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СВОГЕ ДНЕССВОГЕ ДНЕС
ОБЩИНАТА - ИНФОРМАЦИЯ И КОМЕНТАРИ

Местният парлаМент реши

R

Откриха нова смесена група 
                 в ОДЗ „Александър Вутимски”

Изпратихме есента 
            с „Раздумка 
за Димитровден”На стр.5

  срещи за МБал своге еооД; 

Таванът на детското отделение протече
заради некачествен ремонт 

за празника на зелето

Общински служители 
и Клуб „Доверие” 
гостуваха  в Словакия

Представители на общинската администрация, учители 
и пенсионери от клуб “Доверие” гостуваха на кмета на град 
Ступава - Словакия Павел Слезак на празника на зелето. Те 
бяха водени от кмета на община Своге инж. Жоро Цветков.

На стр. 8

Владислава Симеонова
Управителят на „МБАЛ-Своге“ ЕООД - 

д-р Любица Томчева запази поста си засега. 
Това реши на редовното си заседание през 
октомври Общинският съвет гр.Своге. На 
заседанието присъстваха 17 съветника, 
кме тът на Общината - г-н Жоро Цвет ков, 
зам.- кметът - г-жа Ренета Кръстанова, 
секретарят на Общината - г-жа Мая 
Манолова - Ташунова, директор дирекция 
“ПАО” - г-жа Миглена Янакиева - Белчева, 
кметове, кметски наместници, граждани. 
Предложението за освобождавеното на 
Томчева бе включено в дневния ред на 
заседанието„Към 31 август дружеството 

има положителен баланс. Задълженията са 
628 хиляди лева, бихме искали да се стопят 
по-бързо, но това са възможностите 
с които погасяваме задълженията си. 
Реализирахме и завършихме проекта с 
преустройството на кабинет и програма 
за про филактика. 

Този проект ще бъде открит от 
японския посланик. Това ще донесе 
позитиви за болницата. Не считам, че съм 
навредила на търговското дружество, 
което управлявам. Искам да си тръгна от 
тук с чест и достойнство.“ – заяви пред 
всички присъстващи д-р Томчева. 

                     Продължава на стр.2 С единодушие в съвета д-р Томчева остана на поста си.                                                        Снимка: “Своге Днес”.

• преди три години са дадени 
   170 хиляди лева,  
   за да подменят конструкцията 

На стр. 2

Владислава СИМЕОНОВА
Таванът в Детско отделение и Хирургия 

протече и падна. Агрегатът не работи, 
предстои нова санкция към МБАЛ, ако 
не се поправи или закупи нов. Това каза  
д-р Любица Томчева, шеф на болницата 
по време на среща с представители на 
Община Своге. Фактът за протеклия 
таван озадачи общинските съветници, 
тъй като само преди 3 години покривът 
на болницата е бил изцяло подменен за не 
малката сума от около 170 хил.лв. Колко 
качествено е бил извършен ремонтът в 
такъв случай, всеки сам може да прецени.

Тежкото положение с дълговете на 
общинската болница и глобите, които 
и наложи Здравната каса, бе повод 
кметът на Своге Жоро Цветков да 
поиска освобождаването на управителя на 
лечебното завадение, но тази точка не бе 
одобрена от местния парламент. 

                      Продължава на стр. 2 

• 638 хиляди лева са натрупаните дългове, 
   но общинските съветници са единодушни, 
   че болница ще има

На стр.3

интервю с Жоро Цветков

ЛюбИцА ТОмчеВА  ЗАпАЗИ пОСТА СИ, 
ВъпРеКИ ЗАДъЛженИяТА нА мбАЛ-СВОге

На 7 ноември се навърши 1 година от новото управление на Община 
Своге.             Снимка: “Своге Днес” 

  На стр. 3

Обжалването на 
обществените поръчки  
бави усвояването на 
европейски средства
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Любица Томчева  запази поста си, 
въпреки задълженията на мбАЛ - Своге
• 638 хиляди лева са натрупаните дългове, 
   но общинските съветници са единодушни, 
  че болница ще има

Местният парлаМент реши

Продължава от стр.1
Владислава Симеонова
Съветниците бяха единодушни, 

че болница в Своге трябва и ще има. 
А управителят д-р Томчева, на този 
етап, запази поста си.

Разрешиха на 
„Спортист-Скала” 
да си купи  
недвижим имот

Общинският съвет разреши  на 
„Спортист Скала” ЕООД да си закупи 
недвижим имот в землището на село 
Очин дол, м. „Мартин” с площ 2 590 кв. м. 
на цена в размер 15 500 лв. Интересното е, 
че предложението бе прието, въпреки че 
по тази точка комисията по законност, 
местно са мо управление и нормативна 
уред ба да имаше възражения. С 11 
гла са „за“ и двама „въздържали се“- 
Общин ски ят съвет Своге даде съгласие. 
Необходимите действия по придобиване 
на имота бяха възложени на Управителя 
на дружеството – инж.Кирил Иванов.

Разкрита бе дейност 
“Столове” 
в СОУ”Ив.Вазов

Интересно бе  предложението 
за разкриване на местна дейност 
“Столове”. Думата взе зам.кметът 
на Общината г-жа Ренета Кръстанова, 

която обясни, че предложението е да се 
организира столово хранене в СОУ „Иван 
Вазов”, за което ще се ползва субсидия 
за ученическото столово хранене. 
Дофинансирането ще бъде около 53 – 
55 хиляди лева заедно с патронажа.“

На въпроса „Тези столове ще об-
служват ли детските градини?“ зададен 
от Габриела Величкова, общински 
съветник от групата на БСП, г-жа 

Кръстанова отговори, че детските 
градини няма да бъдат обслужвани 
от тези столове, освен ако това не 
се наложи. Бе поставен въпросът и за 
събирането на сумата от 50 лева от 
децата в СОУ „Иван Вазов“ гр.Своге. 
„Това е временно, защото се хранят 
от детската градина. Събират се от 
училищното настоятелство и ако 
останат средства ще се прехвърлят 

за следващия месец. На едно дете се 
превеждат 400 лева за целодневно 
обучение. В тези 400 лева не може да 
се вмести храненето. А с преходния 
остатък на училището се направи 
ремонт на стола, оборудването е със 
средства по проект по Национална 
програма “Оптимизация на училищната 
мрежа” на стойност 50 000 лева, 
съобразено с всички нормативни 
изисквания.“ ,поясни зам.-кметът. 
След което с 11 гласа „за“ беше взето 
решение за разкриване  на нова дейност 
“Столове”, считано от  01.01.2013 г.

проект за система 
за бързо реагиране 
на пожари 

Общинският съвет включи в днев ния 
си ред и  даване на съгласие за участие 
на Община Своге с проект „ Устойчиво 
управление на горите и опазване на 
околната среда чрез създаване на 
система за откриване на горските 
пожари в ранен стадий и мониторинг 
на околната среда“ по Програма за 
развитие на селските райони .

Г-жа Миглена Белчева – директор 
дирекция „ПАО“ разясни, че целта 
е  да се изгради система за ранно и 
бързо откриване на горски пожари 
и за предаване информацията за по-
жара. Предвижда се изграждане на 
пожароизвестителна кула за наблюдение 
в землището на село Бов, която ще 
има възможност за разширения и на 
която ще бъдат монтирани локаторни 
станции, проектирани и разработени на 
базата на микропроцесорни и компю-
търни технологии.

