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Своге стана домакин на Рибен фест
	 На	4	и	5	април	в	Своге	се	про-
веде	 заключителният	 етап	 на	 проекта	
„Промоционална	 кампания,	 насочена	
към	 подобряване	 престижа	 на	 проду-
ктите	 от	 риболов	 и	 аквакултура	 в	 об-
щина	Своге”.	Кампанията	е	създадена	
с	финансовата	подкрепа	на	Оператив-
на	програма	за	развитие	в	сектор	„Ри-
барство”	2007-2013,	съфинансирана	от	
Европейския	 съюз	 чрез	 Европейския	
фонд	за	рибарство.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Под	мотото	„За	рибата	и	ней-
ната	полезност	научи	и	на	празника	се	
весели”	 Рибният	 фест,	 финализиращ	
проекта,	 донесе	 незабравими	 емоции	
и	 много	 настроение	 на	 жителите	 и	
гостите	на	 град	Своге.	Програмата	на	
феста	 включваше	 най-разнообразни		
аткракции	 и	 забавления.	 На	 специал-
но	изградената	на	централния	площад	
сцена	 се	изявиха	множество	изпълни-
тели	–	професионалисти	и	самодейци,	
а	водещ	на	събитието	и	през	двата	дни	
беше	Наско	от	БГ	радио.	В	петък	сво-
генци	имаха	възможността	да	се	насла-
дят	на	музиката	на	един	от	най-модер-
ните	 и	 актуални	 български	 поп-певци	

-	Любо	Киров.	Бурните	аплодисменти	
доказаха,	 че	 той	 е	и	 един	от	най-оби-
чаните.	Изненадата	на	деня	беше	подг-
ряващият	 изпълнител	 Косьо	 Белчев.		
Талантливото	момче	показа	перфектни	
качества	за	една	новоизгряваща	звезда	

–	глас,	чар,	финес	и	класа.	В	публика-
та	 беше	 и	 неговият	 баща	 -	 големият	
Михаил	 Белчев.	 Участие	 взеха	 и	 гра-
циозните	 момичета	 от	 балет	 „Дива”.		
Петъчната	програма	беше	придружена	

с	много	игри,	викторини	и	забавления	
за	децата.	Бяха	раздадени	много	награ-
ди,	най-голямата	от	които	–	надуваема	
четириместна	лодка.
									В	събота	празникът	започна	още	

от	 обяд.	На	 сцената	 се	 изявиха	 почти	
всички	 самодейци	 от	 читалище	 „Гра-

дище”	в	Своге	–	двата	мажоретни	със-
тава,	двете	формации	на	танцов	състав	
„Балканче”,	фолклорна	група	„Китка”,	
дамски	хор	„Сезони”	и	детска	вокална	

група	 „Шоко	 бон-бон”,	 както	 и	 пев-
ческата	 група	 „Фолклорна	 фантазия”	

......продължава на стр.2
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Община Своге информационен бюлетин

от	 	 чи-
т а л ищ е	

„Христо	Ботев”	в	село	Церово.	Песни-

те	и	танците,	които	огласяха	града,	бяха	
редувани		с	игри	и	викторини	с	много	
награди,	 които	 направиха	 децата	 ис-
тински	щастливи.	На	площада	 се	раз-
насяше	 аромата	 на	 пържена	 и	 печена	
риба	и	много	хора	можаха	да	опитат	от	
кулинарните	изкушения,	предлагани	от	
организатори	 и	 търговци.	 Специално	
за	нашия	Рибен	фест	от	град	Ступава,	
Словакия,	 бяха	 дошли	 трима	 готвачи,	
собственици	на	рибен	ресторант,	които	
демонстрираха	 завидно	 майсторство	
в	 приготвянето	 на	 филе	 от	 пъстърва,	
вкусна	рибена	чорба	и	ястия	от	пушена	
риба.	Юри,	Таня	и	Соня	останаха	оча-
ровани	от	гостоприемството	на	града-
побратим	Своге,	както	и	от	прекрасна-
та	ни	природа.	С	много	музика,	игри	и	
забавления	протече	Рибния	фест,	 като	

