпадъци в общината, да 
се съхраняват временно и да се пре-
товарват нерециклируемите фракции в 
контейнеровози и след това - до депото 
в гр.Костинброд.

Обðàòíà âðúзкà
Всяко  официално  искане  за 

разполагане на съдове за БО трябва 
да бъде адресирано до община Своге, 
откъдето искането ще бъде изпратено 
до фирмата изпълнител. Сигнали 
и жалби от страна на граждани за 
некачествено извършена работа 
могат да се отправят и директно 
към изпълнителя на услугите.

Изпълнителят на обществената 
поръчка се задължава да спазва всички 
изисквания в договора за изпълнение 
на този вид дейност, включително за 
качеството на извършваните услуги, 
безопасността и охраната на труда, 
безопасност на движението и опазване 
на околната среда. Площадките около 
съдовете за битови отпадъци трябва 

да се почистват от изпълнителя в 
радиус от 1 метър, непосредствено 
след обслужването на съда.

Битовите отпадъци, събрани от 
територията на Община Своге трябва 
да се извозват до действащото  депо  в 
гр. Костинброд.

Всички участници в поръчката 
трябва да представят в Техническото 
си предложение организационен план 
(план-график) на работата за дейността 
сметосъбиране и сметоизвозване на БО.

êàкâî дà ñúдúðжà 
ïëàí-гðàфèкúò

План-графикът  трябва да съдържа 
най-малко следните елементи:

Брой и вид на обслужваните съдове 
за отпадъци; Кратност на вдигане на 
съдовете; Дейностите по събиране и 
транспортиране на БО трябва да се 
планират в периода от 9:00 до 17:00 часа, 
както и да се представи минималният 
брой необходими съдове за отпадъци 
за обезпечаването на дейността 
сметосъбиране и сметоизвозване на 
територията на общината.

Съдовете трябва да се обслужват 
минимум един път седмично през 
зимния сезон и минимум два пъти 
седмично през летния сезон. Уличните 
кошчета – ежедневно.

Контролът по ефективността на 
извършваните услуги ще бъде в ръцете 
на управляващите органи на Общината.

Предстои рекултивация на старото общинско сметище
                                                                                               Снимка: Своге днес

Локалните сметища трябва да изчезнат.                                       
                                                                                             Снимка:  Своге днес

ÈçÏЪëНÅНО!

ОБЩÈНА  СВОГÅ
ОБëАСÒ  СОФÈЯ

   2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7
   телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59
      

 ОБЯВА
ОБЩина СВОГе, ОБлаСт СОфиЙСка, на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, 

чл.16, ал.1 и ал.2, и чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, в изпълнение на Решение № 125 от 28.07.2011 г. на Общински съвет – Своге ОБЯВЯВА откриване 
на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 години на 
част от имот - публична общинска собственост, представляваща: терен с площ от 40.00 (четиридесет) кв.м., 
предназначен за монтиране на павилион за търговска дейност, находящ се в УПИ № I, отреден “За училище” в 
кв.79 по ПУП на град Своге. 

Търгът ще се проведе на 16.05.2012 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията 
за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 11:00 часа в деня на провеждане на 
търга. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен 
търг при същите условия на 23.05.2012 г. от 12:00 часа  в заседателната зала на Община Своге. 

 Оглед на имота, обект на търга може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.
  Начална тръжна цена за определяне на месечния наем в размер на 3 % (три процента) от минималната 

работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС.   
   Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се 

получава отдел „Управление на собствеността”, етаж трети, Ирена Милушева – главен експерт „УС”, след 
закупуването й от деловодството  на Община Своге – първи етаж.

  Депозит за участие в търга – 100.00 (сто) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге - 
трети етаж. 

   за спðаâкè тåëåфîí 0726 – 85, âътðåшåí 37. ГАЛИНА СТОЯНОВА
ДД „ЕППОП”

Изготвил:
ИРЕНА МИЛУШЕВА
ГЛ. ЕКСПЕРТ „УС”

инЖ. ЖОрО ÖВеткОВ
кмет на ОБЩина СВОГе

Съгласувал:
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

Всички права са запазени. С

R
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Разговора води Людмила Петрова

• Г-жо Георгиева, наскоро мина 
отчетното събрание на клуб „До-
верие“. Кое събитие от 2011 г. преце-
нявате като най-важно и показателно 
за дейността ви?

- Уникална инициатива на група 
членове на клуба е идеята една за-
пустяла земеделска площ да се пре-
върне в зеленчукова градина. През 2011 
г. семейство Преслав и Елена Георгиеви 
изразиха желание да дарят над един 
декар земя.Въпреки предизборните 
обещания на някои политици тогава да 
помогнат да обработим нивата, това 
не се случи. През настоящата година 
обаче с помощта на отец Лъчезар 
Петков градината ни е вече факт. 
Първо я избраздихме, а само преди 
няколко дни се събрахме двайсетина 
ентусиасти и засяхме картофи. Със 
собствени средства купихме 300 кг 
разсад. Беше доста трудно, защото 
земята там не бе обработвана поне 
шест години, но вече сме щастливи, 
защото реализирахме една своя мечта. 
С реколтата ще можем да осигурим 
топла храна поне веднъж месечно за 
социално слаби.

• На събранието ви присъства 
и кметът на общината инж. Жоро 
Цветков. Той обеща съдействие в три 
посоки. Какви са те?

- Да, първото обещание беше да 
купи апарат за мерене на кръвна захар 
и мога със задоволство да кажа, че 
това вече се случи. Очакваме да се 
направи ремонт на помещението ни. 
Третият ангажимент бе да осигури 
две екскурзии- до Рупите и до Рилския 
манастир.

• Като правите равносметка 
на последните месеци- коя изява 
смятате за най- впечатляваща?

- Ние имаме разнообразни идеи и свои 
традиции, но до сега в клуба не беше 
гостувал  хор с църковни пес нопения. 
Това се случи за Великден.Публиката, 
която присъства опре делено беше 
впечатлена.

Людмила Петрова
Основната общинска организация 

на инвалидите в Своге отчете 
дейността си за миналата година.  
На 26 април в  малката зала на НЧ 
„Градище 1907“ гости на събранието 
бяха заместник кмета на Общината 
Ренета Кръстанова, директорът на 
Дирекция „Социално подпомагане“ Анна 
Горанова, председателят на Съюза на 
пенсионерите в Общината Кирил Иванов, 
председателят на БЧК Своге Людмила 
Петрова, както и представители на 
местните медии.

 С едноминутно мълчание бяха 
почетени починалите членове на 
организацията. Председателят на  
общинската организация Илия Вачев 
прочете отчетен доклад за 2011 година.  
В него бе изтъкнато, че  членовете по 
села са отбелязали подобаващо всички 
по-големи календарни и религиозни 
празници. Село Миланово бе дадено 
за пример като най-добре създадена 

Нашият клуб   
създава традиции

• Какво планирате до края на годи-
ната? 

- Отдавна подготвям да построя 
в двора на моя дом параклисче, а 
приятелите ми от клуба ще помагат 
да го поддържаме.Имаме вече три 
подготвени екскурзии, в това число 
традиционната вече семейна почивка 
в Кушадасъ, която ще направим за 
трети път.Не бива да пропусна – всеки 
първи четвъртък на месеца сме си 
определили като Ден на здравето- мерене 

на кръвно и кръвна захар, здравни беседи, 
а паралелно с това ще раздаваме дрехи 
и евентуално-топла храна. Вече всички 
знаят, че клубът е мястото, където се 
празнуват рождени дни на наши членове, 
отбелязваме църковните и календарните 
празници. Редовно помагаме на социални 
домове- от началото на годината 
бяхме в Дру жево, Трудовец, Нови хан. Ще 
продължим в същата посока. Но това 
не е всичко. Ние подпомагаме социално 
слаби пенсионери и техните семейства с 
дрехи и храна. Ще споделя и една нова идея, 
за която ще ни трябва съдействие от 
общината. Искаме да направим пункт 
за размяна на вещи и дрехи.Смятам, че 
това ще е полезно за много хора. 

