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Правителството отхвърли финансирането на шест 
проекта на община Своге

	 В	Бюджет	2014	г.	беше	заложе-
на	 публична	 инвестиционна	 програма	
„Растеж	и	устойчиво	развитие	на	реги-
оните”	с	бюджет	500	млн.	лв.	Целта	на	
тази	програма	е	да	се	обезпечи	допъл-
нителен	финансов	ресурс	за	регионите,	
като	 се	 финансират	 проекти	 извън	 до-
пустимите	за	кандидатстване	по	опера-
тивните	програми.	
	 Община	 Своге	 кандидатства	 с	
шест	важни	проекта,	които	бяха	отхвър-
лени	за	финансиране	от	коалицията	на	
БСП	и	ДПС,	заедно	с	проектите	на	оста-
налите	осем	общини	в	Софийска	област	
с	кметове	от	ГЕРБ.	
	 За	 илюстриране	 на	 „справед-
ливото”	разпределение	на	средствата	по	
тази	 инвестиционна	 програма,	 предла-
гаме	 един	 анализ	 (със	 съкращения)	 на	
Петър	 Ганев	 от	 Института	 за	 пазарна	
икономика	(ИПИ)	от	7	февруари	2014	г.

ИПИ: Пари за регионите – прозрачно 
и на „наши” хора
	 „През	 тази	 седмица	 бяха	 по-
харчени	всичките	500	млн.	лв.	от	т.	нар.	
Публична	 инвестиционна	 програма	
„Растеж	и	устойчиво	развитие	на	реги-
оните”	-	едно	перо	в	бюджета,	което	се	
разходва	с	решение	на	правителството.	
Прави	впечатление,	че	Министерството	
на	финансите	се	беше	подготвило	за	не-
гативния	отзвук	от	пълното	изхарчване	
на	 „фонда”	и	положи	сериозни	усилия	
максимално	 да	 отговори	 на	 предсто-
ящите	критики.	Тези	усилия	са	наисти-
на	похвални,	но	по-сериозното	вглежда-
не	в	данните	води	до	крайно	неприятни	
изводи	 –	 политическият	 елемент	 вече	
може	да	се	докаже	и	емпирично.
	 Хипотезата	ни	в	случая	е,	че	ко-
гато	по	 литиците	разполагат	с	подобен	
„фонд”	(без	правила),	то	неизбежно	ще	
се	стигне	до	насочване	на	парите	по	по-
литическа	линия.	Данните	за	политиче-
ската	принадлежност	на	кметовете	взи-
маме	от	ЦИК,	като	обособяваме	четири	
групи	 принадлежност	 –	 ГЕРБ,	 БСП,	
ДПС,	 други/независими.	 Кметовете	 на	
БСП	получават	най-много	пари,	а	имен-
но	 близо	 118	 млн.	 лeвa.	 Кметовете	 на	
ДПС,	като	партия,	подкрепяща	властта,	
тоест	предполагаемо	участва	в	разпре-
делението	 на	 парите,	 получава	 малко	
над	60	млн.	лв.	Кметовете	на	ГЕРБ	по-
лучават	64	млн.	лв.,	а	кметовете,	които	

са	определени	като	други	или	независи-
ми,	получават	близо	47	млн.	лeвa.	Грубо	
казано,	кметовете	на	властта	получават	
178	 млн.	 лв.	 (БСП+ДПС),	 а	 кметовете	
на	опозицията	и	другите	получават	111	
млн.	лв.	(ГЕРБ+други/независими).	

	 Общините	на	ГЕРБ,	например,	
общо	 обхващат	 население	 от	 над	 4,2	
млн.	 души.	 	 БСП	 от	 своя	 страна	 има	
кметове	в	общини	с	население	1,3	млн.	
души.	Въпреки	това,	вторите	получават	
почти	двойно	повече	от	първите.	Видно	
е,	че	разликата	между	БСП	И	ГЕРБ	е	6	
пъти,	 а	 най-облагоделствени	 са	 кмето-
вете	 на	 ДПС	 –	 обхванато	 сравнително	
малко	 население,	 а	 получени	 големи	
суми.	
	 Какво	се	случва,	ако,	например,	
махнем	 областните	 градове	 от	 уравне-
нието?	 Изваждайки	 27-те	 най-големи	
общини,	 картината	 става	 още	 по-ясна.	
БСП	и	ДПС	получават	над	147	млн.	лв.	
в	 по-малките	 общини,	 докато	 за	 кме-
товете	 на	 ГЕРБ	 в	 по-малките	 общини	
има	23	млн.	лв.	И	забележете,	че	отново	
кметовете	на	ГЕРБ	обхващат	повече	на-
селение	спрямо	БСП	и	ДПС	взети	заед-
но,	а	получават	в	пъти	по-малко.	
	 Интересно	 е	 да	 разгледаме	 и	
нефинансираните	 общини.	 Общо	 91	
общини	не	се	класират	за	финансиране.	
Цели	89	от	нефинансираните	общини	са	
на	ГЕРБ	и	други/независими,	докато	не-
финансираните	общини	на	БСП	и	ДПС	
са	едва	две	–	Съединение	на	БСП	и	Ма-
дан	на	ДПС.	С	други	думи,	ако	кметът	
на	 общи-......продължава на стр.5
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Община Своге информационен бюлетин

	 Общинският	 съвет	 гласува	
бюджет	2014	г.	на	редовното	си	заседа-
ние,	проведено	на	14.02.2014	г.	Преди	
да	 стигнат	 до	 тази	 точка	 от	 дневния	
ред,	общинските	съветници	влязоха	в	
спор	 за	 разходите	 по	 поддържане	 на	
чистотата	в	община	Своге	за	2014	г.	В	
дневния	 ред	 имаше	 две	 предложения	
относно	 план-сметката	 за	 сметосъби-
рането	 и	 сметоизвозването.	 Първото	
предложение	беше	внесено	от	предсе-
дателя	 на	 правната	 комисия	 Веселин	

Запрянов,	а	второто	–	от	кмета	на	об-
щината	 инж.	 Жоро	 Цветков.	 Според	
кмета	сумата,	необходима	за	сметосъ-
биране	и	сметоизвозване,		трябваше	да	
бъде	в	размер	на	750	340	лв.,	каквато	
е	 била	 и	 през	 изминалата	 2013	 г.	 19	
общински	 съветници	 единодушно	 от-
хвърлиха	 предложението	 на	 кмета	 и	
гласуваха	разходите	за	събирането,	де-
понирането	и	обезвреждането	на	бито-
ви	отпадъци	да	бъдат	намалени	до	549	
144	лв.,	съгласно	предложението	на	г-н	
Запрянов.	 Според	 общинските	 съвет-
ници	разликата	от	241	хил.	лв.	щяла	да	
отиде	за	изграждане	и	основен	ремонт	
на	 различни	 инфраструктурни	 обек-
ти.	 „Така	 приетата	 цена	 (549	 144	 лв.)	
ще	бъде	база	за	следваща	обществена	
поръчка	 за	 сметосъбирането	и	 смето-
извозването.	Нека	видим	колко	фирми	
ще	се	явят,	защото	аз	съм	сигурен,	че	
такива	ще	има”	–	допълни	общинският	
съветник	Веселин	Запрянов.	
	 [Малко статистика за сред-
ствата, отделяни за чистота в пре-
дходните бюджети:
	 2010 г.	–	1	003	675	лв.(годишен	
размер	 на	 разходите	 на	 такса	 битови	
отпадъци),	от	които	708 635 лв. за сме-
тосъбиране и сметоизвозване;
	 2011 г.	–	1	111	153	лв.,	от	които	
705 222 лв. за сметосъбиране и сме-
тоизвозване;
	 2012 г.	–				906	842	лв.,	от	които	

623 837 лв. за сметосъбиране и сме-
тоизвозване;
(до	 края	 2012	 г.	 сметта	 се	 извозва	 до	
общинското	депо	„Бабин	дол“)
2013 г.	 –	 1	 087	 366	 лв.,	 от	 които	 750 
340 лв. за сметосъбиране и сметоиз-
возване, като тази сума вече включ-
ва и извозване на битовите отпадъци 
до регионално депо „Костинброд“ от 
01.01.2013 г., на стойност 112 320 лв.
	 2014 г.	–	1	047	426	лв.,	от	които	
549 144 лв. за сметосъбиране и сме-

тоизвозване, в това число 
са и разходите за извозва-
не до депо „Костинброд“ 
- 121 403 лв.]
	 Не	по-различно	е	по-
ложението	 и	 със	 зимното	
поддържане	 на	 пътната	
мрежа.	През	2012	г.	Общи-
ната	е	получила	171 400 лв. 
целева субсидия	 за	 зимно	
поддържане	на	общинската	
пътна	мрежа	и	е	използвала	
50 000 лв. собствени сред-
ства	 за	 зимно	 поддържа-
не	 на	 улиците	 в	 гр.	 Своге.	
През	2013 г. целевата суб-

сидия е 231 800	лв.	и	50 000 лв. собст-
вени средства,	а	през	2014 г. целева-
та субсидия е 231 800 лв. (от които 
5% резерв) и заложени само 10 000 
лв. собствени средства 
за зимно поддържане на 
уличната мрежа в Своге.	
Последното	 е	 по	 решение	
на	 Общинския	 съвет.	 Така	
се	получава	тази	разлика	от	
241	хил.	лв.
	 Относно	 бюдже-
та	 -	 и	 тази	 година	 60	 000	
лв.	 ще	 бъдат	 отделени	 за	
спорт.	 По-малко	 ще	 бъдат	
средствата	за	баскетбол	–	9	
хил.	лв.,	вместо	15	хил.	лв.,	
като	разликата	от	6	хил.	лв.	
беше	 пренасочена	 към	ФК	
„Спортист”	–	деца.	Мъжки-
ят	футболен	отбор,	който	от	
скоро	е	с	ново	ръководство,	ще	полу-
чи	13	500	лв.	По	5	000	лв.	ще	получат	
селските	футболни	отбори	на	Церово,	
Искрец	и	Лакатник.	1	500	лв.	-	футбол-
ният	отбор	на	Бов,	а	2	500	лв.	ще	бъдат	
отпуснати	на	детския	футболен	отбор	
в	с.	Искрец.	Акробатиката	ще	получи	
3	хил.	лв.	Останалите	средства	ще	бъ-
дат	 разпределени	 между	 отборите	 по	
таекуондо	и	ръгби.	11	700	лв.	ще	бъдат	
заделени	за	субсидии	на	организации	с	
нестопанска	цел,	в	т.ч.	по	4	хил.	лв.	ще	
получат	 ПСС	 в	 Лакатник	 и	 Туристи-

ческо	 дружество	 „Искърски	 пролом”.	
Между	125	и	250	лв.	ще	получат	пен-
сионерските	клубове	по	селата.	21	600	
лв.	от	собствени	приходи	на	Общината	
ще	бъдат	 заделени	 за	подпомагане	на	
читалищната	 дейност.	 	 7	 хил.	 лв.	 бъ-
дат	отпуснати	на	читалището	в	Своге,	
2	 хил.	 лв.	 –	НЧ	„Светлина	1896”	–	 с.	
Гара	Бов,	 3	 хил.	 лв.	ще	получи	 чита-
лището	в	Церово.	Останалите	средства	
ще	бъдат	разпределени	за	читалищата	
в	с.	Зимевица	–	1000	лв.,	с.	Владо	Три-
чков	–	1900	лв.,	с.	Томпсън	–	2700	лв.,	
с.	Гара	Лакатник	–	2000	лв	и	с.	Мила-
ново	–	2000	лв.
	 На	 предишната	 сесия	 от	
30.01.2014	г.	(решенията	вижте	на	стр.	
13,	 14	 и	 15),	 общинските	 съветници	
си	гласуваха	увеличение	на	заплатите.	
Досегашното	им	заплащане	се	базира-
ше	на	30	%	от	средната	брутна	запла-
та	на	общинската	администрация,	т.е.	
те	получаваха	по	190	лв.	месечно	или	
общо	за	20	души	53	850	лв.	на	година	
-	 възнаграждения	 и	 осигуровки.	 Сега	
вече	 сумата	 се	 базира	 на	 около	 70	%	
от	 средната	 брутна	 общинска	 заплата	
и	 възлиза	 на	 450	 лв.	 месечно	 на	 чо-
век	или	128	730	лв.	годишно	общо	за	
всички.	Това	е	заплащането	за	участие	
в	едно	заседание	на	Общинския	съвет	
месечно	и	в	две,	максимум	три	коми-

сии.
	 Съвсем	друго	нещо	е	отговор-
ността,	с	която	се	нагърбва	Общински-
ят	съвет	с	вземането	на	решения	за	фи-
нансови	 средства,	 с	 които	 Общината	
трябва	да	се	разплаща.	По	презумпция,	
ако	се	получи	грешка	в	изчисленията,	
хората	 ще	 търсят	 вина	 у	 кмета	 и	 ад-
министрацията.	Но	човек	обикновено	
взема	смели	или	отговорни	решения	в	
два	случая	–	или	когато	правилно	пре-
ценява	 възможностите	 си,	 или	 когато	
ги	надценява.	