за	финал	бяха	раздадени	и	награди	от	
проведената	 томбола.	 Своге	 дълго	ще	
си	 спомня	 за	 веселия	 празник	 и	 пер-
фектната	организация	от	страна	на	Об-
щина	Своге	и	фирмата	изпълнител	на	
проекта	„Ноу	Нейм	Ейджънси”.	
									Основното	послание	на	кампани-
ята	на	Община	Своге	беше:	„РИБА	ДА	
ЯДЕМ,	ЗДРАВИ	ДА	РАСТЕМ!“.	

									Целта	на	промоционалната	кам-
пания	бе	да	се	повиши	потреблението	
на	 вътрешния	 пазар	 на	 продуктите	 от	
риболов	и	аквакултура	и	да	се	подобри	
имиджа	на	сектор	„Рибарство“.	Промо-
ционалната	 програма	 запозна	 аудито-
рията	с	доказаната	полезност	и	висока	
хранителна	стойност	на	продуктите	от	
риболов	 и	 аквакултура.	 Посредством	
добрите	си	вкусови	качества	и	висока	
хранителна	 стойност,	 те	 трябва	 да	 за-
емат	своето	място	на	трапезата	на	бъл-
гарина	и	да	се	превърнат	в	средство	за	
масова	 профилактика	 на	 различни	 за-
болявания,	особено	сърдечно-съдовите	
и	йоднодефицитните.
								Проектът	включи	провеждането	на	
различни	 активности	 за	широката	 об-
щественост.	Изработени	бяха	различни	
рекламни	материали	–	плакати,	флаери,	
рекламни	карета.	За	участниците	в	раз-
личните	 мероприятия	 бяха	 осигурени	
много	награди	и	изненади.
В	 рамките	 на	 проекта	 бяха	 организи-
рани	два	конкурса	със	сътезателен	ха-
рактер:
	 •	 Конкурс	 за	 най-атрактивна	
рецепта	с	риба,	под	мотото	„Риба	в	ме-
нюто	си	включи	и	енергия	на	тялото	си	
подари”.
	 •	Конкурс	за	най-голяма	улове-
на	риба,	под	мотото	„Голяма	риба	хва-
ни,	с	приятелите	се	повесели”.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Конкурсът	 за	най-атрактивна	
рецепта	 с	 риба	 се	 проведе	 в	 три	 уи-
кенда	през	месеците	февруари	и	март,	
като	събра	много	участници.	Те	пред-
ставиха	пред	журито	най-разнообразни	
ястия	 от	 различни	 видове	 риба,	 както	
и	оригиналните	начини	за	тяхното	при-

готовление,	 които	 бяха	 популяризира-
ни	 чрез	 сборник	 със	 заглавие	 „Рибни	
рецепти	от	Своге”.	Най-активни	в	със-
тезанието	бяха	членовете	на	клуб	„До-

верие”.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Конкурсът	за	най-голяма	уло-
вена	риба	се	проведе	на	МВЕЦ	„Церо-

во”	в	два	последователни	уикенда	през	
месец	март.	В	него	участие	взеха	най-
запалените	рибари	от	общината.	Нито	
студът,	нито	вятърът	успяха	да	попре-
чат	на	любителите	на	този	атрактивен	
спорт	да	се	съберат	в	уречените	дни	и	
да	демонстрират	своето	майсторство		в	
примамването	и	улавянето	на	хитрите	
риби.	Съвсем	заслужено	след	конкурса	
участниците	се	появиха	на	страниците	
на	специално	издаден	за	случая	кален-
дар.
	 Всички	 състезатели	 и	 в	 двата	
конкурса	получиха	много	награди	и	по-
даръци.	
													В	крайна	сметка	всички	раз-
брахме	колко	ценна		храна	е	рибата.	Тя	
съдържа	 така	 полезните	 за	 организма	
Омега-3	мастни	киселини,	както	и	мно-
го	минерални	вещества.	Освен	всичко	
останало	 рибата	 съдържа	 и	 важни	 за	