Това съоръжение представлява 
стоманена кула с височина 25 метра и 
оформена платформа, съгласно одобрен 
технически проект и в съответствие 
с разпоредбите на Закона за горите. С 
12 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал 
се“ предложението бе прието от 
общинските съветници.

Зелена светлина получи и следващата 
точка отново свързана с даване съгласие 
общината да кандидатства по схема 
за предоставяна на безвъзмездна 
финансова помощ по програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013г., 
този път мярка 223 „Първоначално 
залесяване на неземеделски земи“.

Кандидатстват 
по ОпАК за обучение 
на служители

Общинските съветници разрешиха да 
се кандидатства по процедура за подбор 
на проекти по Оперативна прог  рама 
Административен ка паци тет. Целта 
е да се повиши компетентността на 
служителите в общинската админи-
страция. 

Местният парламент обсъди и  
отнесения от вятъра покрив на детска 
градина. Той ще бъде направен  за 
смет ка на читалището в с.Искрец.

В одобрените точки на сесията е 
и споразумение за общинско сътруд-
ничество между Община Своге и 
градска община Ступава, Словакия  за 
кандидатстване по процедура за подбор 
на проекти по схема за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ 
по програма „Развитие на човешките 
ресурси“ .

С единодушие в съвета д-р Томчева остана на поста си.
                                                                                         Снимка: “Своге Днес”.

срещи за МБал своге еооД;

• преди три години са дадени 170 хиляди лева, 
  за да подменят конструкцията 

Таванът на детското отделение
протече заради некачествен ремонт

2Продължение от стр.1
Мотивите за предложението на 

Цветков са глобите. Месец юни тя 
беше санкционирана от Здравната 
каса с  8 202лв и последвалата глоба 
с още  15 000лв през септември. 

Кметът подкрепя 
болницата да 
остане за активно 
лечение

Именно заради тези тежки санкции 
се наложи да се проведат две срещи 

между лекарския състав, персонала 
на болницата, кмета на Общината, 
общински съветници и представители 
на общинската администрация. На 
тях стана ясно, че има единомислие -  
болницата в Своге трябва да продължи 
да съществува и то като болница за 
активно лечение. „За тази една година 
като кмет съм оказвал пълна подкрепа 
към болницата и тя ще продължи да 
съществува в сегашния й вид и няма 
да стане за долекуване.“ , категорично 
заяви кметът г-н Цветков. 

Финансовите 
проблеми се дължат 
на недофинансиране 
от нЗОК

На първата среща, която се проведе 
на  26.10 отношение по темата взеха 
всички присъстващи лекари. Като 
основна спънка за качествената работа 
на болницата, те поставиха финансовия 
аспект.

Д-р Александрова, завеждащ Вът-
решно отделение, заяви: „Няма бол-
ница в страната, която да не бъде 
дофинансирана със средства от 
общинския бюджет. Финансовите 
проблеми на болницата идват от 
това, че с парите от НЗОК не могат да 
бъдат покрити всички разходи, които 
съпътстват различните манипулации 
и дейности.“

На втората среща, която се проведе 
на 01.11 присъства и д-р Савов, хирург 
, към когото на предходното събрание 
бяха отправени обвиненията, че той 
и д-р Йотов връщат или пренасочват 
пациенти. „Категорично заявявам, че 
няма такова нещо. Аз и д-р Йотов не 
работим срещу болницата, просто 

Като заключение от двете срещи 
кметът г-н Цветков заяви, че ще излезе с 
предложение към общинските съветници 
за подобряване финансовото състояние 
на болницата, а председателят на ПК 
„Здравеопазване, социална политика и 
околна среда“ – Ерофим Гигов предложи 
на управителя на „МБАЛ-Своге“ д-р 
Томчева, да се състави списък с всички 
проблеми, нужди и искания на болницата, 
за да се търсят решения и възможности 
за увеличаване бюджета й.

Управителят на “МБАЛ-Своге” д-р Томчева изнесе факти за дейността на 
болницата през нейното управлението.                        Снимки: “Своге Днес”.
няма логика аз самия да не желая да 
работя. Глобите са напълно неоправ-
дани и са за незначителни неща. И 
нека не забравяме, че ние не сме 
предприятие, чиито приоритет 
е печалба, а успешното лечение на 
хората“, каза д-р Савов.

След дълги дискусии на преден план 
бяха извадени основните проблеми на 
болницата – санирането на сградата, 
парното отопление и закупуването на 
най-необходима апаратура.
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Обжалването на
обществените поръчки
бави усвояването на 
европейски средства

Мерки 

Откриха нова 
смесена група 
в ОДЗ „Александър Вутимски”

инЖ. Жоро Цветков, кМет на оБщина своге: 

Поради увеличилия се брой на децата, записали се в ОДЗ „Ал.Вутимски“ на 
10.10.2012г. тържествено бе открита новата смесена група от 3 и 4-годишни 
деца. Официален гост на събитието беше г-жа Ренета Кръстанова, зам.-кмет на 
Община Своге. След изнасяне на програма от дечицата, директорът на детската 
градина г-жа Румяна Илиева въведе гостите и малчуганите в напълно обновените 
помещения за занятия и спане.

На 7 ноември се навърши 1 година от новото управление на Община 
Своге.                    Снимка: “Своге Днес” 

Анета БОЖИДАрОВА 
  
• Г-н Цветков, измина една година 

от вашето управление. Каква е 
равносметката? 

- Към момента имаме изготвени 
10-12 проекта по различни програми. 
Най-приоритетният от тях е свързан 
с изграждането на пречиствателна 
станция в община Своге и подмяната 
на водопроводната канализация. 
Проектът е на стойност около 
50 млн. лева и в момента се раз-
глеж  да от управляващия орган – 
Министерството на околната среда и 
водите. На финален етап е проектът 
за подмяна на уличното осветление 
в цялата община - проектът е на 
стойност близо 2 млн. лева. Работи 
се и по проект за село Свидня - около 4 
млн. лева - за подмяна на водопровода 
за мръсна и за питейна вода. Работим 
и по проект за рекултивация на 
сметището - на стойност 1млн. и 700 
хил. лева, както и за изграждането на 
сметотоварна станция. Последният 
също е приоритетен, защото така 
няма да се повишава такса смет 
за гражданите на община Своге. 
Предвид летните пожари, имаме 
нужда и от пожароизвестяваща кула, 
каквато няма и затова се работи 
и по такъв проект. За една година 
са отремонтирани всичките 10 
детски градини на територията на 
общината. 

•  Какво беше финансовото със -
тояние на общината, което насле-
дихте от предишния кмет? 

- Лошо. До сега общината е 
разплатила 200 хил. лева по три дела, 
заведени към общината и изгубени при 
предишния кмет. Написал съм писмо 
до Министерството на финансите, с 
молба тази сума да бъде възвърната, 
защото тя е сериозна и може да бъде 
използвана за ремонт на училища. 
Заради изгубените дела сметките 
на общината бяха запорирани и 
тези пари нямаше как да не бъдат 
разплатени. 

• Как така общината изгуби тези 
дела, каква е причината? 

За съжаление, заради недотам ко-
м  пе тентни юристи се е стигнало до 
загубата на тези три дела.   