Общинският съвет гласува бюджет 2014 г.
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информационен бюлетин Община Своге

Кметът на община Своге проведе срещи с жители на 
десет села от общината

	 В	края	на	месец	януари	и	нача-
лото	на	февруари	инж.	Жоро	Цветков	
проведе	 срещи	 	 с	 жителите	 на	 селата	
Миланово,	 Дружево,	 Бакьово,	 Огоя,	
Ябланица,	 Батулия,	 Лакатник,	 Гара	
Лакатник,	 Луково	 и	 Реброво.	 Темите,	
разисквани	на	тези	импровизирани	съ-
брания,	 бяха	 свързани	основно	 с	про-
блемите	във	ВиК	мрежите	по	селата,	с	
уличното	осветление,	с	лошото	състоя-

ние	на	някои	улици	и	пътища,	със	свла-
чищни	 процеси,	 изискващи	 спешно	
укрепване,	с	разширение	на	гробищни	
паркове,	с	опазване	на	културното	на-
следство,	 с	 безхаберното	 отношение	
на	 дърводобивните	 фирми,	 рушащи	
планинските	 и	 междуселските	 пъти-
ща,	 с	нередовния	през	почивните	дни	
жп	транспорт,	с	опазването	на	частна-
та	собственост,	с	оплетени	в	дърветата	
жици,	 с	 безработицата,	 както	и	 с	 още	
много	други.
	 Повечето	от	селищата	използ-
ват	местни	водоизточници,	прихванати	
в	каптажи,	чиято	вода	се	събира	в	ре-
зервоари,	които,	на	места,	не	си	знаят	
годините.	 Някои	 от	 тях	 са	 отворени	
и	 с	 разбити	 врати,	 други	 -	 затлачени	
с	 тиня	 и	 нуждаещи	 се	 от	 почистване.	
На	 практика	 почистването	 би	 могло	
да	се	извърши	и	от	самите	жители,	но	
проблемът	е	в	това,	че	младите,	силни	
и	 енергични	 хора	 по	 селата	 са	малко.	
Повечето	са	заминали	за	чужбина	или	
са	 се	 преселили	 в	София	 за	 по-добро	
заплащане.	Малките	села	са	със	заста-

ряло	население,	което,	някак	по	навик,	
а	 и	 поради	 физическа	 невъзможност,	
очаква	проблемите	да	бъдат	разрешени	
от	Общината.	 Оплакванията	 са	 много	
–	от	това,	че	„на	съседа	канализацион-
ната	тръба	се	спукала	и	наводнява	моя	
двор”,	до	това,	че	„аз	имам	водомер	и	
плащам	 за	 водата,	 която	 използвам,	 а	

други	монтират	кранове	преди	водоме-
ра	и	си	поливат	градините	на	воля	или	
пък	изобщо	нямат	водомери.”		В	някои	
села	хората	се	жалват,	че	има	недостиг	
на	 вода	 през	 лятото.	Николай	 от	 село	
Огоя,	обаче,	заяви,	че	водата	всякак	ще	
стига,	ако	не	се	разхищава	и	се	черпи	
със	съвест.	
	 На	 срещата	 в	 село	 Гара	 Ла-
катник	общинският	съветник	Веселин	
Запрянов	 изказа	 мнение,	 че	 „пробле-

мите	 с	 водоснабдяването	 би	 трябвало	
да	са	проблеми	на	държавата.	ВиК	дру-
жествата	имат	само	права	–	да	събират	
таксите	от	населението,	а	за	общините	
остават	 само	 задълженията	 –	 да	 под-
държат	 водоснабдителната	мрежа.	 За-
дълженията	 за	 подмяна	 и	 поддръжка	
на	 водопроводната	 мрежа	 трябва	 да	
бъдат	на	ВиК.”	Запрянов	сподели	още,	
че	по	негови	наблюдения	през	години-
те	 „сегашният	 кмет	 (Жоро	Цветков)	 е	
единственият,	който	обръща	такова	го-
лямо	внимание	на	селата.	Предишните	
са	се	грижели	повече	за	проблемите	на	

Своге”.	 „Поемам	 ангажимента,	 чрез	
Общинския	 съвет	 да	 се	 обърнем	 към	
БДЖ,	относно	проблема	с	влаковете	в	
празничните	 дни”,	 каза	 още	 Веселин	
Запрянов.
	 Сега,	 в	 зимния	 период,	 кога-
то	 ремонтни	 дейности	 все	 още	 не	 се	
извършват,	 кметът	 събра	 достатъчно	
информация	 от	 хората	 и	 от	 местните	
кметове	за	най-належащите	и	нетърпя-
щи	 отлагане	 ремонти,	 които	 да	 бъдат	
включени	 за	 изпълнение	 в	 списъка	 за	
поименно	разпределение	на	средствата	
по	 обекти	 за	 строителство	 и	 основен	
ремонт.	 	 Такива	 са	 спешни	 рехабили-
тации	 на	 някои	 пътища	 –	 асфалтира-
не,	 бетониране	 или	 полагане	 на	 тро-
шено-каменна	 настилка,	 изграждане	
на	подпорни	стени,	възстановяване	на	
водоснабдяването,	където	е	нарушено,	
канализационни	 и	 отводнителни	 сис-

теми	и	 др.	Проблемите	 са	много,	 бю-
джетът,	обаче,	е	недостатъчен	да	бъдат	
разрешени	всичките	и	затова	се	налага	
да	се	започне	поетапно	с	най-спешните	
и	неотложните.	
На	всички	срещи	до	сега,	жителите	на	
селата	посрещат	кмета	Цветков	изклю-
чително	 радушно.	 Неговата	 искрена	
загриженост	и	желание	да	им	помогне		
личи	от	всяка	негова	дума,	изречена	на	
тези	 събрания.	 Хората	 усещат	 това	 и	
проявяват	 разбиране	 към	 обективните	
обстоятелства.	Тяхното	доверие	се	по-
ражда	и	от	факта,	че	кметът	им	обеща-
ва	само	изпълнимото.	Така	няма	да	има	
измамени	и	подведени.
	 Срещите	 на	 инж.	 Цветков	 с	
жителите	 на	 останалите	 26	 населени	
места	от	общината		ще	започнат	съвсем	
скоро.	 Хората	 ще	 имат	 възможност-
та		да	споделят	всичките	си	проблеми,	
както	и	да	зададат	своите	въпроси	към	
ръководството	 на	 Общината.	 Такива	
срещи	са	градивни	и	необходими	-	по-
раждат	и	укрепват	взаимното	доверие.
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	 Кметът	 на	 община	 Своге	
инж.	Жоро	Цветков	и	зам.кметът	Ре-
нета	Кръстанова,	както	и	служители	
от	администрацията	на	Община	Сво-
ге,	 работещи	 в	 социалната	 сфера	 и	
по	 европроектите,	 посетиха	 в	 края	
на	 февруари	 партньорската	 общи-
на	Ступава,	в	рамките	на	Дейност	3	
„Провеждане	на	работни	посещения	
и	дискусии	за	създаване	на	партньор-

ска	 мрежа	 за	 обмен	 на	 добри	 прак-
тики	 в	 областта	 на	 предоставяне	 на	
социални	 услуги“,	 по	 проект	 „Нови	
подходи	 за	 социално	 включване	 на	
уязвимите	 групи	 в	 община	 Своге.		
Проектът,	чийто	ръководител	е	г-жа	
Ренета	 Кръстанова,	 стартира	 през	
април	2013	година	и	една	от	целите	
му	 е	 да	 се	 проучат	 добри	 практики	
и	начини	на	организация	на	социал-
ни	услуги	за	уязвими	групи/самотни	
възрастни	хора	и	 деца	 в	 риск/	 в	 об-
щина	 Ступава,	 като	 се	 популяризи-

рат	 иновативните	 модели	
и	 се	 създаде	 партньорска	
мрежа	между	двете	общи-
ни.	
	 В	рамките	на	три	дни	
служителите	 от	 община	
Своге,	 водени	 от	 домаки-
ните	 от	 Ступава,	 посети-
ха:		
-	институция	за	възрастни	
в	„Borinka	Gerion“	/хоспис	
за	 болни	 хора,	
за	които	се	осъ-
ществява	 24	
–часова	грижа/

-	 	 институция	 за	 деца	
„Gaudeamus“	 в	 Братисла-
ва	 	 -	 подобно	 на	 дневен	
център	за	деца	с	уврежда-
ния,	 който	 функционира	
в	 една	 сграда	 с	 училище.	
В	училището	се	обучават,		
както	 децата	 с	физически	
увреждания,	така	и	здрави	

ученици,	 при	
едни	и	същи	ус-
ловия.	За	децата	с	увреж-
дания	 се	 осигурява	 днев-
на	грижа,	като	центърът	е	
оборудван	 с	 най-модерни	
уреди	 за	 рехабилитация,	
басейни,	 спортни	 зали.		
Гордост	 на	 училището	 са	
м н оже с т в о т о	
международни	
награди	от	учас-
тия		на	децата	в	
спортни	 състе-
зания.	 В	 	 реха-

билитационния	 център	 се	
допускат	и	възрастни	хора	
с	увреждания,	като	конта-
ктите		между	децата	и	въз-
растните	хора	са	в	помощ	
за	 социалното	 включване	
и	на	двете	страни.	
	 Много	весели	емо-
ции	донесе	посещението	в	
основното	училище	в	гр.Ступава.		В	
него	се	обучават	около	750	деца	от	1	
до	9	клас.	Всички	стаи	са	оборудвани	
с	 интерактивни	 дъски	 и	 компютри.	

В	 деня	 на	 посещението	 в	 начални-
те	класове	се	провеждаше	карнавал.	
След	 обяд	 в	 конферентната	 зала	 на	
кметската	 администрация	 се	 прове-
де	 среща	 с	 представители	 на	 граж-
дански	сдружения	и	НПО,	работещи	
в	 областта	 на	 социалното	 подпома-
гане,	които	запознаха	гостуващите	с	
добрите	 практики	 на	 съвместна	 ра-
бота	между	общината	и	НПО.	
	 На	 третия	ден	 се	 състоя	по-

сещение	 на	 клуб	 „Pohoda“	 –	 клуб	
на	 хора	 в	 пенсионна	 възраст,	 които		
точно	в	този	момент	се	занимаваха	с			
гимнастика	и	релакс,	на	фона	на	под-
ходяща	 музика.	 Членовете	 на	 клуба	
бяха	 събрали,	 а	 също	 и	 закупили	
нови	 дрехи	 и	 спално	 бельо,	 които	

изпратиха,	 чрез	 гостите	 от	 Своге,		
на	настанените	в		дома	за	възрастни	
хора	с	психични	увреждания	в	в	село	
Гара	Лакатник.	