организма	витамини	–	А,	Д,	Е,	В1,	В2,	
В6,	В12	и	Ниацин.	Да	се	наслаждаваме	
на	 вкуса	 й	 и	 да	 преглъщаме	 по	 хапка	
здраве	 всеки	 път,	 когато	 ядем	 риба,	
това	 ни	 пожелават	 организаторите	 на	
кампанията.
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информационен бюлетин Община Своге

Състоя се заключителната пресконференция по проект „Компетентна и 
ефективна общинска администрация – Община Своге

	 На	19.03.2014	г.	от	11.30	ч.	в	лекционната	зала	на	читалище	„Градище	1907“	се	състоя	заключителната	пресконфе-
ренция,	във	връзка	с	изпълнението	на	Договор	№	А	12-22-175/29.03.2013г.	
от	Община	Своге,	осъществяван	с	финансовата	подкрепа	на		Оперативна	
програма	„Административен	капацитет“,	съфинансирана	от	Европейския	
съюз	чрез	Европейския	социален	фонд.	Срокът	на	изпълнение	на	проек-
та	„Компетентна	и	ефективна	общинска	администрация	–	Община	Своге“	
беше	12	месеца.
	 Пред	събралата	се	аудитория	от	служители	от	администрацията,	гражда-
ни	и	медии	ръководителят	на	проекта	Мая	Манолова-Ташунова	разказа	за	
изпълнените	дейности	по	
проекта	и	броя	на	служи-
телите,	 преминали	 през	
обучения.
В	 рамките	 на	 срока	 на	
проекта	 бяха	 проведени	

12	обучения	от	каталога	на	ИПА	и	обучени	25	служители	от	общинската	
администрация.	В	обучението	по	„Работа	в	екип	и	екипна	ефективност“	
бяха	включени	3	групи	по	25	човека.	В	обучението	по	„Лидерски	умения“	
се	включиха	18	служители,	а	в	това	за	работа	със	специфични	групи	граж-
дани	–	уязвими	групи	–	16	служители	от	дирекция	„Хуманитарни	дейности	
и	ГРАО“.	Обучението	бе	проведено	в	две	основни	части	–	теоретична	и	
практична.	Всички	участници	преминаха	успешно	теста	и	получиха	сер-
тификати.
	 Постигнатите резултати от обученията са:
	 •	Подобрени	умения	за	работа	в	екип;
	 •	Подобрена	координация	между	звената	в	общинската	администрация;
	 •	Формиране	на	изразени	лидерски	умения;
	 •	Повишена	квалификация	на	общинските	служители;
	 •	Подобрена	мотивация	за	кариерно	развитие;
	 •	Достъпност	за	обучение	на	служителите	от	администрацията	по	каталога	на	ИПА.
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Този документ е създаден по проект № А 12-22-175   „Компетентна и ефективна общинска администрация – община Своге“.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана 
от  Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проведе се заключителната пресконференция на проект „Нови подходи 
за социално включване на уязвимите групи в община Своге”

	 На	 28.03.2014	 г.	 от	 11.00	 ч.	 в	
лекционната	зала	на	читалище	„Гради-
ще”	 се	 проведе	 заключителната	 прес-
конференция	на	проект	„Нови	подходи	
за	 социално	 включване	 на	 уязвимите	
групи	 в	 община	 Своге”,	 финансиран	
по	 оперативна	 програма	 „Развитие	 на	
човешкита	ресурси”.	Присъстваха	чле-
нове	 на	 общинската	 администрация,	
граждани	 и	 медии.	 Ръководителят	 на	
проекта	 Ренета	 Кръстанова	 направи	
хронологична	 презентация	 на	 всич-
ки	 дейности,	 извършени	 по	 проекта,	