•  По доста проекти работите, 
кой от тях е на финален етап? 

- Подмяната на уличното освет-
ление е на финален етап. Като част 
от социалните проекти на общината 
предстои и изграждането на парк за 
отдих в Своге. Ще бъдат изградени и 
младежки клубове в селата Лакатник, 
Бов, Церово и Реброво. Проектите 
по тези обекти са по мерки 321 и 
322 от Програмата за развитие на 
селата и селските райони. Работим 
и в областта на туризма - през след-
ващата година ще бъдат изградени 
3-4 нови екопътеки. Районът ни 
е известен с туристическите си 
забе лежителности и в тази връзка 
е посещаван.   

- Ваши колеги - общински кме-
тове, разказват, че имат проблем 
с обжалването на процедурите по 
провеждането на обществените 

поръчки - това бави сключването на 
крайните договори. При вас има ли 
такъв проблем? 

-  Проблемът е повсеместен. Няма 
голяма обществена поръчка, която 
да не е обжалвана. Затова в Закона 
за обществените поръчки трябва да 
бъдат регламентирани други критерии 
за фирмите, които обжалват – това 
да не става толкова лесно, както е в 
момента. Обжалването бави проекта, 
бави изпълнението и по този начин бави 
и усвояването на европейски средства. 
Това като цяло спъва развитието на 
регионите. 

•  Какво е състоянието на об щин-

ската болница в Своге? 
- В момента е тежко. Болницата 

имаше загуби от около 700 хил. 
лева,  20 хил. лева от тях вече са 
из платени. Проведени са срещи с 
персонала на болницата, за да се търси 
решение на финансовите проблеми и 

да може лечебното заведение да се 
стабилизира. 

•  Има ли възможност да се потърси 
допълнително финансиране? 

- Болницата е седма резерва по 
проект за пълно медицинско оборудване. 
Очакваме Покана, за да може да се 
изготви конкретният проект. В 
лечебното заведение работят добри 
специалисти, капацитетът му е голям 
- в него се лекуват много граждани 
от цялата община, включително 
и от община Годеч. Управата на 
болницата обаче трябва да работи 
за стабилизиране на финансовата 
дисциплина - да не се допускат глоби, 
каквито лечебното заведение имаше 
до скоро. 

•  Готови ли сте за зимата? 
- Районът е голям и се надяваме тази 

година зимното почистване да е много 
по-добро и да няма проблеми, особено 
в селата. На 7 ноември се навършва 
1 година от новото управление на 
община Своге. С реализирането на 
всички проекти, които са видни, се 
надявам гражданите да вярват, че 
управата на общината прави всичко 
възможно, за да се развива тя по-
добре. 

   ОбЩИнА СВОге
   СОФИЙСКА ОбЛАСТ

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

   ОбяВЛенИе
по чл.25, ал.1 от ЗОС
№ 94-А-99 / 16.10.2012г.
 

Община Своге, на основание чл.205, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.1 от Закона 
за общинската собственост (ЗОС), уведомява собствениците на имоти за предстоящото им отчуждаване за задънена 
улица (тупик) ОК 72-77 в кв. 14 от Подробния устройствен план (ПУП) - одобрен през 1982г. Застроителен и регулационен 
план (ЗРП) на мах. „Калугерица”, с. Владо Тричков от ОНС-София.

На основание чл.205, ал.1, т.1 вр. с чл.206, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, респ. чл.21, ал.7 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и 
не постъпили писменни искания по чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ за изменение на подробния план, се отчуждават части от имоти 
пл.№№ 827, 820 и 819, попадащи в трасето на улица-тупик с ОК 72-77 по одобрения със ЗРП (ПУП) Кадастрален план (КП) на 
мах. „Калугерица”, с. Владо Тричков, както следва:

 - част от имот пл.№  827 в кв. 14 по ПУП на мах. „Калугерица” с площ, измерена графично от ПУП, от 86,00 (осемдесет 
и шест) кв.м, собственост на ВаСИл ÖВеТкоВ СТоеВ, с размер на дължимото обезщетение 808.00лв. (осемстотин и осем 
лева);

- част от имот пл.№ 820 в кв. 14 по ПУП на мах. „Калугерица” с площ, измерена графично от ПУП, от 2,00 кв.м, собственост 
на ВаСИл кРЪСТеВ ВаСИлеВ, с размер на дължимото обезщетение 19,00лв. (деветнайсет);

- част от имот пл.№ 819 в кв. 14 по ПУП на мах. „Калугерица” с площ, измерена графично от ПУП, от 62,00 кв.м, 
собственост на наследници на ГеоРГИ аТанаСоВ ТакеВ, с размер на дължимото обезщетение 583,00лв. (петстотин 
осемдесет и три лева).

След изтичне на едномесечния срок от публикуването на настоящото Обявление, на основание чл.25, ал.2 от ЗОС, ще 
бъде издадена Заповед  за отчуждаване. 

Иíж. ЖоРо ÖВеТкоВ /п/ íå сå чåтå
кМеТ на оБЩИнаТа

СЪГЛАСУВАЛ: /п/ не се чете
Миглена Янакиева

Директор дирекция „ПАО”
Д.Петкова/ 
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ОбЩИнА  СВОге

ОбяВА
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1, във 

връзка с чл. 63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение 
№ 213/14.09.2012 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1535/25.10.2012 г. на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Имот с № 070001 от общинския поземлен фонд с площ 
от 4.730 (четири цяло седемстотин и тридесет) дка., находящ се в с. Бðåзå, мåстíîст “Бðàíьîâåц”, ЕКАТТЕ 06272, № на имот по КВС 
070001. Начин на трайно ползване: Изоставена ливада. Категория на земята при неполивни условия: Десета. Граници на имота: имоти с 
№№ 000362, 000149, 000360, 070025, 070026, 000159, 000158. Актуван с акт за частна общинска собственост № 11266/18.08.2011 г.

Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.
• Начална тръжна продажна цена – 11370,00 /единадесет хиляди триста и седемдесет/ лева.
• Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
• Депозит за участие 10% от началната тръжна продажна цена.
• Приемане на офертите в деловодстото на Общината äî 12,00 чàсà íà 27.11.2012 г. Търгът ще се проведе в заседателната 

зала на Община Своге îт 12,00 ч. íà 27.11.2012 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще 
се проведе повторен търг при същите условия на 04.12.2012 г. в заседателната зала на Общината.

• Закупуване на тръжна документация - Община Своге, “Управление на собствеността”, етаж трети.
    За справки телефон 0726 – 85, вътрешен  37.   
         ИнЖ. ЖоРо ÖВеТкоВ
         кМеТ на оБЩИна СВоГе

 ОбЩИнА  СВОге

 ОбяВА
       
 Община Своге търси кандидати за създаване на доброволно формирование за 

предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 
отстраняване на последиците от тях.

           Доброволец може да е  всяко деспособно физическо лице, навършило 18 
години, с предпочитание до 60 години, което е клинично здраво, не страда от 
психическо заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, 
освен ако е реабилитирано.

           Кандидата може да придобие качеството доброволец, независимо от 
трудовото или служебното си  правоотношение.

           Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи 
от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволното 
формирование.