Посещение в Ступава
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	 На	14.02.2014	год.		в	заседателната	зала	на	Община	Своге	се	проведе	встъпителна	пресконференция	по	проект	№	
13-13-8/	07.11.2013	год.	„Актуализация,	публичност	и	оценка	на	въздействието	при	подготовка	на	общински	план	за	разви-
тие	и	политики	в	община	Своге“.		Проектът	се	осъществява	с		финансовата	подкрепа	на	Оперативна	програма	„Админи-
стративен	капацитет”,	съфинансирана	от	Европейския	съюз	чрез	Европейския	социален	фонд	и	е	на	стойност	78	884,	55	лв.	
Срокът	за	изпълнение	на	проекта	е	9	месеца	и	трябва	да		приключи	на	07	август	2014	година.
	 Работният	екип	по	проекта,	сформиран	със	Заповед	на	Кмета	на	общината	е	в	състав:	ръководител	на	проекта	-	г-н	
Юлиян	Асенов;	координатор	по	проекта	-	г-жа	Силвия	Ангелова	и	счетоводител	-	г-жа	Марияна	Милушева.
На	проведената	пресконференция,	проектният	екип	представи	целите,	дейностите	и	очакваните	резултатите	от	изпълнени-
ето	на	проекта.	
	 Общата	цел,	към	която	е	насочен	проектът,	е	подобряване	на	процеса	на	стратегическо	планиране	в	община	Своге	и	
повишаване	капацитета	на	местно	ниво	за	извършване	мониторинг	и	контрол	на	конкретни	политики.	Специфичните	цели	
са:
	 -	Въвеждане	на	правила	за	мониторинг	и	контрол	на	изпълнението	на	конкретни	политики	на	община	Своге,	про-
диктувано	от	желанието	на	общината	да	работи	активно	и	с	приоритет	върху	подобряването	на	транспортната	и	инженерно-
техническа	инфраструктура;
	 -	Качествено	разработване	и	изпълнение	на	стратегически	документи	за	следващия	програмен	период	в	синхрон	с	
потребностите	на	местното	население	и	национални	и	регионални	приоритети	и	стратегии.
	 Целевите	групи,	към	които	е	насочен	проектът	са:	общинската	администрация	на	Община	Своге	и	структурите	на	
гражданското	общество	в	общината	-	неправителствени	организации,	фондации,	включително	и	граждани,	които	проявяват	
интерес	към	развитието	на	общината.
	 Представени	бяха	и	дейностите	по	проекта:	организация	и	управление	на	проекта;	разработване	и	въвеждане	на	
правила	за	мониторинг,	контрол	и	последваща	оценка	при	изпълнението	на	конкретни	политики	в	община	Своге;	разрабо-
тване	на	Общински	план	за	развитие	на	община	Своге	за	периода	2014-2020	г.,	разработване	на	стратегически	документи	
на	местно	ниво	и	провеждане	на	дейности	за	информация	и	публичност	на	проекта.
	 Очакваните	резултати	при	реализиране	на	проекта	са:
	 -	Разработени	и	въведени	правила	за	мониторинг,	контрол	и	последваща	оценка	при	изпълнението	на	конкретни	

политики;
	-	 Разработен	и	приет	Общински	план	

за	развитие	на	община	Своге	за	пе-
риода	2014-2020	г.;

	 -	Разработени	и	приети	стратегиче-
ски	документи	на	местно	ниво;

	 ч-	 Осигурена	 информация	 и	 пуб-
личност	по	проекта;

	 -	 Осигурено	 добро	 управление	 на	
проекта.	

Този документ е създаден по проект №  13-13-8/ 07.11.2013г. „Актуализация, публичност и оценка на въздействието 
при подготовка на общински план за развитие и политики в община Своге“. Проектът се осъществява с финансо-
вата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.

ната	 е	 от	
БСП	 или	

ДПС,	то	финансирането	е	сигурно,	до-
като,	ако	кметът	е	представител	на	ГЕРБ	
или	независим,	 то	 е	по-вероятно	да	не	
получи	финансиране.	Всичко	казано	до-
тук	потвърждава	хипотезата,	че	парите	
от	регионалния	“фонд”	са	разпределени	
в	 голяма	 степен	на	политически	прин-
цип.”	
	 Проектите,	 с	 които	 община	

Своге	 кандидатства	 по	 тази	 публична	
инвестиционна	програма,	и	които	бяха	
отхвърлени:
	 1.„Реконструкция	 на	 четвър-
токласен	път	IV-16204	Миланово-Враца	
от	км	0+000	до	км	15+000“	–	стойност	7	
841	305,	00	лв.;
	 2.„Предпазна	дига	на	р.	Искър,	
десен	бряг	на	част	от	УПИ	–	ХV	„За	озе-
леняване	и	водни	площи“	в	кв.	174,	гр.	
Своге“	–	стойност	798	314,11	лв.

	 3.„Изграждане	 на	 подпорна	
стена	 на	 ул.	 „Градище“	 в	 с.	 Гара	 Ла-
катник“	–	стойност	84	500,	00	лв.
	 4.„Мост	 на	 река	 Трескавец,	 с.	
Гара	Бов“	–	стойност	367	966,	00	лв.
	 5.„Реконструкция	 и	 доизграж-
дане	на	вътрешна	водопроводна	мрежа	
на	село	Свидня,	община	Своге,	Софий-
ска	област“	–	стойност	146	145,	68	лв.
	 6.„Резервоар	от	2500	м3,	хлора-
торна	станция	и	изграждане	на	водопро-
водните	връзки	към	(ф450)	и	от	(ф560)	
новия	резервоар.“	–	стойност	1	776	000,	
00	лв.

......продължение от стр.1

Правителството отхвърли.....
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е      О Б Л А С Т  С О Ф И Я

О Б Я В А

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,	
чл.20,	ал.1	и	чл.63,	ал.1	от	Наредбата	за	реда	за	придобиване,	управление	и	разпореждане	с	общинско	имущество,	в	изпълнение	на	
Решение	№	137	от	08.05.2013	г.	на	Общински	съвет	–	Своге,	както	и	съгласно	Заповед	№	220/21.02.2014	г.	на	Кмета	на	Община	Своге,	
ОБЯВЯВА	откриване	на	процедура	по	провеждане	на	публичен	търг	с	тайно	наддаване	за	отдаване	под	наем	на	имоти	–	общинска	
собственост,	представляващи	както	следва:	
-Имот	№	019067	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	335.180	дка.,	находящ	се	в	с.	Миланово,	местност	“Средни	дел”;	номер	по	
КВС	–	019067;	начин	на	трайно	ползване:	ливада,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета,	актуван	с	АОС	88/30.01.2013	
г.;										
-Имот	№	035125	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	95,187	дка.,	находящ	се	в	с.	Лакатник,	местност	„Беглика”;	номер	по	КВС	–	
035125;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета,	актуван	с	АОС	11216/28.05.2010	
г.;
-Имот	№	000683	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	62,924	дка.,	находящ	се	в	с.	Огоя,	местност	„Разбеник”;	номер	по	КВС	–	
000683;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета,	актуван	с	АОС	1126/11.02.2005	
г.;
-Имот	№	002120	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	63.899	дка.,	находящ	се	в	с.	Огоя,	местност	„Сборни	рът”;	номер	по	КВС	–	
002120;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета,	актуван	с	АОС	5991/08.02.2007	
г.;
-Имот	№	045264	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	339.617	дка.,	находящ	се	в	с.	Миланово,	местност	„Мрамор”;	номер	по	КВС	
–	045264;	начин	на	трайно	ползване:	ливада,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета,	актуван	с	АОС	10007/08.02.2007	
г.;
-Имот	№	010066	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	79.299	дка.,	находящ	се	в	с.	Заноге,	местност	„Мечи	баба”;	номер	по	КВС	
–	010066;	начин	на	трайно	ползване:	ливада,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета,	актуван	с	АОС	6751/08.02.2007	г.;
-Имот	№	033019	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	139.162	дка.,	находящ	се	в	с.	Дружево,	местност	„Халба	могила”;	номер	по	
КВС–033019;	начин	на	трайно	ползване:	ливада,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	девета,	актуван	с	АОС	5662/08.02.2007	
г.;
-Имот	№	038049	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	121.741	дка.,	находящ	се	в	с.	Дружево,	местност	„Могилата”;	номер	по	КВС	
–	038049;	начин	на	трайно	ползване:	ливада,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	девета,	актуван	с	АОС	5769/08.02.2007	г.;										
-Имот	№	017022	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	43.656	дка.,	находящ	се	в	с.	Дружево,	местност	„Глава”;	номер	по	КВС	–	
017022;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета,	актуван	с	АОС	5557/08.02.2007	
г.;
-Имот	№	017052	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	33.295	дка.,	находящ	се	в	с.	Дружево,	местност	„Глава”;	номер	по	КВС	–	
017052;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета,	актуван	с	АОС	5550/08.02.2007	
г.;
-Имот	№	037144	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	112.475	дка.,	находящ	се	в	с.	Дружево,	местност	„Шушего”,	номер	по	КВС	–	
037144;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета,	актуван	с	АОС	5750/08.02.2007	
г.;	
-Имот	№	017005	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	88.726	дка.,	находящ	се	в	с.	Дружево,	местност	„Глава”,	номер	по	КВС	–	
017005;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	5551/08.02.2007	
г.;
-Имот	№	016017	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	389.785	дка.,	находящ	се	в	с.	Дружево,	местност	„Янева	глава”	номер	
по	КВС	–	016017;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	
5542/08.02.2007	г.;
-Имот	№	017002,	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	23.452	дка.,	находящ	се	в	с.	Дружево,	местност	„Глава”;	номер	по	КВС	–	
017002;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	5548/08.02.2007	
г.;
-Имот	№	017001,	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	91.232	дка.,	находящ	се	в	с.	Дружево,	„Глава”,	номер	по	КВС	–	017001;	
начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	5547/08.02.2007	г.;
-Имот	№	001382	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	2,097	дка.,	находящ	се	в	с.	Ябланица,	местност	„Татарка”;	номер	по	КВС	
–	001382;	начин	на	трайно	ползване:	нива,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета,	актуван	с	АОС	1035/27.01.2005	г.;
-Имот	№	001380	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	11,222	дка.,	находящ	се	в	с.	Ябланица,	местност	„Татарка”;	номер	по	КВС	
–	001380;	начин	на	трайно	ползване:	ливада,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета,	актуван	с	АОС	1036/27.01.2005	г.;										
-Имот	№	001799	от	 общинския	поземлен	фонд	 с	площ	от	 27,500	дка.,	 находящ	се	 в	 с.	Ябланица,	местност	 „Маменица”;	 номер	
по	КВС	–	001799;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	
1029/27.01.2005	г.;
-Имот	№	034058	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	73.579	дка.,	находящ	се	в	с.	Свидня,	местност	„Циганка”;	номер	по	КВС	–	
034058;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета,	актуван	с	АОС	9201/08.02.2007	
г.;
-Имот	№	000307	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	11.254	дка.,	находящ	се	в	с.	Реброво,	местност	„Коритчето”;	номер	по	
КВС	 –	 000307;	 начин	 на	 трайно	 ползване:	 пасище,	 мера,	 категория	 на	 земята	 при	 неполивни	 условия:	 девета,	 актуван	 с	 АОС	
4751/29.01.2007	г.;
-Имот	№	016018	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	48.146	дка.,	находящ	се	в	с.	Дружево,	местност	„Янева	глава”;	номер	
по	КВС	–	016018;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	шеста,	актуван	с	АОС	
5543/08.02.2007	г.;
-Имот	№	153002	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	167.270	дка.,	находящ	се	в	с.	Брезовдол,	мест-
ност	„Вита	поляна”;	номер	по	КВС	–	153002;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	......продължава на стр.7
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земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	6582/08.02.2007	г.;
-Имот	№	013016	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	116,099	дка.,	находящ	се	в	с.	Друже-