• През миналите години често 
обменяхте опит с други клубове. 

- Продължават срещите с на шите 
колеги от други селища, като пред-
стоящи са с клубовете от Трудовец и 
Вълчедръм.

• Коя дейност определяте като 
основна? 

- Без съмнение това е взимо-
по мощта. Разменяме си разсад, 
приготвяме заедно консерви, съби раме 
билки, помагаме си в домакинската 
работа.Чувстваме се като едно голямо 
семейство.

Ася Палева
В четвъртък, на 12.04, то ва е всяка 

година- традиция в нашето дружество 
да правим сбирка, защото сме 
християни, да отбележим настъпващия 
Великден. И тази година имахме от една 
фирма дарение- глюкомери  и ленти на 
прормоция- това, което нас много ни 
вълнува и ни липсва на диабетиците. 
Присъства и лекар от Диабетния 
център в София -д-р Богданов , който 
прегледа всички желаещи, независимо 
дали членуват в организацията 
ни, за диабетно стъпало. На тези, 
които бяха в по- тежко състояние, 
написа рецепти и им каза да го 
посетят в Диабетния център. 
Мно го доволни останаха всички 
хора. От фирмата с глюкомерите  
тестваха присъстващите за 
нивото на кръвната захар . Имаше 
още една фармацевтична фирма, 
която предложи много ефикасни   
медикаменти за лечение на  всякакви 
рани. Месец октомври или ноември 
ще има  нейна презентация, за да 
бъдем запознати с най-новите и 
ефикасни медикаменти за лечение 
на рани.

Тук е мястото да отбележа, че 
от една фирма получихме чаши, 
надписани „ Време е - променяме 
диабета“ и там е написано 7.00. 
Досега границата между нормален 
диабет и завишен  беше 6.5.  Сега е 
7.00. Бяха раздадени ключодържатели 
и козунаци.

Искам да благодаря на фирмата, 
която ни дари козунаците. Имаше 
много голяма посещаемост. Най-
голямо настроение ни създадоха 
дечицата на  Иван Иванов, които 
откриха  събранието с много добра 

програма-народни и модерни тан-
ци.

Позволете и да благодаря на 
ръководството на читалището, 
защото винаги, когато е трябвало, 
те са ми осигурявали базплатна 
програма. Всяка година на Велики 
четвъртък ние се събираме затова, 
защото в тоя ден  нашите хора 
отиват на църква, минават 
през пазара и накрая провеждаме  
нашето събиране .Искам да 
пожелая на всички мои членове 
от дружеството, на новото 
ръ ководство на Общината, на 
ръко водството на кабелната 
телевизия, на читалището, на 
всички , които ни съдействат 
от дълги години - здраве и пак 
здраве и по-нататък както казват 
сърбите- „сретен живот“, да  има 
баланс между институции, всичко 
да върви както трябва.

Райна- Райна Божилова, пред-
седател на сдружение “Диабет.  
                          Снимка:  Личен архив

äАÐÅНÈЯ çА СäÐУЖÅНÈÅ „äÈАБÅÒ“
     

•  Ðàйíà Бîжèëîâà- ïðåдñåдàòåë, 
 ðàзкàзâà зà ïîñëåдíîòî ñúбðàíèå  

Традиционни са даренията за Нови хан.                       Снимка: Личен архив

• Ïîдïîмàгàмå ñîцèàëíî ñëàбè ïåíñèîíåðè è òåхíèòå ñåмåйñòâà ñ дðåхè è хðàíà

През 2011 година бе издадена книга 
за историята на клуба, на корицата- 
картина от Станка Миланова

на 19.04.2012 ã.
нåмскèят чåðâåí кðъст 
чðåз Оáëастíèя съâåт 
íа Бчк Сîфèя 
äаðè â Дîма за жåíè 
с мåíтаëíè уâðåжäаíèя, 
Гаðа лакатíèк 

âъзãëаâíèцè, матðацè è юðãаíè íа стîйíîст 2000 åâðî.

  çà 2011 г.

Общèíñкàòà îðгàíèзàцèя 
íà хîðàòà ñ уâðåждàíèя 
îòчåòå дåйíîñòòà ñè

организация. В отчета бе казано, че  
инвалидите в селата  Церово и Свидня 
нямат помещение за клуб и това е голям 
проблем за тях. Много важен момент в 
отчета бе отбелязването на факта, че 
липсва  достъпна архитектурна среда 
за хората с увреждания в сградата 
на бившето ДПУ. Там се намират 
важни институции- Дирекцията за 
социално подпомагане, Бюрото по 
труда, Службата към Министерството 
на земеделието и други. Изброени 
бяха екскурзиите до исторически и 
религиозни места. 

Други актуални проблеми, на ко -
ито бе отделено внимание бяха 
възстановяване на програмата за личен 
и социален асистенти и не на последно 
място- нуждата от работа за хората  с 
увреждания.

Втора точка от дневния ред бе отчет 
на  контролно-ревизионната комисия. 
Той бе прочетен от Тодорка Георгиева. 
Беше дадена думата на членовете на 

организацията за изказвания, пре поръки 
и предложения. Изказаха се Васил Славов, 
Людмил Страшимиров, Венета Свиленова, 
Велина Спасова, Гешо Гешев и др.

Людмил Страшимиров направи ня  колко 
предложения във връзка с подобряване 
на инфраструктурата на една ключова 
улица в Своге, да се създаде „ Съвет 
на старейшините,  чийто членове без 
заплата да разглеждат обществени 
проблеми. Имше предложение Община 
Своге  да се включи в т.нар.  хранителна 
банка, както и да се подобри визията на 
общинския вестник и т.н.

Заместник кметът на Общината 
Ренета Кръстанова обясни подробно 
за старта на социалния патронаж, за 
програмата за  домашен и социален 
асистент, както и за факта, че в 
общината вече съществува обществен 
съвет, към който хората могат да 
отправят своите проблеми и пред-
ложения. Той бе гласуван на общинска 
сесия и приет от съветниците.   

ОБЩÈНА СВОГÅ

ÏОêАНА
çА ЧÅСÒВАНÅ НА

äÅНЯ НА ÏОБÅäАÒА
È

äÅНЯ НА ÅВÐОÏА

На 9-ти май ще се състои честване 
на Деня на победата и Деня на Европа 

на площада пред паметника (на автогарата) 
и в малката зала на Читалище “Градище”, гр.Своге. 

начаëåí час: 10.00ч., 
пðåä памåтíèка

УчаСтВат: Общински съвет гр.Своге, Общинска 
администрация, членове на НПО и граждани на общината.

ÏОêАНА

Мèëкà Гåîðгèåâà,  ïðåдñåдàòåë íà êëуб „äîâåðèå”:



4 03.V. - 30.V. 2012 ã.СВОГЕ ДНЕССВОГЕ ДНЕС ЕкОлОгИя

Своге няма проблем 
с пестицидите

    
        в „Деня на земята”

Ивет ПеТКоВА
Своге е единствената община в Со-

фийска област, която няма проблем с 
пестицидите. Това стана ясно по време 
на работна среща на еколозите, която се 
проведе на 27.04. 2012 г.  в Областната 
администрация в София.  На срещата 
присъстваха зам.- областният управител 
Мария Кунина, началникът на  отдел 
„УППЕТ” в Областна ад ми нистрация 
на Софийска област Ирена Петкова, 
старшият  експерт-еколог Венцислава 
Асенова, директорът на РИОСВ- София 
Стефан Борисов, както и еколози от 
общините. Община Своге беше представена 
от главния еколог Силвия Веселинова. 
Тя обясни, че преди няколко години са 
предприети мерки за премахването на 
четири склада с пестициди.