чийто	 бенефициент	 е	 община	 Своге,	
а	 партньор	–	 община	Ступава,	Слова-
кия.	
	 Основната	 цел	 на	 реализира-
ния	 проект	 е	 повишаване	 качеството	
на	 живот	 и	 преодоляване	 на	 социал-
ното	изключване	на	уязвимите	групи	в	
община	Своге,	с	фокус	върху	децата	в	
риск	и	техните	семейства	и	възрастни	
хора,	самотно	живеещи	и		нуждаещи	се	
от	подкрепа,		чрез	разработване	на	ино-
вативен	 модел	 и	 въвеждане	 на	 добри	
практики	 в	 областта	 на	 предлагането	

на	 социални	 услуги.	 Целевите	 групи,	
към	които	беше	насочен	проектът,	бяха	
служителите	на	община	Своге	и	общи-
на	Ступава,	занимаващи	се	със	социал-
ните	дейности,	децата	в	риск	и	техните	
семейства,	както	и	самотноживеещите	
и	нуждаещи	се	от	подкрепа	възрастни	
хора.	
	 В	 резултат	 на	 добрата	 съв-
местна	 работа	 на	 екипа	 на	 проекта	 и	
избраните	 изпълнители,	 през	 периода	
на	 изпълнение	 се	 случиха	 следните,	
предвидени	дейности:



Община Своге информационен бюлетин

	 • Проучване  и анализ на оп-
ита на община Ступава, Словакия 
за организация и предоставяне на 
социални услуги на уязвими групи и 
запознаване с иновативни  методи за 
предоставяне на тези услуги. 
	 Като	добри	практики	в	общи-
на	 Ступава	 се	 открояват	 самата	 орга-
низация	 на	 дейностите	 в	 общината,	
свързани	 с	 предоставяне	 на	 услугите	
–	подготовка	и	популяризиране	на	ин-
формацията,	 изработване	 на	 стандар-
тизирани	форми	–	молби	за	получава-
не	на	помощ/услуга,	прозрачността	по	
време	на	целия	процес.	
	 • Работа с неправителстве-
ните организации, насочена към де-
цата:
	 Културно-информационен	
център	 Ступава,	 Дружество	 „Родите-

лите	и	децата	на	
Ступава“,	 рели-
гиозно	 друже-
ство	 Ступава	 и	
други.	 Всички	
тези	 организа-
ции	 са	 започна-
ли	 от	 добровол-
ни	 инцииативи	
на	родители	и	са	
се	 доразвили	 в	
неправителстве-
ни	 организации,	
като	 често	 са	
обединени	от	ня-
каква	 обща	 кау-
за.	

	
	 През	почти	едногодишния	пе-
риод	на	изпълнение	на	проекта	се	осъ-
ществиха	няколко	работни	посещения	
и	 дискусии	 от	 двете	 страни.	При	 вто-
рото	посещение	в	Ступава,	от	българ-
ска	страна	гостуваха	и	20	деца	в	риск	и	
техните	семейства,	както	и	20	самотни	
възрастни	хора.
	 В	резултат	на	добрата	съвмест-
на	 работа	 се	 създадоха	 и	 нормативни	
документи:

	 – Наредба и Процедурни пра-
вила в Община Своге за осъществя-
ване на социални услуги;

 - Типови образци за осъщест-
вяване на дейностите по социалните 

услуги във връзка с разработения 
иновативен модел;

 -  Наръчник за осъществя-
ване на дейностите по иновативните  
социални услуги;

 -  Методика за въвеждане на 
новите методи и прилагането им на 
практика.

Наръчникът и Методиката ще бъдат 
оформени и отпечатани   на харти-
ен носител по 100 бр. от всеки доку-
мент.