           Кандидатите за доброволци прилагат  към  заявлението ( по образец )  
следните документи:

1. формуляр за кандидатстване по образец;
2. медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или 

правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или 

служебно правоотношение;
7. декларация за съгласие за обработка на лични данни.
 За времето на обучение с продължителност до 10 дни или изпълнение на 

спасителни задачи за защита при бедствия до 10 дни, доброволецът се смята в 
неплатен отпуск, който му се признава за служебен  или трудов стаж. 

За времето на обучение  доброволецът получава възнаграждение по 1, 72 
лева на час, а при изпълнение на спасителни задачи – по 3, 44 лева на час, като 
върху размерита на възнагражденията се дължат и съответните задължителни 
осигурителни вноски.

          
  За  справки и допълнителна информация – 
Георги Младенов, телефони: 0726/221-03  и  0887 102 796.

èíж. ЖоРо  ÖВеТкоВ
кМеТ на оБЩИна СВоГе:                        

Изгîтâèë:
( Г. Мëàäåíîâ)

ОбЩИнА  СВОге

ОбяВА
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7  от Закона за общинската собственост  и чл. 16, чл. 20, 

и чл. 63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 
173/13.07.2012 г. и на Решение № 204/14.09.2012 г. на ОбС – Своге,  съгласно Заповед № 1533/25.10.2012 г. на Кмета на Община 
Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на 
земеделски стопани – физически и юридически лица, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане 
на земята в добро земеделско и екологично състояние, за срок от 5 години, представляващи: 

1. Имот № 025041 от общинския поземлен фонд с площ от 1.395 (едно цяло, триста деветдесет и пет хилядни) дка., 
находящ се в  с. зèмåâèцà, мåстíîст “ГоРоÖВеТ”. Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на трайно 
ползване: Нива., Актуван с Акт за общинска собственост 6141/08.02.2007 г.

2. Имот № 025051 от общинския поземлен фонд с площ от 0.176 (нула цяло, сто седемдесет и шест хилядни) дка., находящ 
се в  с. зèмåâèцà, мåстíîст “ГоРоÖВеТ”. Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на трайно ползване: 
Нива. Актуван с Акт за общинска собственост 6144/08.02.2007 г.

3. Имот № 025050 от общинския поземлен фонд с площ от 1.396 (едно цяло, триста деветдесет и шест хилядни) дка., 
находящ се в  с. Зимевица, местност “ГОРОЦВЕТ”. Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на трайно 
ползване: Нива. Актуван с Акт за общинска собственост 6143/08.02.2007 г.

4.  Имот № 025030 от общинския поземлен фонд с площ от 2.068 (две цяло, шестдесет и осем  хилядни) дка., находящ се 
в  с. Зимевица, местност “ГОрОЦВЕТ”. Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на трайно ползване: Нива. 
Актуван с Акт за общинска собственост 6138/08.02.2007 г.

5. Имот № 052015 от общинския поземлен фонд с площ от 2.010 (две цяло, десет хилядни) дка., находящ се в  с. зèмåâèцà, 
мåстíîст “МИлкЬоВа нИВа”. Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на трайно ползване: Ливада. Актуван 
с Акт за общинска собственост 6220/08.02.2007 г.

6. Имот № 052011 от общинския поземлен фонд с площ от 2.578 (две цяло, петстотин седемдесет и осем хилядни) дка., 
находящ се в  с. зèмåâèцà, мåстíîст “МИлкЬоВа нИВа”.  Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на 
трайно ползване: Ливада. Актуван с Акт за общинска собственост 6219/08.02.2007 г.

7. Имот № 052022 от общинския поземлен фонд с площ от 1.745 (едно цяло, седемстотин четиридесет и пет хилядни) 
дка., находящ се в  с. зèмåâèцà, мåстíîст “МИлкЬоВа нИВа”.  Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на 
трайно ползване: Ливада. Актуван с Акт за общинска собственост 6221/08.02.2007 г.

8. Имот № 111015 от общинския поземлен фонд с площ от 15.733 (петнадесет цяло, седемстотин тридесет и три 
хилядни) дка., находящ се в  с. зèмåâèцà, мåстíîст “Бàáèíà ðåкà”. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин 
на трайно ползване: Ливада. Актуван с Акт за общинска собственост 11303/28.06.2012 г.

• нàчàëíà тðъжíà íàåмíà цåíà:
1. Имот № 025041 от общинския поземлен фонд с площ от 1.395 (едно цяло, триста деветдесет и пет хилядни) дка., 

находящ се в  с. зèмåâèцà, мåстíîст “ГоРоÖВеТ”. Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на трайно ползване: 
Нива., в размер на 25,11 /двадесет и пет лева и единадесет стотинки/ лева, годишна наемна цена, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран експерт оценител.

2. Имот № 025051 от общинския поземлен фонд с площ от 0.176 (нула цяло, сто седемдесет и шест хилядни) дка., 
находящ се в  с. зèмåâèцà, мåстíîст “ГоРоÖВеТ”. Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на трайно 
ползване: Нива, в размер на 3,17 /три лева и седемнадесет стотинки/ лева, годишна наемна цена, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран експерт оценител.

3. Имот № 025050 от общинския поземлен фонд с площ от 1.396 (едно цяло, триста деветдесет и шест хилядни) 
дка., находящ се в  с. зèмåâèцà, мåстíîст “ГоРоÖВеТ”. Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на трайно 
ползване: Нива, в размер на 25,13 /двадесет и пет лева и тринадесет стотинки/ лева, годишна наемна цена, съгласно експертна 
оценка, изготвена от лицензиран експерт оценител.

4. Имот № 025030 от общинския поземлен фонд с площ от 2.068 (две цяло, шестдесет и осем  хилядни) дка., находящ 
се в  с. зèмåâèцà, мåстíîст “ГоРоÖВеТ”. Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на трайно ползване: 
Нива, в размер на 37,22 /тридесет и седем лева и двадесет и две стотинки/ лева, годишна наемна цена, съгласно експертна 
оценка, изготвена от лицензиран експерт оценител.

5. Имот № 052015 от общинския поземлен фонд с площ от 2.010 (две цяло, десет хилядни) дка., находящ се в  с. 
зèмåâèцà, мåстíîст “МИлкЬоВа нИВа”. Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на трайно ползване: 
Ливада, в размер на 15,08 /петнадесет лева и осем стотинки/ лева, годишна наемна цена, съгласно експертна оценка, изготвена 
от лицензиран експерт оценител.

6. Имот № 052011 от общинския поземлен фонд с площ от 2.578 (две цяло, петстотин седемдесет и осем хилядни) 
дка., находящ се в  с. зèмåâèцà, мåстíîст “МИлкЬоВа нИВа”.  Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на 
трайно ползване: Ливада., в размер на 3,17 /три лева и седемнадесет стотинки/ лева, годишна наемна цена, съгласно експертна 
оценка, изготвена от лицензиран експерт оценител.

7. Имот № 052022 от общинския поземлен фонд с площ от 1.745 (едно цяло, седемстотин четиридесет и пет хилядни) 
дка., находящ се в  с. зèмåâèцà, мåстíîст “МИлкЬоВа нИВа”.  Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на 
трайно ползване: Ливада, в размер на 19,34 /деветнадесет лева и тридесет и четири стотинки/ лева, годишна наемна цена, 
съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран експерт оценител.