 На срещата бяха обсъдени орга-
низацията по провеждане на кампанията 
„Да изчистим България за един ден” по 
общините, възможности за съдействие, 
популяризиране и комуникация с bTV и 
партниращите организации.

Пенка НИКоЛоВА
Ученици, родители и граждани 

на Своге се включиха в пролетното 
почистване на града, което се проведе 
в събота, 21 април. На тази дата 
по традиция отбелязваме Деня на 
земята. В инициативата се включиха 
и възпитаниците на Невяна Кирилова 
от школата по изобразително 
изкуство към НЧ „Градище 1907“. 

Тази година кампанията се проведе 
под мотото „Да опазим чисто Своге“, 
изписано на тениските и шапките на 
младите художници, които рисуваха 
под звуците на българска поп-музика. 

êàмïàíèя

Децата пресъздаваха  природата, 
видяна през техните очи – море 
от зеленина, без отпадъци и ненужни 
вещи. Лично кметът на община Своге 
инж. Жоро Цветков и зам.-кметът 
Ренета Кръстанова уважиха младите 
таланти. 

Следващият етап от почистването 
е на 12 май, когато ще се проведе 
и националната кампания на bTV „ 
Да изчистим България за един ден“. 
Нека заедно да обединим усилията си 
да изчистим Своге от  отпадъци и 
да бъдем по-грижовни  стопани към 
света около нас!

Ïîчèñòâàíå  
â ñåëî öåðîâî

Ивет ПеТКоВА
На 28.04.2012г. в село Церово кмета Петър Петков, читалищното 

ръководство и жители на селото почистиха района на кв. Пулец, улица 
„Раковска” ,  дерето зад блоковете до сметището при дърводелната и 
района около самите блокове. Активистите бяха около 25 човека. Кметът 
раздаде на всички тениски и шапки, също и чували за смет, част от които 
бяха безвъзмездно спонсорирани от местните търговски обекти.

Младите хора в Церово в акцията по почистване.
                                                                                      Снимка: Своге днес

Сðåщà íà åкîëîзèòå 

Всеки представител на община разказа 
за начина, по който е отбелязан Деня на 
Земята. Силвия Веселинова  разказа 
за почистването, което се проведе на 
21.04.2012г. в общината.  Почистените 
терени от общинската администрация 
са: местността около р. Искър, всички 
градинки и площадки, кв. Джоджовица, с. 
Искрец, кв. Ямище, терена между селата 
Заселе и Зимевица. Своге е единствената 

община, осигурила тениски и шапки за 
почистването. 

От страна на областната админи-
страция бяха връчени грамоти на еко-
лозите от зам. областен управител 
Мария Кунина и директора на РИОСВ- 
София Стефан Борисов на всички еколози 
от Софийска област за  всеотдайността 
и ентусиазма, с които изпълняват 
своята мисия. 

европейският парламент гласува нови правила за пестицидите. Забраняват 
се някои силно токсични вещества, които увреждат здравето на хората.

Групата по „Екотуризъм” орга-
низира поход с цел опознаване 
на нова екопътека в Бов. Всички 
имаха възможност да се научат 
да използват компас и джипиес за 
ориентиране. Приятната разходка 
беше съчетана и с почистване от 
паднали дървета и храсти по пътя 
и събиране на боклуци. В края на 
деня всички бяха удовлетворени от 
добре свършената работа.

      ОБЩÈНА  СВОГÅ

ОБЯВА
ОБЩина СВОГе, ОБлаСт СОфиЙСка на основание с чл.14, ал.7 от Закона 

за общинската собственост във връзка с чл. 16, ал.1, ал.2, от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 
имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ 
от 100 (сто) кв.м., попадащ в УПИ № I, отреден за “Търговска дейност”, 
находящ се в кв.107 по ПУП на град Своге, за сðîк äî пåт ãîäèíè.

•     Началната тръжна месечна наемна цена за един квадратен метър площ 
     в проценти от минималната работна заплата за страната – 
     3.0% (тðè пðîцåíта), áåз ДДС.
•   Цена на тръжната документация 100.00 (стî) ëåâа, áåз ДДС. 
•   Депозит за участие  - 100.00 (стî) ëåâа.
•   Приемане на офертите в деловодстото на Общината 
     äî 12,00 часа íа 16 май 2012 ãîä.
•   Търга ще се проведе в заседателната зала на Община Своге 
     îт 12,00 часа íа 16 май 2012 ãîä. 

Закупуване на тръжна документация - Община Своге, отдел “Управление 
на собствеността”, етаж трети, Ирена Милушева – гл. експерт „УС”

При неявяване на купувач, ще се провежда търг при същите условия всяка 
сряда от 12,00 часа в заседателната зала на общината.

                                           

За справки телефон 0726 - 85, вътрешен  37.   

инЖ. ЖОрО ÖВеткОВ
кмет на ОБЩина СВОГе

Съгласувал:
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗА ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

Галина СтОЯнОВа
ДД „еППОП”

ÅêОäÅЙНОСÒÈ СÐÅä ÏÐÈÐОäАÒА

Подготвя се новата екопътека, 
която ще бъде открита по време на 
Празници на Бов,2012

              Снимка: Училищен архив

Община СвОге, 
кметство Зимевица, 

  читалище “Св.св. Кирил и Методий” 
ви канят на 

Ден на животновъДа
Заповядайте на 6 май 2012 г. в село Зимевица 

11.00 ч.  Конни надбягвания в месността Поповица
12.00 ч.  Изложба-базар на селско-стопански продукти-
      на площада
12.30     Концерт на самодейни състави 
      от НЧ”Хр.Ботев -1929”,с.Церово
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Своге няма проблем 
с пестицидите

    
        в „Деня на земята”

Социална политика

Ася Палева
Общинският съвет разгледа на 

заседанието си на 20 април важната 
тема за одобряване на площадка за 
претоварна станция, намираща се в 
нашата община. От администрацията 
бяха  подадени две алтернативи 
от общо 14 инспектирани от 
специалистите площадки -  северно 
от старото сметище на Церово и в 
района на Чибаовци. След обсъждания 
на две комисии и разяснения от 
експерти- на самото заседание нямаше 
дебати. Съветниците гласуваха със 
17 гласа „за“, без „въздържали се“ 
или  „против“  терена в с.Чибаовци. 
Гласуваното решение беше следното: 
Общинският съвет одобрява като 
основна площадка за реализация 
на  инвестиционно  намерение 
„Претоварна станция с предварително 
третиране на отпадъците за община 
Своге и рекултивация на старото депо 
на общината“ площадка N11, поземлен 
имот 033002, находящ се в землището 

111 работни места са заявени по проект „Нов 
избор – развитие и реализация” по оперативна 
програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси”, 
съобщиха за „Своге днес” от общинската 
администрация на Своге. От  тези 111 свободни 
позиции 70 са за помощник-пътен строител и 
41 за градинари (озеленители). Участниците в 
програмата преминават курсове за квалификация 
и преквалификация, а после постъпват на  работа 
за срок от 9 месеца до една година.  

Първата група от 56 човека вече получи ваучери 
и стартира обучението си. В рамките на една-две 
седмици и останалите ще ги последват.  След 
като приключат успешно курса тези лица  ще 
работят на трудов договор към община Своге  за 
период от 9 месеца (за градинарите) и 12 месеца 
(за помощник-пътните строители). През това 
време ще получават минималната работна 
заплата за страната, която от  1 юни става 290 
лв. и допълнителни възнаграждение по Кодекса 
на труда. Имат право и на пълен размер платен 
годишен отпуск. 