________________________________________
Инвестира във вашето бъдеще!
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Проведе се заключителната пресконференция на проект „Нови подходи 
за социално включване на уязвимите групи в община Своге”

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

Изх. № 24 /10.03.2014г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

			На	основание	чл.124б,	ал.2	от	Закона	за	устройство	на	територията,	Общински	съвет-Своге	обявява,	че	с	Решение	
№22,	Протокол	№2	от	14.02.2014г.		ОбС-Своге	не	oдобрява	заданието	по	чл.	125	от	ЗУТ–	текстова	и	графична	част	в	М	
1:500	и	не	разрешава	на	„Космо	България	Мобайл“	ЕАД	да	възложи	за	изработване	на	проект	за	Подробен	устройствен	
план	(ПУП)	–	План	за	застрояване	(ПЗ)	по	чл.110,	ал.1,	т.3	от	ЗУТ,	за	проект	на	имот	№028005,	с	площ	от	400,00кв.м.,	
в	м.“	Дълбоки	дол“,	попадащ	в	отдел	246,	подотдел	„д“,	широколистна	гора,	Държавна	частна	собственост	по	КВС	на	
село	Оплетня,	Софийска	област,	съгласно	Скица	№	К00865/04.07.2013год.	издадена	от		Общинска	служба	по	Земеделие	
–	гр.Своге,	с	цел	изграждане	на	съоръжение	на	техническата	инфраструктура		–	Базова	станция	на	„Космо	България	
Мобайл“	ЕАД.

Александър	Манолов		/п/
Председател	на	ОбС-Своге
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	 РЕШЕНИЕ №14 по предложе-
ние с вносител инж. Жоро Цветков, от-
носно утвърждаване на формули и пра-
вила за разпределение на средствата, 
получени по единни разходни стандарти 
за образование, между детските градини 
на общинска издръжка и училищата, 
прилагащи системата на делегирани бю-
джети за 2014 г.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	І.	Утвърждава	формула	за	децата	в	
детските	градини	–	детски	ясли,	деца	от	3	
до	4	години,	5	и	6-годишни	в	подготвител-
ни	групи:
	 СФ	=	БД	х	ЕРС
Където:	СФ	–	средства	по	формула
	 БД	–	брой	деца
	 ЕРС	–	единен	разходен	стандарт
	 ІІ.Утвърждава	 формули	 за	 фи-
нансиране	на	училищата	от	община	Своге,	
прилагащи	 системата	 на	 делегирани	 бю-
джети	за	2014	година.
	 1.Компоненти	на	формулата:
	 1.1.Основни:	
	 -брой	ученици
	 -единен	 разходен	 стандарт	 (1485	
лв.	за	2014	г.)
	 1.2.Допълнителни:
	 -добавка	за	гориво	и	сгради
	 -добавка	 за	незащитено	училище	
в	селата
	 -добавка	 за	 условно-постоянни	
разходи	на	училището
	 -работа		на	логопедичен	кабинет
	 -резерв	за	нерегулярни	разходи
	 2.Формули	 за	 разпределение	 на	
средствата:
	 2.1	 Формула	 за	 подготвителен	
клас	в	училище/	5	и	6-годишни/:
	 ФОРМУЛА:
	 СФ	=	БД	х	ЕРС
Където:	СФ	–	средства	по	формула
	 БД	–	брой	деца
	 ЕРС	–	единен	разходен	стандарт
	 2.2	Формула	за	разпределение	на	
средствата	 за	 образование,	 получени	 на	
база	единен	разходен	стандарт	между	учи-
лищата	на	територията	на	община	Своге:
	 2.2.1.		80	%	от	средствата	по	еди-
нен	разходен	стандарт	за	образование	 	 	се	
разпределят	на	база	основните	компоненти	
	 2.2.2.	20	%	от	средствата	по	еди-
нен	 разходен	 стандарт	 за	 образование	 се	
разпределят	 в	 зависимост	 от	 допълнител-
ните	компоненти	
ФОРМУЛА:
	 СФ	 =	 80%	 х	 (БУ	 х	 ЕРС)+3,25	
%ДГС+1,5%	 ДНУ+13,75%	 ДУПР+0,5%	
ЛК+1%	РНР
Където:			СФ	–	средства	по	формула
	 ЕРС	–	единен	разходен	стандарт
	 БУ	–	брой	ученици
	 ДГС	–	добавка	за	гориво	и	сгради