8. Имот № 111015 от общинския поземлен фонд с площ от 15.733 (петнадесет цяло, седемстотин тридесет и три 
хилядни) дка., находящ се в  с. зèмåâèцà, мåстíîст “Бàáèíà ðåкà”. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин 
на трайно ползване: Ливада, в размер на 118,00 /сто и осемнадесет/ лева, годишна наемна цена, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран експерт оценител.

• Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
• Депозит за участие – 100 (стî) ëâ., като същият се заплаща в касата на Община Своге.
• Приемане на заявленията за регистрация се извършва в деловодството на Община Своге до 10,00 часа на 27.11.2012 год. 
• Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге îт 10,00 чàсà íà 27.11.2012 гîäèíà. В случай, че не се 

яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 04.12.2012 
г. от 10,00 часа в заседателната зала на oбщината.

Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден îт 12:30 чàсà äî 13:30 чàсà.

Закупуване на тръжна документация – 
Община Своге, “Управление на собствеността”, етаж.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен  37.   

ИнЖ. ЖоРо ÖВеТкоВ
кМеТ на оБЩИна СВоГе

  ОбЩИнА  СВОге

ОбяВА
  ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл. 14, ал. 2 и 

ал. 7  от Закона за общинската собственост  и чл. 16, чл. 20, и чл. 63 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в 
изпълнение на Решение № 171/13.07.2012 г. и на Решение № 203/14.09.2012 г. на ОбС 
– Своге,  съгласно Заповед № 1534/25.10.2012 г. на Кмета на Община Своге, обявява 
публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд на земеделски стопани – физически и юридически лица, за 
отглеждане на животни, в съответствие с условията за поддържане на земята в 
добро земеделско и екологично състояние, за срок от 5 години, представляващи:

1. Имот № 029073 от общинския поземлен фонд, с площ от 134.006 
(сто тридесет и четири цяло и шест хилядни) дка., находящ се в сåëî зàíîгå, 
мåстíîст “Пîпîâèцà”. Категория на земята при неполивни условия: десета. 
Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници: Имоти с №№ 029074; 000356; 
019092; 029009; 029008; 029007. Актуван с Акт за публична общинска собственост 
№ 65/28.06.2012 г. 

2. Имот № 094001 от общинския поземлен фонд, с площ от 48.813 
(четиридесет и осем цяло, осемстотин и тринадесет хилядни) дка., находящ се в 
село Заноге. Категория на земята при неполивни условия: пета. Начин на трайно 
ползване: ливада. Граници: Имоти с №№ 094002; 094003; 000298; 094006; 000297; 
094005. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11304/28.06.2012 г. 

• нàчàëíà тðъжíà íàåмíà цåíà:
1. Имот № 029073 от общинския поземлен фонд, с площ от 134.006 (сто 

тридесет и четири цяло и шест хилядни) дка., находящ се â сåëî зàíîгå, мåстíîст 
“Пîпîâèцà”. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно 
ползване: пасище, мера, в размер на 6,00 /шест/ лева, годишна наемна цена за 1 дка., 
съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран експерт оценител.

2. Имот № 094001 от общинския поземлен фонд, с площ от 48.813 (четиридесет 
и осем цяло, осемстотин и тринадесет хилядни) дка., находящ се в сåëî зàíîге. 
Категория на земята при неполивни условия: пета. Начин на трайно ползване: 
ливада, в размер на 7,50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева, годишна наемна 
цена за 1 дка., съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран експерт 
оценител.Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 

• Депозит за участие – 100 (стî) ëâ., като същият се заплаща в касата 
на Община Своге.

• Приемане на заявленията за регистрация се извършва в деловодството 
на Община Своге до 11,00 часа на 27.11.2012 год. 

3. Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге îт 11,00 
чàсà íà 27.11.2012 гîäèíà. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само 
едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 
04.12.2012 г. от 11,00 часа в заседателната зала на oбщината.

Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден 
от 12:30 часа до 13:30 часа.

Закупуване на тръжна документация – Община Своге, “Управление на 
собствеността”, етаж.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен  37.   

ИнЖ. ЖоРо ÖВеТкоВ
кМеТ на оБЩИна СВоГе
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иниЦиатива

мЛАДежИ геРб Се ВКЛючИхА В бОРбАТА 
СРеЩУ ТРАФИКА нА хОРА

• годишният приход от тази престъпна дейност 
   възлиза на 32 000 000 000 евро в световен мащаб

Младежката организация към ПП 
ГЕРБ (МГЕРБ) град Своге се включи 
в информационна кампания срещу 
трафика на хора в общината. На 18 
октомври по случай Европейският 
ден за борба с трафика на хора, МГЕРБ 
разпространиха из оживените места 
на града флаери, чиято цел е да покажат 
рисковете от трафика на хора. Кам-
панията се проведе съвместно с Нацио-
налната комисия за борба с трафика на 
хора с председател вицепремиерът 
и министър на вътрешните работи 
Цветан Цветанов.

 Националната инициатива се про-
веде във всички областни градове. 
За осъществяване на кампанията 
младежите от ГЕРБ бяха изработили 
информационна брошура с цел пре-
венция. По данни на Комисията за 
борба с трафика на хора в брошурата 

е посочено,  че това е сред най-до-
ход ните престъпления в света, като 
годишният приход от него възлиза на 
32 000 000 000 евро.

 Най-често жертви на трафик на 
хора стават жени и момичета – 
70%. При мъжете е 17%. Единадесет 
на сто от трафикираните хора са 
малки момиченца, а децата от мъжки 

ДеТСКО УТРО В бИбЛИОТеКАТА 
урок по роДолюБие

нароДни оБичаи

Денят на народните будители 1 
ноември НЧ” Градище 1907” отбеляза 
с няколко прояви. 

Първата от тях беше посветена на 
децата и се проведе в библиотеката. 
На гости бяха учениците от 4 клас 
на СОУ”Ив.Вазов”с класен ръко во-
дител Ваня Петкова, 4 клас от ОУ 
„Д-р Петър Берон”в кв. Дренов, 
детската градина от квартала, 
както родители, познати и приятели 
от града.

 Празникът се превърна в урок по 
родолюбие за всички деца, на който 
те се запознаха с живота и делото на 
най- известните будители, разказаха 
какво знаят те за българската 

С “Раздумката за Димитровден”  
на 27 октомври  в голямото фоайе на 
НЧ ”Градище 1907” свогенци изпратиха 
есента. Те присъстваха на истински 
празник,свързан с християнския календар 
и с народния обичай да се изпраща 
активния есенен сезон и да се посреща 
зимата.

Народните разказвачи от Осеновлак, 
Зимевица, Гара Бов, Габровница,Реброво 
и Своге забавляваха публиката с 

Младежи от ГЕрБ-Своге раздадоха брошури срещу трафика на хора.  
                                                                                              Снимка: “Своге Днес”.

ИЗпРАТИхме еСенТА 
С „РАЗДУмКА 
ЗА ДИмИТРОВДен”

“Всички участници се представиха 
достойно и заслужаваха награда.”

                     Снимка: “Своге Днес”.

“различни автентични ястия бяха представени в конкурса.”
                                                                                         Снимка: “Своге Днес”.