От общината припомнят, че в началото 
на годината е подадена  заявка чрез Агенция по 
заетостта и Дирекция „Бюро по труда” на местно 
ниво за участие в проекта „Нов избор – развитие и 
реализация”,  Схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие” 
по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”. Целта е да се намали безработицата в 
общината.  Към 31.03.2012 г. безработните са 
1149 души от  общо 9650 души икономически 
активно население.  Това прави официално над 
11 % трудово незаети, но процентът реално е 
значително по-голям, защото не всички незаети 
лица са регистрирани в Бюрото по труда.   

Общèíàòà кàòî ðàбîòîдàòåë
Община Своге към настоящия момент 

изпитва определена нужда от работна сила, 
както в рамките на града, така и по  селата. 
Средствата от бюджета обаче не достигат за 
назначаване на още хора, а  за определени дейности 
се чувства остра липса от работници. Затова 
кандидатстването за европейски средства е добра 
възможност  да се реши този проблем.

Ïðåдâàðèòåëíàòà ïîдгîòîâкà 
За да се реши въпроса от една страна с  

безработицата и от друга – с  нуждата на 

общината и кметствата от работна сила,  
преди подаване на официалната заявка към 
Агенция по заетостта,  всички кметове и 
кметски наместници бяха информирани за 
условията на програмата. Те, от своя страна, 
разясниха възможностите пред съгражданите 
си, записаха броя на желаещите да се включат 
и в зависимост от потребностите  и подадоха 
своите заявки към общината. 

Ïîчòè âñèчкè кàíдèдàòè 
ñà îдîбðåíè

Заявени бяха 111 работни места, от които 70 
за помощник-пътен строител и 41 за градинари 
(озеленители).  След това в Бюрото по труда 
се направи преглед на регистрираните лица, 
които са подходящи. С предимство бяха тези 
под 29 години (включиха се много малко), лица 
над 50 години (преобладаващата част) и трайно 
безработни. На практика бяха одобрени почти 
всички желаещи. Първата част от програмата е    
курс за квалификация посредством предоставяне 
на ваучер по специалностите, които са 
необходими съответно на работодателя. По 
време на обучението, в края на месеца, всеки 
участник ще получи по 8 лева на ден и пътните 
разноски. 

Ïúòíèòå ðàзíîñкè – ïðåòåкñò зà  
чàñò îò бåзðàбîòíèòå дà ñå îòкàжàò

Именно това обучение обаче се яви един 
от препъни-камъните за безработните на 
територията на отдалечените села. Ежедневните 
пътни разходи им се сториха непосилни и част от 
желаещите (дори от първоначално записалите се) 
се отказаха.  Не ги разубеди и решението на кмета 
на общината инж. Жоро Цветков за предварително 
предоставяне  на средства за пътни разноски от 
бюджета, а след заплащането от програмата 
в края на месеца – тяхното възстановяване. 
Пример за това е с. Брезе, в което за обявените  
четири работни места се е явил и записал само 
един. При положение, че след това една година ще 
има осигурена заетост в селото и други работни 
места там няма. Не е трудно да се направи 
извода, че на някои хора просто не им се работи. 
Отново за улеснение на желащите,  по време на 
квалификационния курс, практиката се провежда 
в съответното населено място. 

Сåñèя íà Общèíñкèя ñúâåò

 
ще е в района на с. Чибаовци

на с. Свидня и като алтернативна 
площадка N10, обхващаща поземлени 
имоти с номера 052059, 052060, 

052061, 052062, 052063, 052064,  
052066, съседни на старото сметище 
в село Церово, местност „Бабин дол“ и 

част от поземлен имот N 000379 към 
момента представляващ общинско 
депо Усадо(Бабин дол). Второ: Дава 
съгласие на кмета на Община Своге 
да възложи разработване на ПУП- план 
за застрояване и необходимите ПУП 
за довеждащата инфраструктура за 
избраната като основна площадка, 
включваща поземлен имот с N 
03002, находящ се в землището на 
с. Свидня.“ 

На сесията бяха приети  и отче-
тите на общинските фирми.

Интерес  представлява точка 
14 - „Предложение относно избор 
на обществен съвет за социално 
подпомагане и услуги при община Своге 
и приемане правилник за дейността 
му.“  Ето и кои бяха одобрени да 
участват в този обществен съвет 
: Председател- Ренета Кръстанова- 
зам. -кмет на общината и членове- 
Анна Горанова, Юлия Гогова, Милка 
Георгиева, Цветослава Петкова, 
д-р Анелия Георгиева, Владислава 

Симеонова, Людмила Петрова и 
Цвета Порязова. Следващата точка 
бе свързана с промени в Наредбата 
за местни данъци и такси. 

Съветниците  гласуваха положи-
телно  и предложението , което 
касае кандидатстване по Програма 
за развитие на селските райони 
2007- 2013 г., свързана  с подмяна на 
уличното осветление на селата. На 
заседанието кметът на общината 
инж. Жоро Цветковбе избран за 
представител на община Своге в  
Общото събрание на акционерите  на 
УМБАЛ Света Анна София АД.

В началото на заседанието на 
Общинския съвет  бяха направени някои 
промени- 21 и 22 точка  отпаднаха, 
като на мястото на двадесет и първа 
точка дойде предложение за промяна 
на ПУП в района на Реброво, във връзка 
с построяване на МВЕЦ Реброво.
Оттеглено бе предложението, ко-
ето се отнасяше до закриване на 
училището в Томпсън.

Претоварната станция ще е отдалечена от населените места в района
                                                                                               Снимка: Интернет

  Ïî ïðîåкò „Нîâ èзбîð – ðàзâèòèå è ðåàëèзàцèя”

Бåзðàбîòíè ñå зàïèñàхà íà куðñîâå, 
îñèгуðяâà èм ñå ðàбîòà 
• Общèíàòà è кмåòñòâàòà èмàò íуждà îò ðàбîòíà ñèëà, 
 à  ïî òàзè åâðîïåйñкà ïðîгðàмà ñå îñèгуðяò ñðåдñòâà зà зàïëàòè

от началото на 2012 година осем от учи-
лищата в община Своге кандидатстваха 
и бяха одобрени по проект „Училище за 
се бе утвърждаване и подготовка към евро-
пейски хоризонти”, или накратко „УСПеХ”, по 
процедура „Да направим училището привле-
кателно за младите хора” по оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”.

Целта на проекта е чрез специфични из-
вънкласни и извънучилищни форми на работа 
да се повиши мотивацията на учениците за 
участие в образователно-възпитателния процес, 
съобразно техните интереси и потребности. 
Извънкласните и извънучилищни дейности дават 
възможност в значителна степен да се подобри  
неформалното общуване между учителя, 
учениците, родителите.

По повод светлия християнски празник 
Великден и преди пролетната ваканция ученици 
от ОУ „Св.Иван Рилски” с.Искрец направиха 
тържествено представяне на постигнатото до 
момента. В клуб „Творчеството на боичките и 
хартията” с ръководител Теменужка Виденова 
са включени  най-малките – първокласниците. 
Многото гости, родители и учители се радваха 
на творбите, излезли изпод ръцете на децата. В 
изложбата бяха представени рисунки и различни 
предмети. Под ръководството на учителката те 
са усвоили най-разнообразни техники на работа 
с  хартия, дърво, други природни материали, а 
също разноцветни мъниста, пайети и украшения. 
Децата показаха удивително богато въображение. 
Госпожа Виденова сподели, че всички ученици 
- участници в групата, работят с голямо  
желание и ентусиазъм. Горди се, че се занимават 
с нещо, което е приятно и едновременно с 
това допринасят за цялостната атмосфера и 
обстановка в училище. 