	 ДНУ	 –	 добавка	 за	 	 незащитено	
училище	в	селата
	 ДУПР	 –	 добавка	 за	 условно-по-
стоянни	разходи
	 ЛК	–	логопедичен	кабинет
	 РНР	–	резерв	нерегулярни	разхо-
ди	
	 2.2.3.	Добавката	за	гориво	и	сгра-
ди	 за	 всяко	 училище	 се	 определя,	 като		
3,25%	от	средствата	по	ЕРС	се	разпределят	
съобразно	 дела	 на	 използваемата	 площ	 и	
необходимите	 средства	 за	 гориво	 на	 съот-
ветното	 училище	 към	 общата	 стойност	 за	
училищата	 в	 общината	 чрез	 кофициент	 за	
гориво	 и	 сгради	 (Кгс)	 .	 Т.е.	 	 за	 отделното	
училище	–	ДГС	=		3,25%	х	СФ	х	Кгс	
	 2.2.4.	 Добавката	 за	 	 незащитено	
училище	в	селата	се	определя,	като	1,5%	от	
средствата	 по	формула	 се	 разделят	между	
незащитените	 училища	 в	 селата	 в	 зависи-
мост	от	коефициент	(Кну):	1	–	за	училище	
над	50	ученика;	2	–	за	училище	под	50	/вкл./	
ученика.	
	 За	 отделното	 училище:	 ДНУ	 =	 (	
1,5%	х	СФ	х		Кну)	/	9
	 2.2.5.	 Добавката	 за	 условно-по-
стоянни	 разходи	 се	 получава	 от	 всички	
училища	и	е	в	размер	на		27	000	лв.,	на	ос-
нование	чл.13	ал.1	от	ПМС	№3/15.01.2014	
г.	 за	изпълнение	на	държавния	бюджет	на	
Република	България.	Сумата	от	средствата	
за	УПР	представлява	13,75%	от	средствата	
по	ЕРС	за	образование	за	общинските	учи-
лища.	
	 2.2.6.Добавката	 за	 логопедичен	
кабинет	е	в	размер	на	0,5%	от	средствата,	
получени	по	ЕРС	за	образование	в	общин-
ските	училищата.	Тя	е	предназначена	за	ра-
ботата	на	логопедичния	кабинет.
	 2.2.7.	 Резервът	 е	 част	 от	 допъл-
нителните	 компоненти	 на	 формулата	 и	 се	
определя	на	1%	от	средствата	по	ЕРС	за	об-
разование	 за	 общинските	 училища.	 Сред-
ствата	се	заделят	от	ПРБ	и	се	предоставят	
на	училищата	след	съгласуване	с	директо-
рите		в	следните	случаи:
	 -непредвидени	 	 текущи	 ремонти	
на	материалната	база
	 -непредвидени	разходи	за	обезще-
тения	на	персонала
	 -за	отстраняване	на	последици	от	
природни	бедствия
	 -други	извънредни	разходи
	 Когато	 се	 налага	 спешно	 отпус-
кане	на	средства	и	няма	възможност	за	съ-
гласуване	с	директорите	на	училища,	ПРБК	
определя	самостоятелно	разходите,	като	се	
съобразява	с	посочените	по-горе	правила.
Неразпределените	към	15	ноември	2014	го-
дина	средства	от	резерва	се	предоставят	на	
училищата,	като	се	разпределят	пропорци-
онално	на	броя	на	учениците.