Ученици, деца и родители присъстваха на празника в библиотеката. 
      Снимка: “Своге Днес”

Младежите показаха заинтересованост по повод инициативата.
                                                                                              Снимка: “Своге Днес”.

пол, превърнали се в жертви са 2%. 
Потърпевшите биват най-често 
подмамвани с мними обещания за 
работа в чужбина или чрез екскурзии. На 
тези и други опасности е акцентирано 
в информационната брошура, в която 
са изброени и най-разпространените 
видове експлоатация – сексуална, 
трудова и с цел просия.

“Публиката се забавлява от сърце с народните разказвачи и театралното 
студио към НЧ “Градище 1907”.”                                     Снимка: “Своге Днес”.

невероятно смешни истории, разказани 
артистично и с хъс. Същевременно 
бе проведен и кулинарен конкурс за 
автентични ястия. Жури в него бяха- 
Искра Кирова, председател и членове- 
Даниела Гочева и Десислава Евгениева. Те 
определиха най-атрактивните и вкусни 
гозби. Първо място спечели голямата 
група домакини от Миланово. На второ 
място бяха малките кулинарки от 
Свидня, на трето се оказа един пъстър 

петел, сготвен от представителката 
на Своге. 

Поощрителна награда взеха жените 
от Зимевица. Всички получиха грамоти 
и малки награди. Не може да не бъде 
отбелязано участието на Натали 
Златанова от Зимевица, която около 
15 минути интерпретира разказа на 
Чудомир”Не съм от тях как Сийке”. Най-
интересното бе,че тя е само на седем 
години, а се представи по-добре от всички 
възрастни. Забавно бе за публиката и 
изпълнението на театралното студио 
към НЧ”Градище 1907” с ръководител 
Мариета Любенова, което изследваше “ 
едно нящо”… След това Младен Петров 
обясни за “Инфлуенцията на Митрето”. 

Песните и свирните на предста-
вителите на Габровница създадоха 
допълнително свежо настроение. То бе 
поддържано и от групата за народно 
пеене към свогенското читалище и 
вокална група “Доверие” с ръководител 
Снежана Сандова. Както си е редно 
празникът завърши с народни танци 
- малките чаровници от състав “Бал-
канче” с ръководител Иван Иванов се 
представиха чудесно. Те дадоха знак и 
всички присъстващи по-нататък се 
хванаха на хорото.

“Раздумката за Димитровден” пос тави 
началото на традиция да бъде отбелязван 
този празник , който да ни накара да  
почувстваме духа на българщината. 

история, рецитираха възрожденски 
стихове и като на истински празник 
имаше музика, гатанки, бонбони. 
Присъстващите разгледаха с го лям 
интерес изложбата от макети и 
рисунки на Ален В. Атанасов- ученик 
от 6 клас .

Гостите на детското утро- 
представители на издателство 
„Просвета”- се погрижиха за най-
приятната част от празника- пода-
ръците. 

На най-активните участници 
в „Утрото” и на читателите на 
библиотеката г-жа Лидия Несторова 
подари книги и други учебно помощни 
материали.
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Ангел ТАНЕВ
Свогенци не успяха да се възползват 

от домакинството и изненадващо 
пропуснаха да спечелят срещу отбора 
на Церово. Трябваше да се задоволят 
само с точка, така че допуснаха първа 
загуба на точки от старта на сезона за 
неудовлетворение на треньора Димитър 
Стоилов.

През по-голямата чат от мача 
Спортист бе по-активния тим и в по-
големи периоди от времето играта 
се водеше около наказателното поле на 
гостите от Церово.

В 75-та минута нападателят на 
Спортист Благой Тодоров можеше да 
открие резултатите, но демонстрира 
разочароващо изпълнение с топката от 
чиста ситуация за гол.

В класирането след изиграния 6-ти 
кръг Спортист е първи с 16т.(17:4) и е 
само с точки преднина пред адаша си от 
Драговищица. 

19-годишната гарнитура при ДЮШ 
Своге победи без много напрежение 
със 7:0 Сливнишки Герой/Сливница и 
направи крачка към затвърждаването 
си на първото място в есенното 
подреждане на шампионите. 

Извоювана бе 4-та победа за 
младежката формация на Своге с 
резултат по-голям от 3 гола. Точки 
за тима в срещата бяха Цв.Дончев, 
Ст. Стойкой и Й.Христов с по две 
попадения и Т.Симеонов добави един 
гол.

Домакините започнаха головата 
фиеста още в 2-ата минута, когато 
Т.Симеонов се разписа за 1:0. Халфът 
С.Стойков удвои 10мин. по-късно. 
Цв.Дончев направи 3:0 малко след 
почивката. В последната третина 
на сблъсъка паднаха и останалите 4 
гола.

майсторът на спорта по шах марио Вутов
с второ и шесто място 
от Републиканските първенства

Кметът на Гара Бов Марио Вутов се представи отлично на Републиканските 
първенства по ускорен шахмат-20 минути и на блиц- 5 минути през месец 
октомври. Спечеленото второ място на блиц и 6-то в дисциплината 
ускорен шахмат-20мин. са изключителни постижения за нашия най-добър 
шахматист, а така също и признание за шахмата в града.

Първи три точки в първенството спечели „Искър” след победа в дербито 
на кръга с 5:1 над „Искра”/Искрец/. Искречани се явиха на мача без четирима 
основни играчи. Лакатник изигра на основния си терен най-силния си мач от 
началото на сезона. Това бе и първа тяхна победа.

В основата на разгромяващата победа срещу „Искра” бяха братята 
Иванови, Б.Спасов и кап. Съботинов. Лакатник вече са на 8-мо място с актив 
от 4 точки (10:14) голова разлика. 

В седмия кръг играят с Церово и при добър резултат ще се изкачат 
напред в класацията.

ФутБол

“Спортист” загуби първи 
две точки на собствен терен
• спортист-Церово завърши 0:0

Новият тим на Спортист Своге-мъже, участник в ОФГ- Запад, сезон 
2012/2013.         Снимка “Интернет”

Спортист смачка 
Сливнишки герой 
на ходом

Юношеската старша възраст на Спортист кръг преди края ще зимуват 
на върха”         Снимка “Интернет”

първенство

първа победа 
за „Искър” Лакатник

първо Място

шахМат

    ОбЩИнА  СВОге

ОбяВА
  ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл. 

14, ал. 2 и ал. 7  от Закона за общинската собственост  и чл. 16, чл. 20, и 
чл. 63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 172/13.07.2012 г. 
и на Решение №205/14.09.2012 г. на ОбС – Своге,  съгласно Заповед № 
1536/25.10.2012 г. на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с 
тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – общинска 
собственост, представляващи: 

1. Имот № 013026 от общинския поземлен фонд с площ от 
8.281 (осем цяло двеста осемдесет и една хилядни) дка., находящ се 
в  с. Рåäèíà, мåстíîст “Пðåсëèцà”, номер на имот по КВС – 013026, 
ЕКАТТЕ 62414. Категория на земята при неполивни условия: Десета. Начин 
на трайно ползване: Ливада. Актуван с Акт за общинска собственост 
11280/24.04.2012 г.

2. Имот № 054009 от общинския поземлен фонд с площ от 5.339 
(пет цяло, триста тридесет и девет хилядни) дка., находящ се в с. 
Жåëåí, мåстíîст “БонЧоВоТо”, номер на имот по КВС – 054009, ЕКАТТЕ 
29163. Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин на 
трайно ползване: Пасище, мера. Актуван с Акт за общинска собственост 
5289/30.01.2007 г.