На 23.04.2012 г. в ОУ „Отец Паисий” с.Свидня 
се проведе презентация на тема „Свидня вчера, 
днес и утре”. Тя е част от работния план на 
секция „Историята на моето село която работи 
по проект „УСПЕХ”. В секцията са включени 
15 ученика с ръководител началната учителка 
Валерия Терзийска. Целта е учениците да проучат 
миналото на с.Свидня, местния диалект, 
етнографски особености и фолклор. Децата 
направиха изложба от предмети използвани в 
бита. Есетата, стиховете и разкази ученическо 
творчество зарадваха присъстващите и бяха 
изслушани с голям интерес. Представена бе 
драматизация на приказката „Който не работи, 

Ïðîåкò „Уñïåх” 
â îñåм îò учèëèщàòà â Общèíà Сâîгå

не трябва да яде” на местен диалект.
Като символ на бъдещето на Свидня в двора 

на училището през седмицата на гората бяха 
посадени дръвчета - с надежда много поколения 
ученици да играят под тях и селото да се 
разраства.

В началото на 2012 година училище „Св. Св. 
Кирил и Методий” гара Бов кандидатства и също 
бе одобрено по проект „Да направим училището 
привлекателно за младите хора - Успех”.

Клубът в начален етап е наречен „Родолюбче” 
- комуникативни умения на роден език. В него 
членуват 15 ученика. Интересът към дейността 
у тях е голям. Ръководителят на клуба Николина 
Иванова бе изготвила план на дейностите, 
който включва беседи, отбелязване на бележити 
дати, сценки, походи из родния край и събиране 
на диалектни думи. Клубът имаше изяви на 
училищно ниво, а през месец май предстоят две 
представителни изяви. Учениците от дискусионен 
клуб „Да живеем в хармония с природата” изучават 
природни явления, животинския и растителен 
свят, човешкото развитие, хигиена на умствения 
труд, здравословно хранене, защитени територии 
и опазване на околната среда. Дейностите по 
направление „Здравословен начин на живот” са 
спортни и развлекателни игри, засаждане на цветя 
и почистване на района около училището, излети 
и екопоходи сред природата. Ръководител на клуба 
е Галина Минова. Учениците участват активно и 
работят с желание.

Клубовете по програма „Успех” в ОУ „Васил 
Левски” с. Церово са четири. Клуб „Млад планинар”, 
свързан с екоразходки, запознаване с природата, 
туристически походи е с  ръководител Венелин 
Георгиев, учител по физическо възпитание и спорт. 
Другите клубове са клуб „Роден край” с ръководител 
Виолета Славкова, отнасящ се до етнографията, 
клуб „С музика и слово” с учителката по БЕЛ и музика 
Мадлена Лозанова и клуб „Забавна информатика”, 
чиято цел е изготвяне на презентации и клипчета 
със старши учител по физика и математика 
Анжела Василева.

Всеки път с голям ентусиазъм се събира 
групата от музикалното студио по програма 
„Успех” на ПГ „Велизар Пеев”. Вече имат няколко 
разучени песни. Половината от състава не са се 
занимавали с музика, но не отстъпват по умения 
на останалата част. Настроението винаги е 
приповдигнато и всички се забавляват. Освен това 
учениците от професионалната гимназия играят 
и стрийтбол, както и бодибилдинг, който е процес 
за трениране на мускулите на атлета
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 Тодор Гълъбов  навърши 85 
години.  Бате Тото  е гордост за 
жителите на Свогенска община, 
ярък представител на плеадата 

Òîдîð Гúëúбîâ  íàâúðшè 85 гîдèíè

• Òîдîð Гúëúбîâ (Òîòî), åдíà îò ëåгåíдèòå íå ñàмî íà ÏФê „Сïîðòèñò 1924“, 
 íî è íà бúëгàðñкèя фуòбîë ïðåз 50- òå гîдèíè. íàâúðшè 85 гîдèíè

футболисти- изтъкнат вратар, 
участник в Златния отбор по 
футбол на Своге, донесъл големи 
успехи в миналото.

Юбилярът  сподели, че е голяма 
чест за него да е бил и да продължава 
да бъде част от този голям клуб - 
Шампиона на Запада - „Спортист 
1924“ - Своге.

Сълзи на радост се появиха у 
желез ния страж бате Тото, когато 
президентът на клуба Христо 
Димитров му поднесе клубна фланелка 
с  номер 85 и надпис „Шампионите 
на Запада“. Много цветя и нови 
вратарски ръкавици ще украсяват 
дома му, а самият бате Тото никога 
не е пазил с ръкавици и винаги е 
мечтал да има. „По наше време 
нямаше такива екстри, разчитах 
само на ръцете си“, сподели Тодор 
Гълъбов. Рожденикът получи много 

благопожелания, а сред гостите, 
които го уважиха бе и кметът на 
общината инж. Жоро Цветков.    

Повече от 20 години от живота на 
Тодор Гълъбов преминават на зеления 
терен, където неизменно заема 
вратарския пост.  Представителят 
на най-футболната фамилия в 
града - „Гълъбовата“, още от малък 
се увлича от топката. Започва 
да  играе с  легендарния страж 
ЛюбомирАлдев. Завършва Техникум 
по електротехника - София. По 
време на стаж във Военно-инженерна 
фабрика  през 1946 г. се среща 
със Стамболиев - център халф на 
Левски (София) и на националния 
отбор. Той го препоръчва за юноши 
старша възраст, на „Левски“.  За 
кратко време се утърждава на 
титулярния пост на вратата на 
сините, като измества Пангаров. 
Завистта и обидното отношение 
го принуждават да се върне в Своге.  
До 1948 г. е незаменим титуляр 
в силния селски отбор.   Докато е 
в ка зармата, играе в „Сливнишки 
герой“, който тогава е в „Б“ РФГ. 
След това за кратко се връща в 
„Сортист“ , а силните му игри 
го изпращат в „Ботев“ Враца и в 
„Рилски спортист“- Самоков. През 
1956 г.  прекратява активната си 
състезтелна дейност в Своге.  

И днес ,обаче той  с нетърпение 
очаква да се наслади на мачовете в 
родния си град. Не може да забрави 

Игрови момент от мача на „Спортист“ и „Видима“ Севлиево(1:3) от 
първенството на елитната юношеска група- 19 годишни.     

                        Снимка Ангел Танев

На 19 април  бе честван 85 -годиш-
ния юбилей на футболиста-ветеран 
Тодор Гълъбов по инициатива на ПФК 
„Спортист 1924“Своге и на общината.

приятелите си- Златния тим на 
Своге- Национала, Боцето, Джино, 
Кец, Калето, Мони, братовчедите си 
Тити и Кольо и т.н.  Не избледнява 
споменът за победата , играна на 
„Манастирската ливада“ в Своге, 
над „Бенковски“ София, след която 
публиката занесла  на ръце всички 
играчи до домовете им. Ветеранът 
си спомня често и за летните 
ученически лагери на столичани в 
старото училище на село Своге , през 
40-те години.  Тогава непрекъснато се 
играел футбол. Когато летовниците 
си тръгвали, от уважение към 

свогенци оставяли по някоя от най-
хубавите си футболни топки.

А ето защо 85-годишната легенда 
носи прякор „Куката“. Веднъж го 
помолили да отстъпи новата си 
екипировка на свой съотборник, 
който забравил своята, но бате 
Тото отказал. Последвала реплика 
от треньора Гр. Тодоров-“Кука 
такава!“ 

   Спомените на заслужилия 
согенец са безброй. Записваме ги, 
за да отдадем почит на него, на 
„Спортист 1924“ и на великата игра 
футбол.