во,	местност	„Долно	краище”;	номер	по	КВС	–	013016;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	
условия:	десета,	актуван	с	АОС	142/20.03.2013	г.;
-Имот	№	032005	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	30,738	дка.,	находящ	се	в	с.	Осеновлаг,	местност	„Червена	могила”;	номер	
по	КВС	–	032005;	начин	на	трайно	ползване:	използв.	ливада,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	
10306/08.02.2007	г.;
-Имот	№	033009	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	73,587дка,находящ	се	в	с.	Осеновлаг,местност„Прогоно”;номер	по	КВС–
001483;начин	на	трайно	ползване:използв.	ливада,категория	на	земята	при	неполивни	условия:десета,актуван	с	АОС10313/08.02.2007	
г.;
-Имот	№	 006009	 от	 общинския	 поземлен	 фонд	 с	 площ	 от	 102.882	 дка.,	 находящ	 се	 в	 с.	 Лесковдол,	 местност	 „Ветрен”;	 номер	
по	КВС	–	006009;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	 земята	при	неполивни	условия:десета,	 актуван	с	АОС	
11327/18.09.2012	г.;
-Имот	№	006020	 от	 общинския	 поземлен	фонд	 с	 площ	от	 100.530	 дка,находящ	 се	 в	 с.	Лесковдол,	местност„Ветрен”;	 номер	 по	
КВС–006020;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:десета,актуван	с	АОС	11326	
/18.09.2012	г.;
-Имот	№		000137		от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	97,279		дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Говедарнико”;	номер	
по	КВС	–	000137;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	девета,	актуван	с	АОС	
107/18.03.2013	г.;
-Имот	№	000145	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	61,493	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел;	номер	по	КВС	–	000145;	начин	на	
трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	девета,	актуван	с	АОС	108/18.03.2013	г.;
-Имот	№	000147	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	172,254	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Говедарнико”;	номер	
по	КВС	–	000147;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	девета,	актуван	с	АОС	
109/18.03.2013	г.;
-Имот	№	011011	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	76,612	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Влъчков	връх	”;	номер	по	
КВС	–	011011;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	осма	(64.053),	седма	(12.559),	
актуван	с	АОС	110/18.03.2013	г.;
-Имот	№	010010	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	60,632	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Грубан	”;	номер	по	КВС	
–	010010;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	осма,	актуван	с	АОС	111/18.03.2013	
г.;										
-Имот	№	056024	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	123,100	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Осене	”;	номер	по	КВС	
–	056024;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	девета,	актуван	с	АОС	112/18.03.2013	
г.;
-Имот	№	063005	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	52,068	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Петрово	торище”;	номер	
по	КВС	–	063005;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	девета,	актуван	с	АОС	
113/18.03.2013	г.;
-Имот	№	000097	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	43,423	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	номер	по	КВС	–	000097;	начин	на	
трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	девета,	актуван	с	АОС	114/18.03.2013	г.;
-Имот	№	012002	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	19,805	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Ракита	”;	номер	по	КВС	
–	012002;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	девета	(0.483),	осма	(19.322),	актуван	
с	АОС	115/18.03.2013	г.;
-Имот	№	010001	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	16,632	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Грубан	”;	номер	по	КВС	
–	010001;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета	(4.680),	осма	(11.952),	актуван	
с	АОС	116/18.03.2013	г.;
-Имот	№	001021	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	3,898	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Тънки	дол”;	номер	по	КВС	
–	001021;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета,	актуван	с	АОС	117/18.03.2013	
г.;
-Имот	№	001019	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	24,227	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Циганка”;	номер	по	КВС	
–	001019;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета	(5.651),	седма	(18.576),	акту-
ван	с	АОС	118/18.03.2013	г.;
-Имот	№	001015	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	19,731	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Циганка”;	номер	по	КВС	
–	001015;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета	(18.352),	седма	(1.379),	акту-
ван	с	АОС	119/18.03.2013	г.;
-Имот	№	001002	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	19,626	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Циганка”;	номер	по	КВС	
–	001002;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	десета,	актуван	с	АОС	120/18.03.2013	
г.;
-Имот	№	000150	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	22,300	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	номер	по	КВС	–	000150;	начин	на	
трайно	ползване:	пасище,	мера,	актуван	с	АОС	121/18.03.2013	г.;	
-Имот	№	000183	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	30,491	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	номер	по	КВС	–	000183;	начин	на	
трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета,	актуван	с	АОС	122/18.03.2013	г.;
-Имот	№	000526	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	47,240	дка.,	находящ	се	в	гр.	Своге,	номер	по	КВС	–	000526;	начин	на	трай-
но	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	123/18.03.2013	г.;
-Имот	№	000529,	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	63,567	дка.,	находящ	се	в	гр.	Своге;	номер	по	КВС	–	000529;	начин	на	
трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	124/18.03.2013	г.;
-Имот	№	000525,	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	39,445	дка.,	находящ	се	в	гр.	Своге,	номер	по	КВС	–	000525;	начин	на	
трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	125/18.03.2013	г.;
-Имот	№	001353,	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	47,034	дка.,	находящ	се	в	с.	Ябланица,	местност	„Биволарнико”;	номер	
по	КВС	–	001353;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	
126/18.03.2013	г.;
-Имот	№	004016	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	2,724	дка.,	находящ	се	в	с.	Луково,	местност	
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„Милин	рът”;	номер	по	КВС	–	004016;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	
земята	при	неполивни	условия:	девета,	актуван	с	АОС	127/18.03.2013	г.;

-Имот	№	005005	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	5,340	дка.,	находящ	се	в	с.	Луково,	местност	„Разорчината”;	номер	по	КВС	–	
005005;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	128/18.03.2013	
г.;
-Имот	№	022002	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	12,420	дка.,	находящ	се	в	с.	Луково,	местност	„Дъбец”;	номер	по	КВС	–	
022002;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	129/18.03.2013	
г.;
-Имот	№	022014	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	5,416	дка.,	находящ	се	в	с.	Луково,	местност	„Дъбец”;	номер	по	КВС	–	
022014;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	130/18.03.2013	
г.;										
-Имот	№	022004	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	5,637	дка.,	находящ	се	в	с.	Луково,	местност	„Дъбец”;	номер	по	КВС	–	
022004;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	131/18.03.2013	
г.;										
-Имот	№	023007	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	8,108	дка.,	находящ	се	в	с.	Луково,	местност	„Шуманска	чукла”;	номер	
по	КВС	–	023007;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	
132/18.03.2013	г.;
-Имот	№	023011	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	6,762	дка.,	находящ	се	в	с.	Луково,	местност	„Шуманска	чукла”;	номер	
по	КВС	–	023011;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	
133/18.03.2013	г.;
-Имот	№	032019	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	12,503	дка.,	находящ	се	в	с.	Луково,	местност	„Гола	глава”;	номер	по	КВС	–	
032019;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	134/18.03.2013	
г.;
-Имот	№	031007	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	6,756	дка.,	находящ	се	в	с.	Луково,	местност	„Чуклите”;	номер	по	КВС	–	
031007;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	135/18.03.2013	
г.;
-Имот	№	031014	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	11,864	дка.,	находящ	се	в	с.	Луково,	местност	„Чуклите”;	номер	по	КВС	–	
031014;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	136/18.03.2013	
г.;
-Имот	№	031013	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	9,793	дка.,	находящ	се	в	с.	Луково,	местност	„Чуклите”;	номер	по	КВС	–	
031013;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	137/18.03.2013	
г.;
-Имот	№	114033	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	19,967	дка.,	находящ	се	в	с.	Брезовдол,	местност	„Попова	ливада”;	номер	
по	КВС	–	114033;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	
138/18.03.2013	г.;
-Имот	№	114001	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	205,121	дка.,	находящ	се	в	с.	Церецел,	местност	„Смърделевско	лшце”;	
номер	по	КВС	–	114001;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	
АОС	140/18.03.2013	г.;
-Имот	№	149015	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	63,134	дка.,	находящ	се	в	с.	Брезовдол,	местност	„Вита	поляна”;	номер	
по	КВС	–	149015;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	
141/18.03.2013	г.;
-Имот	№	001483	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	17,672	дка.,	находящ	се	в	с.	Буковец,	местност	„Лешниково	преслъп”;	
номер	по	КВС	–	001483;	начин	на	трайно	ползване:	изоставена	нива,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	
АОС	11549/18.03.2013	г.;
-Имот	№	000374	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	135,060	дка.,	находящ	се	в	с.	Буковец,	местност	„Ябленов	дол”;	номер	
по	КВС	–	000374;	начин	на	трайно	ползване:	използв.	ливада,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	
11550/18.03.2013	г.;
-Имот	№	101002	 от	 общинския	поземлен	фонд	 с	 площ	от	 24,620	 дка,	 находящ	се	 в	 с.	 Буковец,	местност	 „Чучелица”;	 номер	по	
КВС	–	101002;	начин	на	трайно	ползване:	използв.	ливада;	категория	на	земята	при	неполивни	условия	–	десета,	актуван	с	АОС	
11552/18.03.2013	г.;
-Имот	№	 100002	 от	 общинския	 поземлен	 фонд	 с	 площ	 от	 49,051	 дка,	 находящ	 се	 в	 с.	 Буковец,	 местност	 „Изворо”;	 номер	 по	
КВС	–	100002;	начин	на	трайно	ползване:	използв.	ливада;	категория	на	земята	при	неполивни	условия	–	десета,	актуван	с	АОС	
11565/18.03.2013	г.	;
	 -Имот	№	019069	 от	 общинския	поземлен	фонд	 с	 площ	от	 1.116	 дка,	 находящ	 се	 в	 с.	Миланово,	местност	 „Смилова	падина	 ”;	
номер	по	КВС	–	019069;	начин	на	трайно	ползване:	ливада;	категория	на	земята	при	неполивни	условия	–	десета,	актуван	с	АОС	
89/30.01.2013	г.
Търгът	ще	се	проведе	на	14.03.2014 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	17:00	часа	на	13.03.2014	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	21.03.2014 г. от 11:00 часа		в	заседателната	зала	на	
Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	могат	да	се	подават	до	17:00	часа	на	20.03.2014	г..	
	Оглед	на	имотите,	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	5	(пет)	лева	за	декар.			
	 	Цена	на	тръжната	документация	в	размер	на	100.00 (сто) лева, без включен ДДС,	като	същата	се	получава	от	ст.	юрискон-
султ	при	Община	Своге	–	трети	етаж,	стая	“старши	юрисконсулт,	европейски	програми	и	проекти”,	след	закупуването	й	от	деловод-
ството	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	справки	телефон	0726	–	85,	вътрешен	43.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

......продължение от стр.7
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информационен бюлетин Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я

О Б Я В А
ОБЩИНА	СВОГЕ,	ОБЛАСТ	СОФИЙСКА,	на	основание	чл.14,	ал.2	от	Закона	за	общинската	собственост,	чл.20,	ал.1	и	чл.63,	ал.1	
от	Наредбата	 за	 реда	 за	 придобиване,	 управление	 и	 разпореждане	 с	 общинско	 имущество,	 в	 изпълнение	 на	 Решение	№	138	 от	
08.05.2013	г.	на	Общински	съвет	–	Своге,	както	и	съгласно	Заповед	№	217/21.02.2014	г.	на	Кмета	на	Община	Своге,	ОБЯВЯВА	от-
криване	на	процедура	по	провеждане	на	публичен	търг	с	тайно	наддаване	за	отдаване	под	наем	на	имоти	–	общинска	собственост,	
представляващи	както	следва:	
-	Имот	с	№	114014	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	213.376	дка.	(двеста	и	тринадесет	цяло,	триста	седемдесет	и	шест	хи-
лядни)	дка.,	находящ	се	в	землището	на	с.	Брезовдол,	местност	“Попова	ливада	“,	община	Своге,	Софийска	област.	Категория	на	
земята	при	неполивни	условия:	десета.	Начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера.	Граници	на	имота:	ПИ	№№	114011,	177004,	114021,	
114013,	114012.	Имотът	е	актуван	с	акт	за	частна	общинска	собственост	№	6552/08.02.2007	г.;
-	Имот	с	№	083001	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	125,796	дка.	(сто	двадесет	и	пет	цяло	седемстотин	деветдесет	и	шест)	
дка.,	находящ	се	в	землището	на	с.	Буковец,	местност	“	Кръстец	“,	община	Своге,	Софийска	област.	Категория	на	земята	при	непо-
ливни	условия:	десета.	Начин	на	трайно	ползване:	използв.	ливада.	Граници	на	имота:	ПИ	№№	083003;	000152;	009007;	000154;	
000153;	009010;	000086;	000090;	000081;	000075;	000074;	001486;	000080;	000079;	083002;	000143;	000146;	000145;	083003;	083005;	
083004;	083005;	009002;	009004.	Имотът	е	актуван	с	акт	за	частна	общинска	собственост	№	11553/18.03.2013	г.
Търгът	ще	се	проведе	на	18.03.2014	г.	от	14:00	часа	в	заседателната	зала	на	Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	се	подават	за	
регистрация	в	деловодството	на	Община	Своге	до	17:00	часа	на	17.03.2014	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	25.03.2014	г.	от	14:00	часа		в	заседателната	зала	на	
Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	могат	да	се	подават	до	17:00	часа	на	24.03.2014	г..	
		 Оглед	на	имотите,	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	5	(пет)	лева	за	декар.			
	 	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	“старши	юрисконсулт,	европейски	програми	и	проекти”,	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	справки	телефон	0726	–	85,	вътрешен	43.
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я