• нàчàëíà тðъжíà íàåмíà цåíà:
1. за имот № 013026 от общинския поземлен фонд с площ от 8.281 

(осем цяло двеста осемдесет и една хилядни) дка., находящ се в  с. Рåäèíà, 
мåстíîст “Пðåсëèцà”, № на имота по КВС – 013026, ЕКАТТЕ 62414. 
Категория на земята при неполивни условия: Десета. Начин на трайно 
ползване: Ливада, в размер на 7,50 /седем лева и петдесет стотинки/ лева, 
годишна наемна цена за 1 дка., съгласно експертна оценка, изготвена от 
лицензиран експерт оценител.

2. за имот № 054009 от общинския поземлен фонд с площ от 
5.339 (пет цяло, триста тридесет и девет хилядни) дка., находящ се в  
с. Жåëåí, мåстíîст “БонЧоВоТо”, номер на имот по КВС – 054009, 
ЕКАТТЕ: 29163, Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин 
на трайно ползване: Пасище, мера, в размер на 7,00 /седем/ лева, годишна 
наемна цена за 1 дка., съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран 
експерт оценител.

• Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
• Депозит за участие – 100 (сто) лв., като същият се заплаща в 

касата на Община Своге.
• Приемане на заявленията за регистрация се извършва в 

деловодството на Община Своге до 14,00 часа на 27.11.2012 год. 
• Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Своге 

îт 14,00 чàсà íà 27.11.2012 г. В случай, че не се яви кандидат или е 
постъпило само едно заявление за участие, да се проведе повторен търг 
при същите условия на 04.12.2012 г. от 14,00 часа в заседателната зала 
на oбщината.

Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен 
ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Закупуване на тръжна документация – Община Своге, “Управление на 
собствеността”, етаж.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен  37.   

ИнЖ. ЖоРо ÖВеТкоВ
кМеТ на оБЩИна СВоГе

  Народно читалище “Градище 1907”
  2260 – гр. Своге, ул.”Цар Симеон” № 29

О б я В А 
 Настоятелството на НЧ “Градище 1907”- гр. Своге, на основание чл.16 от Наредбата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и Решение 160/14.06.2012г. на ОбС – гр. Своге и Решение от 
протокол №9 /03.10.2012г. на Настоятелството на НЧ ”Градище 1097”

ОбяВяВА ТъРг С  ТАЙнО нАДДАВАне
За отдаване под наем на следния обект:
Бутèк– I åтàж  /âътðåшåí/ № 8,  площ 13 кв.м., с начална месечна цена 3.44 % от МРЗ за 1 кв.м. с вкл. ДДС 
Тръжната документация може да се получи от счетоводството на читалището всеки работен ден. Цена  на 

тръжна документация -20,00 /Двадесет лв./. Депозит за участие – 100,00 лв. Срок за подаване на офертите 
-12,00 часа на 19.11.2012г. Търгът ще се проведе на 19.11.2012г. от 17,00 часа в читалището.

 Оглед –всеки работен ден от 10-16 часа.
 При липса на кандидати или се яви само един кандидат за помещение, търгът ще се провежда при 

същите условия всеки понеделник от 17,00 часа на същото място.

     Мая Манолова- Ташунова
     Председател на  настоятелството на НЧ “Градище 1907”                                                 



708.11.2012 г. СПоРт - юноши

успех

ДецАТА нА ИСКРец 
нА ВъРхА
• възпитаниците на ангел танев спечелиха мача

Спортист – формация 96/97 победи Сливнишки Герой 
с 6:4 като гост в мач от петия кръг на „А” областна 
юношеска група и е водачът във временното класиране. 

Свогенци набързо поведоха с 0:2, но полувремето 
завърши 1:2.

В началните 10 минути на втората част обратът тръгна 
за „Героя” от две грешки в защитата на Спортист за 3:2.

Последва активизиране и тотално превъзходство в 

Ангел ТАНЕВ
Искра (родени 1999година) победи 

с 3:0 Драгоман като не срещна труд-
ност с тима от Драгоман и бързо си 
осигуриха успеха. Р.Йорданов и Т.Данов 
са голмайсторите за класическото 
3:0.

Първите минути бяха плахи и 
играта бе скована, но искречанци 
бързо се съвзеха и заиграха своята 
игра. Осъществиха трасе срещу 
своя опонент, което затрудняваше 
домакините да осъществяват други 
атаки.

Постепенно възпитаниците на 
Ангел Танев намериха верния ритъм 
и взеха нещата в свои ръце, като 
създаваха голови положения с лекота 
и логично спечелиха мача.

Най-малките футболисти на ДЮШ заслужиха първо и второ място на 
турнира в Драгоман.                                                          Снимка:  Ангел Танев

Последният в класирането на Запад в областта - Вихър 
(Алдомировци) по беди Спортист (Своге) с 0:1 в 4-тата 
минута.Въпреки териториалното си предимство 
Спортист не успя да стигне до изравняване. Отборът 
игра най-добрият и организиран футбол, но пропусна 
много чисти положения като този мач не направи 
изкючение. Силни футболисти като Д. Стоичков, Д. 
Борисов и В. Тодоров бяха неточни от чисти срелкови 
позиции.

Тази загуба на свогенци обаче не повлия особено на 
класирането, след като и втората Спортист/Драговищица, 
напусна победен стадион в Драгоман с 0:1. 

Спортист загуби от аутсайдера Вихър

Спортист и Балкан се срещнаха на градския стадион в Ботевград.
               Снимка:  Интернет

ФутБол

Спортист наказа и Сливнишки герой
при 16 годишните
• Боян василев за 30 мин. игра и реализира хектрик

играта в полза на гостите от Своге. 
Атаките следваха една след друга пред вратата на 

домакините. Някои играчи пропиляха няколко отлични 
ситуации за гол. 

След като дойдоха минутите за резервата Б.Василев 
реализира 3 попадения. Разписа се и В.Димитров за 
крайното 6:4. До края на двубоя свогенци пропуснаха да 
достигнат и до по-убедителен успех.

Спортист врътна чавдар 2:1 от 0:1
Спортист успя да обърне Етрополския „Чавдар” до 2:1 в първенството 

на юношеската областна група до 19 години, след като гостите дръпнаха 
с 0:1 още в 22-рата минута.

Шоколадите от Своге нямат грешка и с три победи едно равенство 
от 4 кръга вървят уверено към първото място. 

Прехвалените юноши от школата на Христо Стоичков поведоха в 
22 минута след грешка на вратаря Б. Симеонов. С яростен натиск и 
благодарение на голмайсторския нюх на Станислав Стойков и Цветомир 
Дончев домакините стигнаха напълно заслужено до трите точки. 
Станислав се разписа в 49-тата минута със страхотен шут в горния 
ляв ъгъл на етрополската врата. Другият гол за победителите вкара 
отличния нападател Цветомир Дончев от пряк свободен удар.

„Момчетата бяха фантастични днес”- горд бе треньорът на Спортист- 
Ангел Танев. За отбелязване е също така, че Чавдар не застраши нито 
веднъж вратата на Спортист.