	 ІІІ.	Утвърждава	правила	за	проме-
ни	в	разпределението	на	средствата	между	
училищата:
	 1.При	разпределение	на	средства-
та	по	формула	за	2014	година	за	основа	се	
взема		броят		на	децата	и	учениците	от	Ин-
формационната	 система	 Админ	М	 –	 	 към	
01.01.	2014	г.	Съгласно	чл.	25	,	ал.1	от	ПМС	
№	 3/	 15.01.	 2014	 година,	 при	 настъпили	
промени	в	броя	на	децата	и	учениците		ще	
бъдат	извършени	корекции	в	бюджетите	на	
общините	до	01.04.2014	г.
	 2.При	 промени	 в	 броя	 на	 децата	
и	учениците	ПРБК	може	да	извършва	про-
мени	 в	 разпределението	 на	 средствата	 по	
формула	 през	 бюджетната	 година	 само	 в	
следните	случаи:
	 -	 при	 промяна	 в	 стойността	 на	
единните	разходни	стандарти/	ЕРС/;
-	при	промени	в	стойностите	на	други	пока-
затели,	включени	във	формулата	за	разпре-
деление	на	средствата;
	 Утвърдените	в	този	вид	формули	
за	 разпределение	 на	 средствата,	 получени	
от	ПРБ	на	база	ЕРС	за	образование	са	ва-
лидни	за	бюджетната	2014	година	и	могат	
да	бъдат	променяни	само	в	посочените	по-
горе	случаи.
 РЕШЕНИЕ №15 по предло-
жение с вносител инж. Жоро Цветков, 
относно числеността и годишния фонд 
работна заплата на общинската админи-
страция, структурните звена и дейности 
към нея.
	 І.Определя		числеността	и	годиш-
ния	фонд	за	работна	заплата	на		общинска-
та	 администрация,	 структурните	 звена	 и	
дейности	към	нея	от	01.01.2014	год.	както	
следва:																					
численост на персонала / годишен фонд 
работна заплата
	 1.Общинска	 администрация	 95 / 
768 340 лв 
в	т.	ч.	дофинансирани	със	собствени	сред-
ства:	115 040 лв
	 2.	Други	дейности:
	 Дейност	„Здравеопазване”	11 / 85 
530 лв     
 Дейност	 „Образование”	–	ЦДГ	и	
ОДЗ	98,5 / 705 000лв
	 3.	Местни	дейности:
	 Незаконно	стр-во	2 / 14 510 лв
 Благоустройство	 и	 стр-во	 2 / 15 
685 лв 
	 Звено	 „Горско	 и	 селско	 стопан-
ство”	6 / 39 800 лв
	 Образование	-	Столове	3 / 18 720 
лв
	 Домашен	 социален	 патронаж	 6	 /	
29	970
	 4.	Център	за	обществена	подкрепа	
/дофинанси-
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собствени	средства/	3 / 17 500 лв
 5.	Дом	за	възрастни	с	псих.	р-ва	48 
/ 300 000 лв 
 6.	Защитено	жилище	–	Дружево	8 
/ 40 000 лв
	 Средствата	 за	 работна	 заплата	 и	
брутните	месечни	работни	заплати	на	едно	
лице	от	персонала	за	работещите	в	дейност	
„Образование”	по	заведения	се	диференци-
рат	с	утвърдени	щатни	разписания.
	 РЕШЕНИЕ №16 по предложе-
ние с вносител Веселин Запрянов, относ-
но определяне на разходи за поддържане 
на чистотата в Община Своге за 2014г.
	 І.Приема	годишен	размер	на	раз-
ходите	за	такса	битови	отпадъци	за	Общи-
на-Своге	в	общ	размер	на	1	083	266,00	лева	
с	ДДС		както	следва:
	 1.За	 осигуряване	 на	 съдове	
за	 съхраняване	 на	 битови	 отпадъци	 –	
контейнери,кофи	и	други		-	20	500,00	лева;
	 2.Събиране	 на	 битови	 отпадъци	
и	транспортирането	им	до	депо	или	други	
инсталации	и	съоръжения	за	обезвреждане-
то	им	–	549	144,00	лева,	платими	на	равни	
месечни	вноски;
	 3.За	проучванте,проектиране,изгр
аждане,поддържане,експлоатация,	закрива-
не	и	мониторинг	на	депата	за	битови	отпа-
дъци	или	други	инсталации	или	съоръжения	
за	обезвреждане,рециклиране	и	оползотво-
ряване	 на	 битови	 отпадъци,включително	
отчисления	 по	 чл.60	 и	 чл.64	 от	 Закона	 за	
управление	 на	 отпадъците	 –	 320	 000,00	
лева
	 В	това	число	140	800,00	лв	такса	
по	чл.64	ЗУО;
	 4.За	почистване	на	уличните	плат
на,площадите,алеите,парковите	и	други	те-
ритории	от	населените	места,предназначени	
за	обществено	ползване	–	36	544,00	лева;
	 Данък	 добавена	 стойност	 	 	 -	 120	
238,00	лева.
	 ІІ.Задължава	 Кмета	 на	 Община-
Своге	да	изготви	План-сметка	„Сметосъби-
ране,	сметоизвозване,чистене	на	територи-
ите	за	обществено	ползване	и	обезвреждане	
на	битови	отпадъци	в	депо	за	2014	год.	съо-
бразно	горепосочените	стойности.
	 ІІІ.Задължава	 Кмета	 на	 Община-
Своге	 да	 внесе	 предложението	 за	 План-
сметка	по	т.ІІ	в	Общински	съвет	най-късно	
до	28.02.2014	год.
	 ІV.Задължава	 Кмета	 на	 Община	
–	Своге	да	анексира	договор	за	почистване	
съобразно	приетите	в	т.І	стойности.
	 С възражение с Изх.№ 08-00-
30/28.02.2014г. Кметът на Община Своге 
връща за ново обсъждане  от Общински 
съвет-Своге Решение № 16, т. II, т.III и  
т.IV от Протокол №2/14.02.2014г.