О Б Я В А
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,	
чл.20,	ал.1	и	чл.63,	ал.1	от	Наредбата	за	реда	за	придобиване,	управление	и	разпореждане	с	общинско	имущество,	в	изпълнение	на	
Решение	№	137	от	08.05.2013	г.	на	Общински	съвет	–	Своге,	както	и	съгласно	Заповед	№	216/21.02.2014	г.	на	Кмета	на	Община	Своге,	
ОБЯВЯВА	откриване	на	процедура	по	провеждане	на	публичен	търг	с	тайно	наддаване	за	отдаване	под	наем	на	имоти	–	общинска	
собственост,	представляващи	както	следва:	
-	 Имот	с	№	019069	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	1.116	дка.,	находящ	се	в	с.	Миланово,	местност	„Смилова	падина“,	
община	Своге,	област	Софийска.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета.	Начин	на	трайно	ползване:	ливада.	Номер	
по	КВС-	019069.	Граници	на	имота:	имоти	с	№№	019008;	019051;	019052;	019068.	Имотът	е	актуван	с	Акт	за	публична	общинска	
собственост	№	89/30.01.2013	г.;
-	 Имот	№	019030	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	24,644	дка.,	находящ	се	в	с.	Миланово,	местност	„Средни	дел”,	об-
щина	Своге,	област	Софийска.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета.	Начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера	Номер	
по	КВС	–	019030.	Граници	на	имота:	имоти	с	№№	019008;	019051;	019052;	019068.	Имотът	е	актуван	с	АОС	1236/09.05.2005	г.;
-	 Имот	№	034006		от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	1.215	дка.,	находящ	се	в	с.	Миланово,	местност	„Турски	камък”,	об-
щина	Своге,	област	Софийска.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	шеста.	Начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера.	Номер	
по	КВС	–	034006.		Граници	на	имота:	имоти	с	№№	034055;	034008;	034003;	093016.	Имотът	е	актуван	с	АОС	9928/08.02.2007	г.;
-	 Имот	№	034008	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	3.035	дка.,	находящ	се	в	с.	Миланово,	местност	„Турски	камък	”,	
община	Своге,	област	Софийска.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	шеста.	Начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера.	Гра-
ници	на	имота:	имоти	с	№№	034003;	034006;	034055;	034050;	034009;	031046;	034010.	Номер	по	КВС	–	034008.	Имотът	е	актуван	с	
АОС	9929/08.02.2007	г.
Търгът	ще	се	проведе	на	18.03.2014	г.	от	12:00	часа	в	заседателната	зала	на	Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	се	подават	за	
регистрация	в	деловодството	на	Община	Своге	до	17:00	часа	на	17.03.2014	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	25.03.2014	г.	от	12:00	часа		в	заседателната	зала	на	
Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	могат	да	се	подават	до	17:00	часа	на	24.03.2014	г..	
		 Оглед	на	имотите,	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	5	(пет)	лева	за	декар.			
	 	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	“старши	юрисконсулт,	европейски	програми	и	проекти”,	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	справки	телефон	0726	–	85,	вътрешен	43.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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Община Своге информационен бюлетин

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я

О Б Я В А
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА,	на	основание	чл.14,	ал.2	от	Закона	за	общинската	собственост,	чл.20,	ал.1	и	чл.63,	
ал.1	от	Наредбата	за	реда	за	придобиване,	управление	и	разпореждане	с	общинско	имущество,	в	изпълнение	на	Решение	№	139	от	
08.05.2013	г.	на	Общински	съвет	–	Своге,	както	и	съгласно	Заповед	№	215/21.02.2014	г.	на	Кмета	на	Община	Своге,	ОБЯВЯВА	от-
криване	на	процедура	по	провеждане	на	публичен	търг	с	тайно	наддаване	за	отдаване	под	наем	на	имоти	–	общинска	собственост,	
представляващи	както	следва:	
-	Имот	с	№	028098	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	25,798	дка.	(двадесет	и	пет	цяло	седемстотин	деветдесет	и	осем)	дка.,	
находящ	се	в	землището	на	с.	Миланово,	местност	“	Стипченица	“,	община	Своге,	Софийска	област.	Категория	на	земята	при	не-
поливни	условия:	десета.	Начин	на	трайно	ползване:	ливада.	Граници	на	имота:	ПИ	№№	028075;	028089;	028087;	028086;	028085;	
028084;	028073;	000532;	000534;	028061;	117018;	117005;	117043;	117042;	117038;	028090.	Имотът	е	актуван	с	акт	за	частна	общинска	
собственост	№	11561/29.03.2013	г.
-	Имот	с	№	048081	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	30,294	дка.	(тaридесет	цяло	двеста	деветдесет	и	четири)	дка.,	находящ	
се	в	землището	на	с.	Миланово,	местност	“Шуликово	равнище	“,	община	Своге,	Софийска	област.	Категория	на	земята	при	непо-
ливни	условия:	десета.	Начин	на	трайно	ползване:	ливада.	Граници	на	имота:	ПИ	№№	000600;	048063;	123003;	048077;	048082;	
048083;	048084;	048041;	048120;	048086;	048085;	048087;	048088;	114001.	Имотът	е	актуван	с	акт	за	частна	общинска	собственост	
№	11562/29.03.2013	г.
-	Имот	с	№	047163	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	5,531	дка.	(пет	цяло	петстотин	тридесет	и	един)	дка.,	находящ	се	в	
землището	на	с.	Миланово,	местност	“	Попов	връх	“,	община	Своге,	Софийска	област.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	
десета.	Начин	на	трайно	ползване:	ливада.	Граници	на	имота:	ПИ	№№	047144;	047132;	047128;	047121;	047130.	Имотът	е	актуван	с	
акт	за	частна	общинска	собственост	№	11563/29.03.2013	г.
Търгът	ще	се	проведе	на	18.03.2014 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	17:00	часа	на	17.03.2014	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	25.03.2014 г. от 11:00 часа		в	заседателната	зала	на	
Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	могат	да	се	подават	до	17:00	часа	на	24.03.2014	г..	
		 Оглед	на	имотите,	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	5	(пет)	лева	за	декар.			
	 	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	“старши	юрисконсулт,	европейски	програми	и	проекти”,	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	справки	телефон	0726	–	85,	вътрешен	43.
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я

О Б Я В А
												ОБЩИНА	СВОГЕ,	ОБЛАСТ	СОФИЙСКА,	на	основание	чл.	37,	ал.1	от	Закона	за	общинската	собственост,	чл.	44,	ал.1,	т.3,	и	
чл.	61,	т.1	от	Наредбата	за	реда	за	придобиване,	управление	и	разпореждане	с	общинско	имущество,	в	изпълнение	на	Решение	№	12	
от	30.01.2014	г.	на	Общински	съвет	–	Своге	и	съгласно	Заповед	№	222/21.02.2014г.	на	Кмета	на	Община	Своге,	ОБЯВЯВА	откриване	
на	процедура	по	провеждане	на	публичен	търг	с	тайно	наддаване	за	учредяване	право	на	строеж	върху	5	броя	самостоятелни	терени	
–	частна	общинска	собственост,	попадащи	в	УПИ	№	ІІ	“ОЖС	и	гаражи“	кв.61	по	подробния	устройствен	план	на	град	Своге,	целият	
с	площ	от	90	кв.м.,	представляващи,	както	следва:
	
	-	Петно № 1	с	площ	от	18,00	кв.м,	за	което	е	предвидено	едноетажно	застрояване;
	-	Петно № 2	с	площ	от	18,00	кв.м.,	за	което	е	предвидено	едноетажно	застрояване;
	-	Петно № 3	с	площ	от	18,00	кв.м.	за	което	е	предвидено	едноетажно	застрояване;
	-	Петно № 4	с	площ	от	18,00	кв.м.,	за	което	е	предвидено	едноетажно	застрояване;
	-	Петно № 5	с	площ	от	18,00	кв.м.	за	което	е	предвидено	едноетажно	застрояване.
	
							Търгът	ще	се	проведе	на	17.03.2014 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	17:00 часа на 14.03.2014 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	19.03.2014 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	17:00 часа на 
предходния ден /18.03.2014г./ 
												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	всяко	от	петна	с	№№	1,	2,	3,	4,	5	с	площ	от	18,00	кв.м.,	за	които	е	предвидено	едноетажно	застрояване,	
в	размер	на	1350,00 (хиляда триста и петдесет) лева без включен ДДС.
	 		Цена	на	един	брой	тръжната	документация	в	размер	на	20.00 (двадесет) лева, без включен ДДС,	като	същата	се	получава	
от	Община	Своге	–	трети	етаж,	стая	“Общинска	собственост“,	след	закупуването	й	от	деловодството	на	Община	Своге	–	първи	етаж.	
За	всяко	петно,	обект	на	търга,	се	закупува	съответната	тръжна	документация.
											Депозит	за	участие	в	търга	–	10 (десет) % от началната тръжна цена,	като	същият	се	заплаща	на	касата	на	Община	Своге	
–	трети	етаж.	
												За	справки	телефон	0726	–	85,	вътрешен	37.
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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информационен бюлетин Община Своге

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я

О Б Я В А

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,	чл.20,	ал.1	и	чл.63,	ал.1	от	Наредбата	за	реда	за	придобиване,	управление	и	разпореждане	с	общинско	имущество,	в	изпълнение	
на	Решение	№	137	от	08.05.2013	г.	на	Общински	съвет	–	Своге,	както	и	съгласно	Заповед	№	219/21.02.2014	г.	на	Кмета	на	Община	
Своге,	ОБЯВЯВА	откриване	на	процедура	по	провеждане	на	публичен	търг	с	тайно	наддаване	за	отдаване	под	наем	на	имоти	–	об-
щинска	собственост,	представляващи	както	следва:	
-	Имот	№		000018		от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	35,872	дка.,	находящ	се	в	с.	Огоя,	местност	„Рибарски	ливади”,	община	
Своге,	област	Софийска;	номер	по	КВС	–	000018;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мерa,	актуван	с	АОС	1010/21.01.2005	г.;
-	Имот	№	000022	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	30,432	дка.,	находящ	се	в	с.	Огоя,	местност	„Рибарски	ливади	”,	община	
Своге,	област	Софийска;	номер	по	КВС	–	000022;	начин	на	трайно	ползване:	ливада,	актуван	с	АОС	1012/21.01.2005	г.;
-	Имот	№	000220	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	37,900	дка.,	находящ	се	в	с.	Огоя,	местност	„Ошанска	чукла”,	община	
Своге,	област	Софийска;	номер	по	КВС	–	000220;	начин	на	трайно	ползване:	ливада,	категория	на	земята	при	неполивни	условия	
десета,	актуван	с	АОС	1087/04.02.2005	г.;
-	Имот	№	169016	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	55.163	дка.,	находящ	се	в	с.	Брезовдол,	местност	„Симидчийска	падина”,	
община	Своге,	област	Софийска;	номер	по	КВС	–	169016;	начин	на	трайно	ползване:	използв.	ливада,	категория	на	земята	при	непо-
ливни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	6592/08.02.2007	г.;
-	Имот	№	149014	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	112,423	дка.,	находящ	се	в	с.	Брезовдол,	местност	„Вита	поляна”,	община	
Своге,	област	Софийска;	номер	по	КВС	–	149014;	начин	на	трайно	ползване:	пасище,	мера,	категория	на	земята	при	неполивни	ус-
ловия:	десета,	актуван	с	АОС	139/18.03.2013	г.;
-	Имот	№	001167	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	от	228,934	дка.,	находящ	се	в	с.	Буковец,	местност	„Темна	чаршия”,	община	
Своге,	област	Софийска;	номер	по	КВС	–	001167;	начин	на	трайно	ползване:	използв.	ливада,	категория	на	земята	при	неполивни	
условия:	десета,	актуван	с	АОС	11551/18.03.2013	г.
Търгът	ще	се	проведе	на	21.03.2014 г. от 10:00 часа	в	заседателната	зала	на	Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	се	подават	за	
регистрация	в	деловодството	на	Община	Своге	до	17:00	часа	на	20.03.2014	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	28.03.2014 г. от 10:00 часа 	в	заседателната	зала	на	
Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	могат	да	се	подават	до	17:00	часа	на	27.03.2014	г..	
	Оглед	на	имотите,	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	5	(пет)	лева	за	декар.			
	 	Цена	на	тръжната	документация	в	размер	на	100.00 (сто) лева, без включен ДДС,	като	същата	се	получава	от	ст.	юрискон-
султ	при	Община	Своге	–	трети	етаж,	стая	“старши	юрисконсулт,	европейски	програми	и	проекти”,	след	закупуването	й	от	деловод-
ството	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	справки	телефон	0726	–	85,	вътрешен	43.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я

О Б Я В А

ОБЩИНА	СВОГЕ,	ОБЛАСТ	СОФИЙСКА,	на	основание	чл.14,	ал.2	от	Закона	за	общинската	собственост,	чл.20,	ал.1	и	чл.63,	ал.1	
от	Наредбата	 за	 реда	 за	 придобиване,	 управление	 и	 разпореждане	 с	 общинско	 имущество,	 в	 изпълнение	 на	 Решение	№	140	 от	
08.05.2013	г.	на	Общински	съвет	–	Своге,	както	и	съгласно	Заповед	№	218/21.02.2014	г.	на	Кмета	на	Община	Своге,	ОБЯВЯВА	от-
криване	на	процедура	по	провеждане	на	публичен	търг	с	тайно	наддаване	за	отдаване	под	наем	на	имоти	–	общинска	собственост,	
представляващи	както	следва:	
-	Имот	с	№	015061	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	170.002	дка.	(сто	и	седемдесет	цяло	нула	нула	две	хилядни)	дка.,	находящ	
се	в	землището	на	с.	Заноге,	община	Своге,	Софийска	област.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета.	Начин	на	трайно	
ползване:	ливада.	Граници	на	имота:	ПИ	№№	015011;	015010;	015031;	015032;	015044;	015034;	016032;	016006;	016033;	016007;	
016008;	015060.	Имотът	е	актуван	с	акт	за	частна	общинска	собственост	№	11516/25.02.2013	г.;
-	Имот	с	№	029076	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	100,192	дка.	(сто	цяло	сто	деветдесет	и	две	хилядни)	дка.,	находящ	се	
в	землището	на	с.	Заноге,	община	Своге,	Софийска	област.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета.	Начин	на	трайно	
ползване:	ливада.	Граници	на	имота:	ПИ	№№	029055;	029026;	029057;	029056;	029075;	029068;	029022;	029069;	029021;	029075;	
029018;	029017;029075;	029016;	029067;	029015;	029075;	029073;	029075.	Имотът	е	актуван	с	акт	за	частна	общинска	собственост	№	
11517/25.02.2013	г.
Търгът	ще	се	проведе	на	18.03.2014 г. от 15:00 часа	в	заседателната	зала	на	Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	се	подават	за	
регистрация	в	деловодството	на	Община	Своге	до	17:00	часа	на	17.03.2014	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	25.03.2014 г. от 15:00 часа		в	заседателната	зала	на	
Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	могат	да	се	подават	до	17:00	часа	на	24.03.2014	г..	
		 Оглед	на	имотите,	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	5	(пет)	лева	за	декар.			
	 	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	“старши	юрисконсулт,	европейски	програми	и	проекти”,	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	справки	телефон	0726	–	85,	вътрешен	43.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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Община Своге информационен бюлетин