Сïîðòåí ïðåгëåд
Ангел танев

çАÏАäНА Б-ГÐУÏА , 22 êÐЪГ
„Спортист“ спечели служебно 3:0 от 

„Чавдар „ (Б. Слатина), който е спрян от 
участие в първенството на Западната Б-група 
и след кръга остава на 2-ра позиция  с 47 точки.  
Продължажа на 1-во място да е „Пирин“ (Г. 
Делчев“)  след победата си с 4:0,  като гост 
над „Сл. Герой“ (Сливница). „Бдин“ (Видин) е 
3-ти с 44 точки и продължава с победите си. 
Този път те прекършиха  „Чавдар“ с 1:0 като 
домакин.

   За „Спортист“ (Своге) се очертава до  
края на първенството  всеки двубой да е  
като финал. Предстоят срещи с преките им 
конкуренти  в борбата за А-група  „Пирин „ (Г. 
Делчев) в Своге и гостуване на Бдин (Видин).

   На 28.04. „Спортист“ среща в комшийско 
дерби силния състав на „Чавдар“ (Етрополе).

ÅëÈÒНА ГÐУÏА äО 19 ГОäÈНÈ
  Невероятни пропуски лишиха „Спортист“ 

от победа
   Спортист-  Видима 1 :3 ,  петък 

20.04.2012г
   „Спортист“ (Своге) загуби с 1:3 от 

„Видима“( Севлиево)  в мач от 26 кръг на 
елитната юношеска група.

   На градския стадион в Своге възпитаниците 
на треньора Ат. Георгиев затрудниха 
максимално „Видима“, но накрая загубиха 
с 1:3. Като цяло се получи хубав и напълно 
равностоен мач . „Спортист“ обаче пропусна 
да спечели след пропуснатите ситуации за 

гол от Васев, Дарио Стоичков и Асенов, докато 
гостите използваха на 

 100 % добрите си възможности и реализираха 
от 3 – 3.

НÅäÅëÈН АСÅНОВ СÏАСÈ 
„СÏОÐÒÈСÒ“ ВЪВ ВАÐНА

  „Черно море“- „Спортист“ 1:1
   Н. Асенов вкара гол за „Спортист“ , с 

което донесе 1:1 срещу „Ч. море“ на стадион 
„Лазур“ във Варна в 27 кръг на елитната група- 
19 години. Със спечелената точка свогенци 
запазват живи надеждите си  за спасение. 
Във моментното класиране  „Спортист“ са 
на 16 място с актив от 16 точки ( 4 победи, 
4 равенства и 16 загуби).При победа на 27.04. 
в домакинския мач със Сливен ще избегнат 
зоната на застрашените от изпдане.

   СÏОÐÒÈСÒ-ЮНОШÈ МëАäША 
ВЪçÐАСÒ (15-16Г.) êÐАЧАÒ êЪМ 
ÒÈÒëАÒА „ОБëАСÒÅН ÏЪÐВÅНÅö“

  „СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ“- „СПОРТИСТ“ 0:1
  В интересен двубой с много атаки към 

двете врати „Спортист“ успя да измъкне 
победата с 1:0 над домакините от „Сливнишки 
герой“( Сливница).  Единственият гол в 
срещата падна в 20-тата минута- Калоян 
Зарков нахлу в наказателното поле и пусна 
топката технично под плонжа на вратаря. 
Футболистите на  треньора  А .  Танев 
пропуснаха да вкарат  втори гол в следващите 
минути, след като Илиян Илков, В. Димитров 
и Рангелов пропуснаха  изгодни положения от 
4-5 метра.

ÏÐÈ äÅöАÒА „Сë. ГÅÐОЙ“ 
БÈ В ÏÐОäЪëЖÅНÈЯÒА С 3:2

    „Сл. Герой“- „Спортист“ 3:2 -деца, в 
драматичен мач с пълни обрати и дълго рамо 
на местните съдии.

   Загубата свали малките футболисти на 
„Спортист“ от лидерската позиция, която 
заемаха до момента в класирането.

  „Спортист“ превъзхождаше съперника си  
на неравния и тежък терен в училищния двор 
на Професионалната гимназия в Сливница почти 
през целия  мач , но пропусна да реши мача в 
началните 

15-тина минути  след антракта, когато 
резултата бе 1:1.

   Късметът работеше през целия мач  за  
домакините-на 4 пъти  гредите им бяха  сигурна  
преграда. Кулминацията на мача бе спорната 
дуспа в 65-тата минута  с реализацията, на която  
домакините стигнаха до 2:2. А в 5-минутното 
продължение  след меле топката влетя в мрежата 
на Серьожев за 3:2в полза на „Героя“.

Детският състав на „Искра“( Искрец)- трети 
във Втора областна група не се яви на срещата 
с „Чавдар“ Етрополе поради невъзможност 
ръководството да подсигури транспорт до гр. 
Етрополе.

16-ÒÈ êÐЪГ ОФГ-çАÏАä-АМАÒЬОÐÈ
  21.04.2012 ( събота)- 16,00ч.
  Церово-Правец 1:5
  Осма загуба в 16-тия кръг инкасира като 

домакин един от силните общински отбори 
-„Церово 2005“ и 9-то място с 9 точки в т.ч. 2 

победи и 3 равенства.
 22.04.2012 (неделя)

 „СêАëА“ (БОВ) -“êОМ“ (ГОäÅЧ)-
ОÒëОЖÅН

  Мачът на кръга , очакван с голям интерес 
меджду 2-рия и 3-тия в класирането  бе 
отложен от  ОС на БФС София по  настояване 
на Ком ( Годеч) за неопределена дата. 
Предстои  в близките дни да се разберат  
клубните ръководства на Ком и Скала за 
датата.

  ÈСêЪÐ 2005-ÈСêÐА 2009 2:2
 „Искър 2005“ (Лакатник) и „Искра“ 

(Искрец)  завършиха 2:2, което не зарадва 
никого. Лакатник заслужаваше  малко повече 
победата, но не стигнаха до 3-те точки.

  БАСêÅÒБОë
  Мъжкият представителен отбор по 

баскетбол на „Спортист“ (Своге) приключи 
редовния сезон във  Националната аматьорска 
лига по баскетбол, като се класира първи и 
почва плейофи на 1.05.2012г

   На 28, 29 и 30.04. юношите 94|95 година, 
които всъщност са кадети започват участие  
в Зонален турнир в София с участието на 6 
отбора- „Лукойл“, „Левски“, „Ахил“, „Пирин“ 
(Благоевград), „Миньор „(Перник) и „Спортист 
„(Своге).

   Треньорът Емил Горанов  ще използва 
мачовете  за обиграване на своите по-
малки  на възраст, но много талантливи 
баскетболисти.Неговите очаквания и 
реалности са 3-то място.

Красиви и изискани  
в салона за красота „Гарлен”

  • фðèзьîð
  • кîзмåтèка
  • Сîëаðèум
  • Пåäèкюð
  • маíèкюð

Салон за красота “Гарлен” 
гр.Своге, ул.Първи май 2

тел: 0886248210
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 Ивет ПеТКоВА
Националното сдружение на общи-

ните в Република България изпрати 
правила за поведение и действия при 
наводнения във връзка с възможен 
риск от наводнения при обилни валежи 
и бързо снеготопене в региона на 
Своге. Правилата  са разработени от 
Главна дирекция „Пожарна безопасност 
и защита на населението” на МВР. 