юноши и ДеЦа 

• Балкан и спортист - 0:0 
  в двубой помежду си 
  от последния есенен кръг.

  

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 № 202 от 14.09.2012 г. на Общински 
съвет – Своге и във връзка със Заповед № 1549/29.10.2012 г. на Кмета на Община Своге, ОБЯВЯВА 
откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем 
за срок от 3 /три/ години на имот - публична общинска собственост, представляващ: имот с № 
017010 от общинския поземлен фонд с площ от 2.863 (две цяло осемстотин шестдесет и три 
хилядни) дка., находящ се â зåмëèщåтî íà с. Вëàäî Тðèчкîâ, мåстíîст “Тîскèíîтî”, начин на 
трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: трета. 

Търгът ще се проведе íà 12.12.2012 г. îт 12:00 чàсà в заседателната зала на Община Своге, 
като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 
12:00 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 19.12.2012 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 годишна наемна цена в размер на 840.00 (осемстотин и четиридесет) 
лева.   

 Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като 
същата се получава от ст. юрисконсулт при Община Своге – трети етаж, стая “Юристи”, 
след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

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

   За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 25.

ИнЖ. ЖоРо ÖВеТкоВ
кМеТ на оБЩИна СВоГе

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

О б я В А

при ДеЦата 

Възпитаниците на треньора Ангел Танев пропиляха повече от две, три 
добри възможности за отбелязване на гол. 

За гостите от Своге най-добрата ситуация за откриване на резултата 
възникна в 62 минута, когато Венелин Велинов изскочи на срелкова позиция, 
но пропусна на намери целта.

През втората част свогенци доминираха, но вратарят на домакините 
се превърна в главен виновник Спортист да не предреши изхода от сблъсъка 
с Балкан на градския стадион в Ботевград.

оФг запаД- сеДМи кръг    (28 октоМври)

Ком/Годеч пък победи на терена в Искрец домакините 
от „Искра” с 2:1, като ги мсъкна с 3 места надолу в 
класирането. Тази загуба бе и трета поредна за добре 
стартиралия тим от Искрец.

Втора сезонна победа в тази група постигна „Искър”/
Гара Лактник. Този път прогресиращия тимсе ревншира 
на верните си привърженици, като спечели дербито 
срещу коравия състав на Церово с 4:0. Мачът се игра на 
неутрален терен в с.Искрец. Отлична оценка за играта 
си получиха братята Иванови, нападателят Б.Спасов 
и треньора Съботинов. Искър се класира със 7т./14:14 
голова разлика.

Спортист изпусна балкан 
на градския стадион 
в ботевград
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празниЦи

Ивет ПЕТКОВА
Настоятелството на Народно 

читалище”Христо Ботев-1929”  в с. 
Церово отбеляза с  литературна среща  
250-годишнината от написването на 
История славянобългарска.

 Събитието бе на 1 ноември -Деня 
на народните будители . Гости на 
срещата бяха секретарят на общината 
Мая Ташунова, експертът от Регио-
нални експертно консултативни и 
информационни центрове  Людмила 
Петрова, директорката на ОУ „Васил 
Левски” Ваня Огнянова, както и лю-
бители на словото. 

Празничната среща започна с песен 
на женската формация за обработен 
фолклор към читалището. След то ва 
част от гостите прочетоха в ориги-
нал  черковнославянски откъс от 
Исто рията на Паисий. Програмата 
продължи с интересна презентация, 

• участниците прочетоха откъси от историята
  на паисий хилендарски, която навърши 250 години

В цеРОВО пОчеТОхА С ЛИТеРАТУРнО чеТене  
Деня нА нАРОДнИТе бУДИТеЛИ

описваща живота и делото на Па исий 
Хилендарски, представена от Незабравка 
Лалова. 

Литературното четене продължи 
с участието на всички гости, които 
имаха пасажи от текста на История 
славянобългарска в съвременен превод. 
Организаторите бяха подготвили 
и подаръци , като на  всеки гост бе 
подарена по една картичка, изработена 

Ирена ГЕОрГИЕВА 
рЕКИЦ “Читалища” София област
Школата за народни танци “Голем 

Мерак” гр.Своге с ръководители Тошко 
Тодоров и Драгомир Тодоров достойно 
завоюваха второ място във втория 
Национален фестивал „Мизия танцува”, 
който се състоя на 27 октомври 
в Плевен.  В него взеха участие 21 
състава от цялата страна с над 500 
танцьори..

Йонита Иванова, шеф на отдел 
„Образование и култура” в Община 
Плевен, поздрави участниците с думите: 
„Приветствам всички вас, за волята да 
съхраните и предавате на поколенията 
невероятната самобитност, красота и 
богатство на нашия фолклор, традиция 
и ценности”.

Проф. Дженева сподели, че в послед-
ните близо десет години в България 
се наблюдава подем в изучаването на 
народните танци и в интереса изобщо 
към българския фолклор.”Още при 
откри ването казах на колегите и на 
участниците, че задачата на журито е 
не толкова да номинира и награждава, а 
да поощрява и стимулира танцьорите 
за това, че се занимават с българския 
танц и че го правят с удоволствие”. 

Тя каза още, че задачата на журито 
е била и да наблюдава и коригира при 
нужда евентуални отклонения от сти-
ла и характера на народните тан ци. 
Според нея това, което се случ ва в 
България по отношение на българския 
народен танц е едно връщане към 20 
- те години на миналия век, когато се 
развива самодейното, а по - късно и 
професионалното изкуство. „Хората 
искат да танцуват и това е един прекрасен 
вариант”, каза проф. Дженева.

нароДни танЦи

Свогенската школа „голем мерак” 
взе второто място в надиграването 
„мизия танцува”

 “Голем мерак” гр. Своге достойно завоюва второто място.  
            Снимка: НЧ “Градище 1907”

Представители на общинската администрация, учители и пенсионери от 
клуб “Доверие” гостуваха на кмета на град Ступава - Словакия Павел Слезак 
на празника на зелето. От 05.10 - 07.10 2012г. те бяха водени от кмета на 
община Своге инж. Жоро Цветков. Нашата Община се представи с кулинарен 
щанд, на който бяха изложени национални ястия като баница със зеле, сърми, 
луканка, лютеница и шоколадови изделия. В концертите по случай празника 
взеха участие и групата за народно пеене “Китка” към НЧ “Градище 1907” и 
певческата група “Доверие” с ръководител Снежана Сандова. 

за празника на зелето

Общински служители 
и Клуб „Доверие” 
гостуваха  в Словакия

Секретарят на общината Мая Манолова приветства гостите на съби тието 
и поздрави всички за празника от името на кмета на общината инж. Жоро 
Цветков                                     Снимка: “Своге Днес”.

от читалището, на гърба, на която всеки 
саморъчно писа с перодръжка и мастило. 

Литературното четене за трета 
поредна година остави хубав спомен и 
всеки се почувства като  съвременен 
будител. Кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков подари на библиотека на 
с.Церово Зографска чернова на “История 
славянобългарска” от 1762г.,  Факсимилно 
издание 2012 г.

Съвременните будители преписваха Историята на Паисий с перодръжка и 
мастило.                      Снимка: “Своге Днес”.

Женската фолклорна група изпяха няколко възрожденски песни.
                      Снимка: “Своге Днес”.