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я
О Б Я В А

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА,	на	основание	чл.14,	ал.2	от	Закона	за	общинската	собственост,	чл.20,	ал.1	и	чл.63,	ал.1	от	Наредбата	
за	реда	за	придобиване,	управление	и	разпореждане	с	общинско	имущество,	в	изпълнение	на	Решение	№	130	от	08.05.2013	г.	на	Общински	съвет	
–	Своге,	както	и	съгласно	Заповед	№	214/21.02.2014	г.	на	Кмета	на	Община	Своге,	ОБЯВЯВА	откриване	на	процедура	по	провеждане	на	публичен	
търг	с	тайно	наддаване	за	отдаване	под	наем	на	имот	–	общинска	собственост,	представляващ	имот	№	019002	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ	
от	80,205	дка,	находящ	се	в	с.	Миланово,	местност	“Смилова	падина”,	община	Своге,	област	Софийска,	номер	по	КВС	–	019002,	начин	на	трайно	
ползване:	храсти,	категория	на	земята	при	неполивни	условия:	десета,	актуван	с	АОС	№	1240/09.05.2005	г..
Търгът	ще	се	проведе	на	18.03.2014 г. от 10:00 часа	в	заседателната	зала	на	Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	се	подават	за	регистрация	
в	деловодството	на	Община	Своге	до	17:00	часа	на	17.03.2014	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	25.03.2014 г. от 10:00 часа		в	заседателната	зала	на	Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	
могат	да	се	подават	до	17:00	часа	на	24.03.2014	г..	
		 Оглед	на	имотите,	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	5	(пет)	лева	за	декар.			
	 	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	“старши	юрисконсулт,	европейски	програми	и	проекти”,	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	справки	телефон	0726	–	85,	вътрешен	43.
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я
О Б Я В А

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	№	307/20.12.2013	
г.	на	ОбС	–	Своге,	съгласно	Заповед	№	223/21.02.2014г.	на	Кмета	на	Община	Своге,	обявява	публичен	търг	с	тайно	наддаване	за	продажба	на	имот	
–	частна	общинска	собственост,	представляващ	имот	с	N:	000238	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	0,671	/нула	цяло	шестстотин	седемдесет	
и	една	хилядни/	дка,	находящ	се	в	 с.	Томпсън,	м.	 „Бабул“,	община	Своге,	Софийска	област.	Категория	на	 земята	при	неполивни	условия:	десе-
та.	Начин	на	трайно	ползване:	др.	селскост.	територия.	Граници:	имоти	№№	052037;	000237.	Актуван	с	Акт	за	частна	общинска	собственост	№	
11585/09.08.2013	г.
	 -	Начална	тръжна	продажна	цена:	12,00	евро	на	кв.м.
	 -	Цена	на	тръжната	документация:	100.00	(сто)	лева,	без	ДДС.	
	 -	Депозит	за	участие:	10	%	от	началната	тръжна	продажна	цена.
	 -	Приемане	на	оферти	се	извършва	в	деловодството	на	Община	Своге	до	17,15	часа	на	14.03.2014	год.	
	 -	Търгът	ще	се	проведе	в	заседателната	зала	на	Община	Своге	от	10,00	часа	на	17.03.2014г.	В	случай,	че	не	се	яви	кандидат	или	е	постъпило	
само	едно	заявление	за	участие,	ще	се	проведе	повторен	търг	при	същите	условия	на	19.03.2014	г.	от	10,00	часа	в	заседателната	зала	на	oбщината.
Оглед	на	имота,	обект	на	търга,	може	да	се	извършва	всеки	делничен	ден	от	12:30	ч.	до	13:30	ч.
Закупуване	на	тръжна	документация	–	Община	Своге,	“Управление	на	собствеността”,	етаж	3.
За	справки	телефон	0726	–	85,	вътрешен		37.
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я
О Б Я В А

ОБЩИНА	СВОГЕ,	ОБЛАСТ	СОФИЙСКА,	на	основание	чл.37,	ал.1	от	Закона	за	общинската	собственост,	чл.44,	ал.1,	т.3	и	чл.63,	ал.1	от	Наредбата	за	
реда	за	придобиване,	управление	и	разпореждане	с	общинско	имущество,	в	изпълнение	на	Решение	№	304	от	20.12.2013	г.	на	Общински	съвет	–	Сво-
ге	и	съгласно	Заповед	№	161/06.02.2014	г.	на	Кмета	на	Община	Своге,	ОБЯВЯВА	откриване	на	процедура	по	провеждане	на	публичен	търг	с	тайно	
наддаване	за	учредяване	право	на	строеж	върху	8	броя	самостоятелни	терени	–	частна	общинска	собственост,	попадащи	в	УПИ	№	ХІІ	“За	търговия	
и	услуги”,	кв.174	по	подробния	устройствен	план	на	град	Своге,	целият	с	площ	от	790	кв.м.,	представляващи,	както	следва:
-	Петно	№	1	с	площ	от	54,32	кв.м.,	за	което	е	предвидено	двуетажно	застрояване		/първи	етаж	с	площ	от	20,25	кв.м.,	втори	етаж	с	площ	от	23,12	кв.м.	
и	½	стълбище	с	площ	от	10,95	кв.м./;
-	Петно	№	2	с	площ	от	54,32	кв.м.,	за	което	е	предвидено	двуетажно	застрояване	/първи	етаж	с	площ	от	20,25	кв.м.,	втори	етаж	с	площ	от	23,12	кв.м.	
и	½	стълбище		с		площ	от	10,95	кв.м./;
-	Петно	№	3	с	площ	от	54,32	кв.м.,	за	което	е	предвидено	двуетажно	застрояване	/първи	етаж	с	площ	от	20,25	кв.м.,	втори	етаж	с	площ	от	23,12	кв.м.	
и	½	стълбище	с	площ	от	10,95	кв.м./;
-	Петно	№	5	с	площ	от	14,85	кв.м.,	за	което	е	предвидено	едноетажно	застрояване;
-	Петно	№	6	с	площ	от	14,85	кв.м.,	за	което	е	предвидено	едноетажно	застрояване;
-	Петно	№	7	с	площ	от	14,85	кв.м.,	за	което	е	предвидено	едноетажно	застрояване;
-	Петно	№	8	с	площ	от	14,85	кв.м.,	за	което	е	предвидено	едноетажно	застрояване;
-	Петно	№	9	с	площ	от	14,85	кв.м.,	за	което	е	предвидено	едноетажно	застрояване.
Търгът	ще	се	проведе	на	26.03.2014 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	17:00	часа	на	предходния	ден	/25.03.2014	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	02.04.2014 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	17:00	часа	на	предходния	ден	/01.04.2014	г./.	
	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	всяко	от	петна	с	№№	1,	2	и	3	с	площ	от	54,32	кв.м.,	за	които	е	предвидено	двуетажно	застрояване,	в	размер	на	7020,00	(седем	
хиляди	и	двадесет)	лева,	без	включен	ДДС.
Начална	тръжна	цена	за	всяко	от	петна	с	№№	5,	6,	7,	8		и	9	с	площ	от	14,85	кв.м.,	за	които	е	предвидено	едноетажно	застрояване,	в	размер	на	3838,00	
(три	хиляди	осемстотин	тридесет	и	осем)	лева,	без	включен	ДДС.
	 		Цена	на	един	брой	тръжната	документация	в	размер	на	20.00 (двадесет) лева, без включен ДДС,	като	същата	се	получава	от	ст.	юрис-
консулт	при	Община	Своге	–	трети	етаж,	стая	“старши	юрисконсулт	и	европейски	програми	и	проекти”,	след	закупуването	й	от	деловодството	на	
Община	Своге	–	първи	етаж.	За	всяко	петно,	обект	на	търга,	се	закупува	съответната	тръжна	документация.
		Депозит	за	участие	в	търга	–	10 % (десет процента)	от	началната	тръжна	цена,	като	същият	се	заплаща	на	касата	на	Община	Своге	–	трети	етаж.	
	 		За	справки	телефон	0726	–	85,	вътрешен	43.
	 		Д.	Димитрова	–	ст.	юрисконсулт
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
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информационен бюлетин Община Своге

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ 
НА 30.01.2014 г.

	 Решение №1 по предложение с 
вносител Александър Манолов – предсе-
дател на ОбС-Своге, относно избор на 
делегат на Общински съвет-Своге в Об-
щото събрание на НСОРБ.
	 1.Общинският	съвет	отменя	Реше-
ние	№	05	от	Протокол	№	02	/18.11.2011г.
	 2.Определя	 Александър	 Вен-
циславов	 Манолов	 –	 председател	 на	 Об-
щински	съвет	–	Своге	за	делегат	в	Общото	
събрание	 на	 Националното	 сдружение	 на	
общините	в	Република	България.
	 3.При	 невъзможност	 за	 участие	
на	определения	по	т.2	делегат	в	заседание	
на	Общото	събрание,	той	да	бъде	заменен	
от	 Владислава	 Владимирова	 Симеонова	
–	общински	съветник	към	Общински	съвет-
Своге.
	 Решение №2 по предложение с 
вносител Александър Манолов – предсе-
дател на ОбС- Своге, относно измене-
ние и допълнение на Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински 
съвет-Своге, неговите комисии и взаи-
модействието му с общинската  адми-
нистрация.
	 	 	 	 	На	основание	явно	гласуване	във	вр.	с	
чл.	21,	ал.	3,	във	вр.	с	чл.21,	ал.1,	т.23,	във	
вр.	с	чл.34,	ал.1,	ал.	2,	т.2,	ал.8	и	чл.48,	ал.1	
от	ЗМСМА	Общинският	съвет	изменя	и	до-
пълва	Правилника	за	организацията	и	дей-
ността	на	Общински	съвет-Своге,	неговите	
комисии	и	 взаимодействието	му	 с	 общин-
ската	администрация,	както	следва:	
	 § 1. Алинея 2 на чл. 79 придобива 
следната редакция:	 „Общинският	 съвет-
ник	получава	възнаграждение	за	участието	
си	в	заседанията	на	общинския	съвет	и	на	
неговите	комисии.	Размерът	на	възнаграж-
дението	се	определя	с	решение	на	общин-
ския	съвет,	прието	с	мнозинство	повече	от	
половината	от	общия	брой	съветници“.
	 § 2.Алинея 3 на чл.79 се променя, 
както следва:	„Месечното	възнаграждение	
на	общинските	съветници	за	участие	в	за-
седание	на	Общинския	съвет	е	50	на	сто	от	

средната	брутна	работна	заплата	на	
общинската	администрация	за	съот-
ветния	месец.
Месечното	 възнаграждение	 на	 об-
щинските	 съветници	 за	 участие	 в	
заседания	на	постоянните	комисии	е	
10	на	сто	от	средната	брутна	работ-
на	 заплата	 на	 общинската	 админи-
страция	за	съответния	месец.
		 Възнаграждението	 за	 участие	 в	
заседание	 на	 Общинския	 съвет	 се	
получава	при	участие	в	заседанието	
и	гласуване	на	повече	от	1/5	от	точ-
ките	от	дневния	ред	на	заседанието,	