В документа се казва, че граж-
даните предварително трябва да са 
осведомени за риска от наводнения 
за населеното място, в което живеят 
или работят. „Ако вашето жилище, 
селскостопанска сграда или друг имот 
се намират в непосредствена близост 
до река и попадат в заливната й зона, 
следете прогнозата за времето или 
нивото й, особено в периоди на обилни 
валежи или интензивно снеготопене”, 
пише в правилата.

Специалистите съветват пред-
варително да се планират действия 
на семейството при наводнение. 
Една от основните препоръки е да 
се поддържат мобилните телефони 
заредени. Както и да се подготви 

Ивет ПеТКоВА
• Една от социалните услуги е 

Личен асистент – дейност по проект 
„Подкрепа за достоен живот” по Схема 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 
„Алтернативи”. Насочена е към деца 
и лица с различни увреждания, които 
са зависими от чужда помощ при 

Сïîðòåí ïðåгëåд

Мåðкè

Сдðужåíèåòî íà кмåòîâåòå îïîâåñòè  
ïðàâèëà зà  дåйñòâèå ïðè íàâîдíåíèå

подготви предварително „Чанта 
за оцеляване” с фенерче, лекарства, 
материали за първа помощ. 

„При реална опасност от наводнение 
веднага позвънете на тел. 112. Когато 
се намирате у дома си задължително 

вземете личните си документи, ценни 
вещи, пари, нотариални актове”, е 
друга важна препоръка. 

От сдружението на кметовете 
съветват при невъзможност за 
напускане на сградата, засегнатите да 

се преместят  на най-горните етажи 
или на покрива. „Когато сте навън 
не заставайте  под/над мостове, 
подлези, надлези и други обекти, от 
които високата вода може да ви 
отнесе. 

Не пийте вода от наводнени во-
доизточници. При пътуване с МПС 
е препоръчително да спрете на 
възможно най-високото и безопасна 
място и да изчакате спадането на 
нивото на водата. 

Не преминавайте през бързо те-
чащи и залети площи освен ако не 
сте сигурни, че водата е по-ниска 
от осите на колата”, препоръчват 
експертите. И напомнят, че за да 
се ограничи риска от наводнения, не 

трябва да се изхвърлят  строителни 
и битови отпадъци в коритата на 
реките, тъй като това намалява 
проводимостта на речното корито. 

В указанията се подчертава, че не 
трябва да се разрушават дигите на 
реките с цел водовземане за напояване 
или друга дейност.  „Ако живеете близо 
до река и забележите, че коритото и 
пространствата под мостовете 
не са почистени от отпадъци, 
стро ителни материали, дървета 
и други или ако има постройки в 
заливните зони, сигнализирайте 
в общината, кметството или в 
областната администрация”, се 
казва в упътването за поведение при 
наводнения.

êàкâî å íàâîдíåíèå?
наâîäíåíèåтî å пðèðîäíî áåäстâèå, пðè кîåтî âðåмåííî сå заëèâа 

мåстíîст èëè тåðèтîðèя с îãðîмíî кîëèчåстâî âîäа, âсëåäстâèå 
íа пîâèшаâаíåтî íа íèâîтî íа âîäíèтå áасåйíè è ðåчíèтå кîðèта. 
наâîäíåíèята мîãат äа íаíåсат зíачèтåëíè щåтè â íасåëåíè мåста, 
íа сãðаäè, кîëè, мîстîâå, пътèща è тðаíспîðтíа èíфðастðуктуðа. Пðè 
îпасíîст îт íаâîäíåíèå ãðажäаíèтå щå áъäат èзâåстåíè. 

Наводнението в село Бисер.     
                        Снимка: Интернет

Ïîëåзíà èфîðмàцèя

Какви видове социални 
услуги предоставяме

• Друга социална услуга е Личен 
асистент – дейност по Национална 
програма „Асистенти на хора с 
увреждания”. Насочена е към лица 
и деца с трайни увреждания, с 
тежки здравословни състояния, 
които не могат или са много 
затруднени да се обслужват сами. 
Очакваните резултати са повишаване 
качеството на живот на целевата 
група и осигуряване на подкрепа в 
семейна среда, чрез превенция на 
институализацията. Финансира се от 
Националната програма в рамките на 
календарната година. 

• Услугата Дом за възрастни хо ра с 
психични разстройства (ДВХПР) е за хора 
с психични разстройства, нуждаещи се 
от постоянни  специализирани грижи. 
Потребителите са 90. Делегирана е 
от държавата. 

•  Д р у г а  с о ц и а л н а  у с л у г а  е 
Защитено жилище и се отнася 
до хора с увреждания, с психични 
заболявания. Ползва се от  16 
потребители. Очакваният резултат 
е повишаване качеството на живот 
на целевата група и предот вратяване 
настаняването им в специализирани 
и н с т и т у ц и и .  Д е л е г и р а н а  о т 
държавата дейност.

• Клубове на пенсионера и инвалида 
са хора, които нямат сериозни 
здравословни проблеми и се обслужват 
сами, както и хора с увреждания, които 
имат възможност да се придвижват 
и обслужват сами. Дейността 
е осигуряване на лични и социални 
контакти, както и информиране и 
консултиране –социално, здравно, 
правно. Финансирането е от община 
Своге със собствени средства.

• Домашен социален патронаж е за 
самотно живеещи стари хора, хора  
с увреждания и/или със затруднения 
в самообслужването, които имат 
нужда от грижа в семейна среда. 
Мобилна услуга за обхващане на селата 
– предоставяне на топла храна, 
комунално-битови услуги, помощ в 
домакинството, здравна и медицинска 
грижа, други. Община Своге финансира 
услугата.

• Услугата Звено за услуги в 
домаш на среда е насочена към деца 
и лица с различни увреждания, които 
са зависими от чужда помощ при 
битовото си обслужване, самотни 
стари хора с трайни увреждания, или в 
тежко здравословно състояние, които 
не могат или са много затруднени да 
се обслужват сами. Предоставят 
се почасови услуги за лична помощ 
на нуждаещи се лица, както и услуги 
за комунално-битови дейности. 
Финансиране от ОП „Развитие на 
човешките ресурси” BG051PO001-.1.04 
„Помощ в Дома”. 

• Център за обществена подкрепа  е за 
деца от 0 до 18 години, които растат в 
уязвими семейства от всички населени 
места в общините. Обучението е 
свързано с умения на самостоятелен 
живот и социална интеграция на 
деца от институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, оценяване 
и обучение на бъдещи приемни родители 
и осиновители, консултиране и 
подкрепа на деца с противообществени 
прояви. Резултатите са превенция 
на изоставянето, превенция на 
насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реин тегра-
ция на деца. Услугата е делегирана от 
държавата дейност.

битовото си обслужване, самотни 
стари хора с трайни увреждания, или в 
тежко здравословно състояние, които 
не могат или са много затруднени 
да се обслужват сами. Обхвата на 
проекта са 37 броя потребители и 37 
броя лични асистенти. Дейността 
е осигуряване на грижи в семейна 
среда на лица и деца с  тежко 

здравословно състояние, които 
поради различни ограничения от 
здравословен или възрастов характер 
не могат да се обслужват сами и са 
изключени от социалния живот, 
което води до риск от зависимост 
на институционален тип грижи. 
Финансирането е чрез Агенцията да 
социално подпомагане. 

Празници на две селища с една история и едно име - Бов, 2012
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Людмила Петрова 
 Тя е символ не защото е почетен 

гражданин или почетен член на 
читалище  „Градище 1907“, а поради 
несломимия си дух и неизчерпаем 
ентусиазъм за творчество. На 90 
години тя носи  младежки блясък в 
очите и енергия, на която мнозина 
млади хора могат да завидят. 