които	изискват	поименно	гласуване.
	 Възнаграждението	 за	 участие	
в	 заседания	 на	 постоянните	 комисии	 не	
се	 изплаща	 ако	 постоянната	 комисия	 не	 е	
провела	 заседание	 през	 съответния	 месец	
или	общинският	съветник	не	е	участвал	в	
него“.
	 § 3. Алинея 4 на чл.79 придобива 
следния вид: 
	 “Общият	 размер	 на	 възнаграж-
дението	 на	 общинския	 съветник	 за	 един	
месец	не	може	да	бъде	повече	от	70	на	сто	
от	средната	брутна	работна	заплата	на	об-
щинската	администрация	за	съответния	ме-
сец“.	
	 § 4. Създава се нова ал.6 на чл.79 
със следния текст:	“Възнаграждението	по	
ал.4	 не	 включва	 възнаграждението,	 което	
общинските	съветници	могат	да	получават	
за	 участието	 си	 в	 специализирани	 органи	
на	общинския	съвет“.
	 § 5. Създава се нова ал.7 на чл.79 
със следния текст:	 „Месечното	 възна-
граждение	на	общински	съветник	за	учас-
тие	във	всяка	специализирана	комисия	към	
Общинския	съвет,	чието	създаване	е	пред-
видено	 в	 закон	 или	 подзаконов	 нормати-
вен	акт,	е	в	размер	на	10	на	сто	от	средната	
брутна	работна	заплата	на	общинската	ад-
министрация	 за	 съответния	 месец.	 Възна-
граждението	не	се	изплаща,	ако	комисията	
не	е	заседавала	през	съответния	месец	или	
съветникът	не	е	участвал	в	заседанието.“
	 § 6. В чл.17, ал.1 се добавя едно 
изречение и алинеята придобива следния 
вид:	„	Всеки	общински	съветник	е	член	на	
поне	една	постоянна	комисия.	Общинските	
съветници	не	могат	да	участват	в	състава	на	
повече	от	три	постоянни	комисии“.
	 § 7. Алинея 2 на чл.17 се проме-
ня, както следва:	 „	Председателят	на	 об-
щинския	съвет	може	да	не	бъде	избиран	за	
член	на	постоянна	комисия“.
	 Решение №3 по предложение с 
вносител Александър Манолов – предсе-
дател на ОбС-Своге относно определяне 

възнаграждението на общинските съ-
ветници.
	 Общинският	 съвет	 на	 основание	
явно	гласуване	във	вр.	с	чл.21,	ал.1,	т.23	и	
чл.	34,ал.	1	и	ал.2,	т.2	от	ЗМСМА	и	чл.	79,	
ал.	 2	и	 3	 от	Правилника	 за	 организацията	
и	дейността	на	Общински	съвет-Своге,	не-
говите	 комисии	 и	 взаимодействието	 му	 с	
общинската	администрация
	 1.	Отменя	Решение	№	14	от	Про-
токол	№	03	/16.12.2011г.
	 2.	 Определя	 месечно	 възнаграж-
дение	 на	 общинските	 съветници	 за	 учас-
тие	в	заседание	на	Общинския	съвет	50	на	
сто	от	средната	брутна	работна	заплата	на	
общинската	 администрация	 за	 съответния	
месец,	считано	от	01.01.2014г.
	 3.	 Определя	 месечно	 възнаграж-
дение	на	общинските	съветници	за	участие	
в	заседания	на	постоянните	комисии	10	на	
сто	от	средната	брутна	работна	заплата	на	
общинската	 администрация	 за	 съответния	
месец,	считано	от	01.01.2014г.
		 4.	 Възнаграждението	 по	 т.	 2	 се	
получава	 при	 участие	 в	 заседание	 на	 Об-
щинския	съвет	и	гласуване	на	повече	от	1/5	
от	точките	от	дневния	ред	на	заседанието,	
които	изискват	поименно	гласуване.
	 5.	Възнаграждението	по	т.3	не	се	
изплаща	ако	постоянната	комисия	не	е	про-
вела	заседание	през	съответния	месец	или	
общинският	съветник	не	е	участвал	в	него.
	 Решение №4 по предложение с 
вносител Александър Манолов – предсе-
дател на ОбС-Своге относно промени в 
състава на постоянните комисиите към 
Общински съвет-Своге.				Общинският	съ-
вет	реши:
	 І.	Променя	състава	на	Постоянни-
те	комисии,	както	следва:
	 1. Постоянна комисия по бю-
джет, финанси и икономическа полити-
ка.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:	 Красимир	 Петков	 Пе-
тков
СЕКРЕТАР:		Станчо	Иванов	Атанасов
ЧЛЕНОВЕ:	 	 	 Борислав	 Бойков	 Георгиев;											
Веселин	 Запрянов	 Николов;	 Емил	 Цвета-
нов	Атанасов;
	 2.Постоянна комисия по устрой-
ство на територията, общинска собстве-
ност и търгове по ЗОП.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:	Благой	Славов	Гълъбов
СЕКРЕТАР:	Емил	Цветанов	Атанасов
ЧЛЕНОВЕ:	 	 Огнян	 Асенов	 Веселинов;																							
Асен	Христофоров	Симов;	Юлиян	Атана-
сов	Леков.
	 3.Постоянна комисия по закон-
ност, местно самоуправление и норма-
тивна уред-
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ба.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:	Веселин	Николов	Запря-
нов
СЕКРЕТАР:		Борислав	Петров	Петров;
ЧЛЕНОВЕ:	 Христо	 Георгиев	 Йовов;																								
Владислава	 Владимирова	 Симеонова;																								
Борислав		Бойков	Георгиев.
 4.Постоянна комисия по образо-
вание, наука, култура, спорт, младежки 
дейности, туризъм и вероизповедание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:	 Станчо	 Иванов	 Атана-
сов
СЕКРЕТАР:	Боян	Рангелов	Боянов
ЧЛЕНОВЕ:	 Габриeла	 Варленовa	 Вели-
чкова;	 Христо	 Георгиев	 Йовов;	 Борислав	
Петров	Петров;
	 5.Постоянна комисия по здраве-
опазване и социална политика 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:	Анелия	Любомирова	Ге-
оргиева;

СЕКРЕТАР:	 Владислава	 Владимирова	
Симеонова;
ЧЛЕНОВЕ:	Габриела	Варленова	Величко-
ва;	Красимир	Петков	Петков;	Петър	Геор-
гиев	Кръстев;
 6. Постоянна комисия по транс-
порт, сигурност и обществен ред.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:	 Георги	 Бориславов	 Ва-
силев
СЕКРЕТАР:		Борислав	Петров	Петров;
ЧЛЕНОВЕ:	 Юлиян	 Атанасов	 Ле-
ков;	 Анелия	 Любомирова	 Георгиева;																																				
Благой	Славов	Гълъбов
 7.Постоянна комисия по предо-
твратяване и разкриване на конфликт 
на интереси.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:	Боян	Рангелов	Боянов
СЕКРЕТАР:	 Владислава	 Владимирова	
Симеонова
ЧЛЕНОВЕ:	 Габриела	 Варленова	 Велич-
кова;	 Огнян	 Асенов	 Веселинов;	 Велислав	
Димитров	Йотов;
	 8.Постоянна комисия по осъ-
ществяване контрол при изпълнение на 
решенията на Общински съвет.
ЧЛЕНОВЕ:	Петър	Георгиев	Кръстев;		Бла-
гой	Славов	Гълъбов;	Венцислав	Младенов	
Атанасов;	Емил	Цветанов	Атанасов;	Свет-
ла	Иванова	Стоева
 9. Постоянна комисия по окол-
на среда, горско и селско стопанство.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:	Светла	Иванова	Стоева
СЕКРЕТАР: 	Георги	Бориславов	Василев;
ЧЛЕНОВЕ:	 Венцислав	 Младенов	 Ата-
насов;	 Велислав	 Димитров	 Йотов;																								
Асен	Христофоров	Симов.
	 Решение №5 по предложение с 
вносител инж. ЖороЦветков – кмет на 
община Своге относно приемане струк-
турата на общинската администрация, 
считано от 01.02.2014г. 			Общинският	съ-

вет	реши:
	 1.	Променя	свое	Решение	№	301,	
Протокол	№	42	от	заседание	на		Общинския	
съвет	–	гр.	Своге,	проведено	на	20.12.2013	
год.
	 2.	Приема	структура	на	общинска-
та	 администрация	 ,	 считано	 от	 01.02.2014	
год.	както	следва:
ЩАТНА	ЧИСЛЕНОСТ-	228,5
І.	 ЩАТНА	 ЧИСЛЕНОСТ	 НА	 ДЕЛЕГИ-
РАНИТЕ	 ОТ	 ДЪРЖАВАТА	 ДЕЙНОСТИ	
–	209,5	
ІІ.	 ДРУГИ	 ДЪРЖАВНИ	 ДЕЙНОСТИ	
–	111,5
1/	Здравеопазване	–	11
2/	Образование	–	ЦДГ	И	ОДЗ	–	98,5	
3/	Други	дейности	в	образованието	/учени-
чески	транспорт/	–	2		
  Решение №6 по предложение с 
вносител инж. Жоро Цветков – кмет на 
община Своге относно утвърждаване на 
годишен план за ползването на дървесина 
от горите собственост на Община Своге 
за 2014 год.				Общинският	съвет	реши:
												Утвърждава	годишен	план	за	полз-
ване	на	дървесина	от	горите	собственост	на	
Община	Своге	през	2014	год.
	 Решение №7 по предложение с 
вносител инж. Жоро Цветков – кмет на 
община Своге относно определяне начи-
на на ползването от гори собственост 
на Община Своге за 2014 год.		Общинският	
съвет	реши:
	 1.	 Ползването	 на	 дървесина	 се	
осъществява	 -	 чрез	 продажба	 на	 стояща	
дървесина	на	корен;
с.	Бов	–	366	е,	з,	ф;	
	 с.	Брезе	–	580	б;	581	п,	ф;	582	е;	
583	с;
	 с.	Дружево	–	111	к;
	 с.	Заноге	–	12	б;	20	а;	22	а,	д,	ж,	з,	
к,	п,	у,	х;
	 с.	Зимевица	–	1	б,	д,	е;	7	б;
	 с.	Осеновлаг	–	316	г,	щ,	я;	317	п,	р,	
с;
						Решение №8 по предложение  вноси-
тел инж. Жоро Цветков – кмет на об-
щина Своге относно издаване на запис 
на заповед от община Своге в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна аген-
ция за обезпечаване на авансово плащане 
по договор № 157/01.02.2013г. по мярка 
3.4. „Развитие на нови пазари и промо-
ционални кампании”, приоритетна ос 
№3 „Мерки от общ интерес” от Опера-
тивна програма за развитие на сектор 
„Рибарство” на Република България, фи-
нансирана от Европейския фонд за ри-
барство за програмен период 2007-2013г. 
за Проект „Промоционална кампания, 
насочена към подобряване престижа на 
продуктите от риболов и аквакултура в 
община Своге”, сключен между Община 
Своге и Изпълнителна агенция по рибар-

ство и аквакултури /ИАРА/ и запис на 
заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Раз-
плащателна агенция за обезпечаване на  
ДДС към авансово плащане по горепосо-
чения договор. 
	 1.	 Общинският	 съвет	 не	 упълно-
мощава	Кмета		на		общината		Своге		да		по-
дпише		Запис		на	заповед...	(целия	текст	на	
Решение	№8	можете	да	прочетете	 в	 сайта	
на	Община	Своге	www.svoge.bg)  
 Решение №9 по предложение с 
вносител инж. Жоро Цветков – кмет на 
община Своге относно допълване на Го-
дишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собстве-
ност при Община Своге за 2014г. в Раздел 
I „Продажба“ с УПИ II-51, находящ се в 
кв. 12 от ПУП на с. Ябланица.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ОБЩИНСКИЯТ	СЪВЕТ	ДОПЪЛ-
ВА	ГОДИШНАТА	ПРОГРАМА	ЗА	УПРА-
ВЛЕНИЕ	И	 РАЗПОРЕЖДАНЕ	С	ИМОТИ	
–	 ОБЩИНСКА	 СОБСТВЕНОСТ	 ЗА	 2014	
ГОДИНА	 в	 раздел	 І	 “Продажба”,	 с:	 Уре-
гулиран	 поземлен	 имот	 №	 II-	 51	 с	 площ	
1000,00	(	хиляда)	кв.м.,	находящ	се	в	квар-
тал	 12	 от	 подробния	 устройствен	 план	 на	
с.	Ябланица,	община	Своге,	област	Софий-
ска,	за	имота	има	отстъпено	право	на	строж	
на	Георги	Койчев	Атанасов,	съгласно	типов	
договор	от	19.03.1973	г.	Граници	-	улица	с	
О.Т.	 6-7-8;	УПИ	 I-	 51;	УПИ	 III-	 53.	Акту-
ван	 с	 Акт	 за	 обшинска	 собственост,	 впи-
сан	в	Службата	по	вписвания-	гр.	Своге	на	
03.01.2014	г.
          Решение №10 по предложение с 
вносител инж. Жоро Цветков – кмет на 
община Своге отностно допълване на Го-
дишната програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска собстве-
ност при Община Своге за 2014 г.  – 12 
имота.
	 	 ОБЩИНСКИЯТ	 СЪВЕТ	 ДОПЪЛВА	
ГОДИШНАТА	 ПРОГРАМА	 ЗА	 УПРА-
ВЛЕНИЕ	И	 РАЗПОРЕЖДАНЕ	С	ИМОТИ	
–	 ОБЩИНСКА	 СОБСТВЕНОСТ	 ЗА	 2014	
ГОДИНА	 в	 раздел	 ІІ	 “Под	 наем”,	 като	
включва	поземлени	имоти	–	общинска	соб-
ственост,	представляващи,	както	следва:
-	Имот	№	034014	 с	 площ	от	 148,375	 дка.,	
находящ	 се	 в	 землището	 на	 с.	 Осеновлаг,	
актуван	с	Акт	за	частна	общинска	собстве-
ност	№	10321/08.02.2007	г.;
-	Имот	№	034046	с	площ	от	16,754	дка,	на-
ходящ	се	в	землището	на	с.Осеновлаг,	акту-
ван	с	Акт	за	частна	общинска	собственост	
№	10335/08.02.2007	г.;
-	 Имот	№	 034023	 с	 площ	 от	 18,819	 дка.,	
находящ	 се	 в	 землището	 на	 с.	 Осеновлаг,	
актуван	с	Акт	за	частна	общинска	собстве-
ност	№	10326/08.02.2007	г.;
-	Имот	№	034021	с	площ	от	53,722	дка.,	на-
ходящ	се	в	землището	на	с.	Осенвлаг,	акту-
ван	с	Акт	за	частна	общинска	собственост	
№	10325/08.02.2007	г.;
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-		
Имот	

№	149004	с	площ	от	248,114	дка.,	находящ	
се	 в	 землището	 на	 с.	 Брезов	 дол,	 актуван	
с	Акт	 за	 частна	 общинска	 собственост	№	
6579/08.02.2007	г.;
-	 	Имот	№	012063	с	площ	от	107,865	дка.,	
находящ	се	в	землището	на	с.Заноге,	акту-
ван	 с	Акт	 за	 публична	 общинска	 собстве-
ност	№	189/21.01.2014	г.;
-	 	Имот	№	031041	с	площ	от	173,337	дка.,	
находящ	се	в	землището	на	с.Заноге,	акту-
ван	 с	Акт	 за	 публична	 общинска	 собстве-
ност	№	188/21.01.2014	г.;
-	 	Имот	№	059002	с	площ	от	250,558	дка.,	
находящ	се	в	землището	на	с.Заноге,	акту-
ван	 с	Акт	 за	 публична	 общинска	 собстве-
ност	№	190/21.01.2014	г.;
-		Имот	№	059001	с	площ	от	1451,235	дка.,	
находящ	се	в	землището	на	с.Заноге,	акту-
ван	 с	Акт	 за	 публична	 общинска	 собстве-
ност	№	191/21.01.2014	г.;
-	 	Имот	№	019085	с	площ	от	116,119	дка.,	
находящ	се	в	землището	на	с.	Заноге,	акту-
ван	с	Акт	за	частна	общинска	собственост	
№	11364/19.09.2012	г.;
-		Имот	№	082032	с	площ	от	66,587	дка.,	на-
ходящ	се	в	землището	на	с.	Зимевица,	акту-
ван	с	Акт	за	частна	общинска	собственост	
№	11362/19.09.2012	г.	
-	 	Имот	№	 000534	 с	 площ	 от	 41,191	 дка.,	
находящ	се	в	 землището	на	 с.	Владо	Три-
чков,	актуван	с	Акт	за	публична	общинска	
собственост	№	187/21.01.2014	г.	
							Решение №11 по предложение на инж. 
Жоро Цветков – кмет на община Своте 
относно Учредяване на безвъзмездно пра-
во на ползване върху част от имот - пуб-
лична общинска собственост, находяща 
се в сградата на Кметство – с. Гара Ла-
катник, за нуждите на Планинска спа-
сителна служба - Отряд Лакатник към 
Българския червен кръст.							
												1.	Общински	съвет–Своге	дава	съ-

гласие	за	учредяване	на	безвъзмездно	право	
на		ползване	за	срок	от	5	години	в	полза	на	
Планинска	спасителна	служба	-	Отряд	Ла-
катник	към	Българския	червен	кръст	върху	
част	от	имот	–	публична	общинска	собстве-
ност,	 представляваща	 помещение	 с	 площ	
от	 20,00	 кв.м.,	 находящо	 се	 в	 сградата	 на	
Кметство	–	с.	Гара	Лакатник,	трети	етаж.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2.	Общински	съвет–Своге	възлага	
на	 Кмета	 на	 Община	 Своге	 да	 издаде	 за-
повед	 и	 сключи	 договор	 за	 учредяване	 на	
безвъзмездно	право	на	ползване	за	срок	от	
5	години	в	полза	на	Планинска	спасителна	
служба	 -	Отряд	Лакатник	 към	Българския	
червен	кръст	върху	част	от	имот	–	публична	
общинска	собственост,	представляваща	по-
мещение	с	площ	от	20,00	кв.м.,	находящо	се	
в	сградата	на	Кметство	–	с.	Гара	Лакатник,	
трети	етаж.	
	          Решение №12 по предложение на 
инж. Жоро Цветков – кмет на община 
Своге относно учредяване право на стро-
еж върху имот – частна общинска соб-
ственост, находящ се в УПИ II-„За ОЖС 
и гаражи“, кв.61 по ПУП на гр. Своге.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1.	Общински	съвет–Своге	дава	съ-
гласие	 за	 провеждане	 на	 публичен	 търг	 с	
тайно	 наддаване	 за	 учредяване	 право	 на	
строеж	върху	имот	–	частна	общинска	соб-
ственост,	представляващ	гаражна	група	от	
5	/пет/	броя	гаражи	с	№№	1,	2,	3,	4	и	5	всеки	
от	тях	с	площ	от	18	кв.м.,	попадаща	в	УПИ	
№	ІІ	–	“За	ОЖС	и	гаражи”,	кв.61	по	ПУП	
на	град	Своге.	
										2.	Общински	съвет	-	Своге	одобря-
ва	начална	продажна	цена	за	една	гаражна	
клетка	в	размер	на	1	350,00	(хиляда	триста	
и	 петдесет)	 лева	 без	 ДДС,	 съгласно	 екс-
пертна	 оценка	 	 изготвена	 от	 лицензиран	
оценител.
										3.	Общински	съвет	–	Своге	упълно-
мощава	Кмета	на	Община	Своге	да	прове-
де	търга	по	т.1	и	издаде	заповед,	и	сключи	
договор	за	учредено	право	на	строеж	върху	

описания	в	т.1	имот	–	частна	общинска	соб-
ственост,	 със	 спечелилия	 публичния	 търг	
участник.		
 Решение №13 по предложение с 
вносител инж. Жоро Цветков – кмет на 
община Своге относно продажба на 89 
кв.м., придаваеми към УПИ X-6 в кв.1 от 
ПУП на с. Бов.
	 1.Общинският	 съвет-Своге	 дава	
съгласие	 за	 продажба	 на	 89	 (осемдесет	 и	
девет)	 кв.м.,	 представляващи,	 придаваеми	
към	УПИ	X-6,	кв.1	от	ПУП	на	с.	Бов,	общи-
на	Своге,	област	Софийска.	УПИ	X-6	е	соб-
ственост	на	Георги	Здравков	Георгиев,	съ-
гласно	н.а.	№	97,	том	I,	рег.	№	217,	дело	№	
217	от	03.06.1985	г.		Актуван	с	Акт	за	частна	
общинска	собственост	№	11602/04.12.2013	
г.
	 2.Общинският	 съвет	 одобрява	
продажна	 цена	 за	 имот	 частна	 общинска	
собственост,	 описан	 в	 т.	 1	 от	 настоящото,	
в	размер	на	610,00	лв.,	без	ДДС,	съгласно	
пазарна	 оценка,	 изготвена	 от	 лицензиран	
експерт-оценител.
	 3.Общинският	 съвет	 възлага	 на	
Кмета	на	Община	Своге	да	издаде	заповед	
и	сключи	договор	за	покупко-продажба	със	
собственика	на	УПИ	№	X-6	в	квартал	1	от	
подробния	устройствен	план	на	с.	Бов,	об-
щина	Своге,	област	Софийска.

ПОВЕЧЕ ЗА РЕШЕНИЕТА НА ОБ-
ЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ МОЖЕТЕ 
ДА ПРОЧЕТЕТЕ В ОФИЦИАЛНИЯ 
СТАЙТ НА ОБЩИНА СВОГЕ www.
svoge.bg, в падащото меню на раздел 
„Общински съвет”.

РЕШЕНИЯТА ОТ ЗАСЕДАНИЕТО, 
ПРОВЕДЕНО НА 14.02.2014 г., МОЖЕ-
ТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ В СЛЕДВАЩИЯ 
БРОЙ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮ-
ЛЕТИН, КОЙТО ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ПРЕЗ 
МЕСЕЦ МАРТ.

......продължение от стр.14

	 	 ФК	„Спортист”	Своге	победи	като	гост	в	І	кръг	на	ЮЗ	„В”	аматьорска	футбол-
на	група	отбора	на	ФК	„Септември”	София.	Да	им	е	честита	първата	победа	за	сезона!
	 	 Ето	и	малко	подробности	за	новия	състав	на	ФК	„Спортист”	Своге:	от	начало-
то	на	2014	г.	ръководството	на	отбора	реши	да	заложи	на	повече	местни	футболисти	-	от	
Своге	и	общината.	Те	са		общо	19,	а	футбо-
листите	от	София	-	5.	Този	избор	е	продик-
туван	от	идеята	да	се	спестят	излишните	
разходи	за	твърде	много	гостуващи	футбо-
листи,	а	и	да	не	се	пренебрегват	нашите,	
все	пак,	които	са	на	същото,	ако	не	и	на	по-
добро	ниво.	Това	решение	е	взето	на	Общо	
събрание	от	Управителния	съвет.	Старши	
треньор	 и	 президент	 на	 ФК	 „Спортист”	

Своге	от	22.01.2014	г.	е	Росен	Съботинов,	а	треньор	на	отбора	е	Виктор	Рангелов.
	 Следващата	среща	на	нашите	момчета	е	на	02.03.2014	г.	от	15:00	ч.	Тя	ще	бъде	
срещу		отбора	на	ФК	„Оборище”	Панагюрище	и	ще	се	проведе	на	Градския	стадион	в	
Своге.	Да	им	пожелаем	отново	победа!

„Спортист” Своге срази отбора на “Септември” София с 3:0
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Пролетно почистване на улиците и пътищата от общинската 
пътна мрежа започна

	 От	началото	на	месец	март	
започва	масово	почистване	на	ули-
ците	 и	 пътищата	 в	 община	 Своге.	
Това	ще	бъде	извършвано	основно	
от	 хората	 от	 временната	 заетост	
към	Общината.	Отправяме	апел	към		
гражданите	да	се	включат	в	почист-
ването	 на	 улиците	 пред	 домовете	
си.	Желаещите	могат	да	се	обърнат	
към	Общината	 за	 предоставяне	 на	
черни	найлонови	чували,	в	които	да	
поставят	събраните	отпадъци.	Пъл-
ните	чували	трябва	да	се	оставят	на	
тротоарите,	а	Община	Своге	поема	
ангажимента	 да	 ги	 събере	 и	 изво-
зи.	

Община Своге информационен бюлетин

По	случай	1	март	СОУ	„Иван	Вазов“,	Община	Сво-
ге	и	НЧ	„Градище	1907“	подаряват	на	гражданите	
на	Своге	празнично	мартенско	дръвче,	украсено	от	
деца	от	училището,	с	направени	лично	от	тях	мар-
тенички.	Магнолията	пред	читалището	сякаш	е	раз-
цъфнала	в	бяло	и	червено	и	радва	сърцата	на	малки	
и	големи.	Нека	Баба	Марта	донесе	на	всички	крепко	
здраве	и	много	настроение!

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Апел към гражданите на град Своге
	 Уважаеми	съграждани,	
	 Тази	година	честваме	50-го-
дишнината	 на	 нашия	 красив	 град.	
Предстоят	 ни	 много	 празници	 и	
чудесни	 преживявания.	 Нека	 па-
зим	нашия	град	чист	и	подреден	и	
не	допускаме	вандалско	отношение	
към	общественото	имущество.	То	е	
наше,	на	всички.	Нека	се	научим	да	
опазваме	това,	което	имаме.	Да	нау-
чим	и	децата	си	на	това.

Благодарим	ви!

16