   Във всяка от дейностите, с които 
се заема, създава епоха. Леля Сашка е  
създателят на местното радио. Ето 
как тя самата описва началото в 
дописка до  местния в. „Устрем“ през 
1969 г.: „Беше юли 1953 г. Постъпих 
на работа като радиооператор в 
Свогенската телеграфо-пощенска 
станция. Надзорникът бай Сандо 
ме запозна с пускането и спирането 
на радиоуредбата, която беше 

Ивет ПеТКоВА
Младежи ГЕРБ (МГЕРБ )  подеха 

инициатива за облагородяване на  
природния парк „Джуглата” по случай 
Деня на Земята, който се проведе на 21 
април в село Церово.  МГЕРБ  предостави 
средства за нови пейки, също и за 
ремонт на беседка. Със съдействието 

един от културните символи на община Своге -
навърши 90 години

Почетен гражданин на Своге, стожер на културата
                                                                                           Снимка: Личен архив

съвсем първобитна.    Тогава 
малкото радио не беше познато в 
Своге и мъчно си пробиваше път. 
Първата точка бе открита в дома 
на Свилен Костов, който призна ,че 
го прави само за идеята, тъй като 
не можеше да си представи каква 
ще бъде ползата от тази кутия.   
Увеличаваха се и слушателите на 
местните радио-предавания, което 
ентусиазираше програмната комисия 
и сътрудниците.“

   Журналистическата й дейност 
в радиото  продължава 14 години, но 
не престава, защото тя дванадесет 
години е дописник на  окръжния 
вестник „Софийска правда“ и е в 
редакционния екип на местния в. 
„Устрем“ от създаването му на 22 
март 1969 г.

   За свогенци обаче и за жителите 
на цялата община Александра 
Стефанова е синоним на читалищен 
и културен деец. От 1967 до 1977 
г. продължава щатната й работа 
като секретар на читалището 
в града. По нейно време то кипи 
от дейност. Тогава се създават 
самодейни състави, за които с 
гордост се говори и до днес.  Ще 
започна с театралните групи, в които 
участва и тя, както и нейният съпруг 
Димитър Стефанов- Чичето.  Ето 
някои от постановките- „От много 
любов“, „Седемнайсетгодишните“,  
„Блудният син“, „Островът на 
Афродита“,“Камък в блатото“ и др. 
По нейно време започват изявите 
на естрадно-сатиричният състав. 
Друг важен момент от работата 
й е организирането на дейността 
на хор „Христо Смирненски“, който 
бил основан през 1947 г. и има 
многобройни турнета и награди. 
Леля Сашка дава своя огромен  принос 
в събирането и поуляризирането 
на местния фолклор.  Тя помага 
да се направят певчески групи в 
читалищата в цялата община. И 
това е дейност, която не приключва 
с пенсионирането й, само до преди 
година тя активно работеше в 
това отношение.  Във времето на 
нейната секретарска служба  започва 
работа друг символ на читалищната 
дейност- хореографът Иван Иванов. 
Активната й работа в читалището 
е призната в национален мащаб още в 
самото начало. На 1 май 1967 година 

Александра Стефанова е делегат на 
Първия конгрес на културата, а при 
пенсионирането си получава орден 
„Кирил и Методий“. 

    Тя е неизменно в центъра на 
всяко културно събитие, като за 
няколко години е член на Общинския 
съвет за култура.През 2004 година е 
обявена за Почетен гражданин.

Последният аспект от неумор-
ните й усилия е създаването и орга-
низирането на Клуба на дейците на 
културата, на който тя е секретар 
и до този момент. Той е  учреден на 
31 май 1979 г.  С времето клубът 
се промени като дейност и като 
членска маса, но неизменно остана 
отношението на леля Сашка – 
пълна с идеи и желание за работа. 
Литературните четения, които 
организирахме в последните години 
събираха многобройна публика. 
Клубът се превърна в единствен 
форум на местните автори, които 
представяха своите творби пред 
любителите на писаното слово, а 
те се събираха след личната покана 
на леля Сашка.

    В живота на неуморимата жена 
настъпват и щастливи събития, и 
тъжни обрати. Но най-гоямото й 
достойнство е способността да се 
изправя и да продължи напред, въпреки 
всички обстоятелства.  Надявам 
се с дейността си в областта на 
културата и с чисто човешкото си 
обаяние  още дълго да оствя следа 
в душите на хората, до които се 
докосва.   

äåíяò íà çåмяòà

 
в облагородяване на парк

 
на  кмета на с. Церово Петър Петков 
района на „Джуглата” беше  почистен и 
така придоби приветлив облик. 

 Специални гости на мероприятието 
бяха кметът на община Своге инж. Жоро 
Цветков, кметът на с. Церово Петър 
Петков, председателят на Общинския 
съвет Светлозар Вешков, както и 

Младежката организация на ПП ГЕРБ. 
Събитието привлече също и много от 
жителите на с. Церово и общината.

 Празничната програма, която се 
проведе на „Джуглата” бе организирана 
от Народно читалище „Христо 
Ботев-1929” със съдействието 
на МГЕРБ. Програмата включваше 
беседа за произхода на „Джуглата” от 
д-р по геология Елеонора Балканска, 
литературно-музикална програма 
с участието на деца от Основното 

училище „Васил Левски” и детската 
фол клорна певческа група „Сладкопойна 
чучулига”.

По повод Деня на Земята бе орга-
низиран също и конкурс сред децата 
от Основното училище в с. Церово на 
тема „Красотата на моя роден край”.  
Отличилите се с оригиналност бяха 
наградени за най-добра презентация, есе, 
стихотворение и рисунка. Всички останали 
участници получиха поощрителни награди, 
предоставени от Младежи ГЕРБ. 

В Церово обичат при родата на род-
ното си място.

                        Снимка: Своге днес

В едно се сляха природа и песен- самодейци от  НЧ”Хр.Ботев”
                                                                                               Снимка:Своге днес

ОБЯВА
на 12 è 13 май 2012 ã./съáîта è íåäåëя/

â с. Гаðа лакатíèк, щå сå пðîâåäå
тðаäèцèîííèят туðèстèчåскè съáîð

1.    На 12.05.2012 г. от 10.00 ч. на Лакатнишките скали, ще има атракции
2.    Празник на детската рисунка от 10.00 ч., 
       участват ученици от ОУ „Хр. Ботев” - Гара Лакатник
3.    Водоствет на Кръста от 18.00ч. 
4.    Факелно шествие: тръгване в 20.30 ч. на 12.05.2012г. от Лакатнишките скали
5.    Богата програма от самодейците при читалище Гара Лакатник.
6.    Заря от 23.00 ч.
7.    От 23.00 ч. до зори, весели хора и скара-бира
8.    На 13.05.2012 г. е традиционният събор на с. Гара Лакатник
                                                                                              От кмåтстâîтî                                                       

Юбèëåй

Ïðàзíèцè 
íà 

Èñкúðñкîòî 
дåфèëå 

Сâîгå 2012
21 май- 19.00  ч.- íаäèãðаâаíå íа
  фîëкëîðíè състаâè 
 â чèтаëèщå “Гðаäèщå 1907”

22 май- 17.00 ч.- ëèтåðатуðíа 
 сðåща â маëкèя саëîí 
 íа чèтаëèщåтî
 18.00 Сðåща íа
 пåíсèîíåðскè кëуáîâå
 îт тðèтå îáщèíè-Сâîãå,
  мåзäðа, нîâè искъð

23 май-18.00 Гîëям кîíцåðт íа
 самîäåйцè îт тðèтå
 îáщèíè íа пëîщаäа

24 май- Дåí íа сëаâяíската
 пèсмåíîст, íа
 áъëãаðската пðîсâåта
 è куëтуðа- кîíцåðт íа
 пëîщаäа пðåä чèтаëèщå
 “Гðаäèщå 1907”- 11.00 ч.