	 РЕШЕНИЕ №17, относно: 
Функция 08: Икономически дейности и 

услуги от Поименното разпределение на 
средствата по обекти за строителство и 
основен ремонт, за придобиване на мате-
риални и нематериални активи, за при-
добиване на земя и за проучвателни и 
проектни работи през 2014г. на Община 
Своге 
	 Във	 Функция	 08:	 Икономически	
дейности	и	услуги	от	Поименното	разпре-
деление	на	средствата	по	обекти	за	строи-
телство	и	основен	ремонт,	за	придобиване	
на	 материални	 и	 нематериални	 активи,	 за	
придобиване	 на	 земя	 и	 за	 проучвателни	 и	
проектни	 работи	 през	 2014г.	 на	 Община	
Своге	да	бъдат	включени	следните	обекти:
-Асфалтиране	на	част	от	път		SFO1600	/II-
16/	ж.п.	Гара	Бов	-	Бов	-70	000лв.;
-Реконструкция	 асфалтова	 настилка	 път	
SFO2602/	 II	 -16/	жп.Гара	Лакатник	 -с.	Ла-
катник	-20	000лв.;	
-Асфалтиране	на	част	от	път		SFO3611	/II-
16,	Своге-Томпсън/	-Лесковдол	-мах.	Коке-
лини	бабки	74	280	лв,	
-Асфалтиране	 	 на	 част	 от	 път	 	 SFO2603	 /
II-16,	Лакатник-	Своге/	-Заселе	-Зимевица-	
Заноге	-	200	705лв.;	
-Реконструкция	 на	 път	 SFO3612	 /II-16/	
Томпсън		-	Церецел		-	6	624лв.;	
-Реконструкция		мост	на	път	SFO3612		/II-
16/	Томпсън		-	Церецел		 СМР	 5 4	
000лв	,	ППР-6000лв.;	
-Асфалтиране	на	част	от	път	 	SFO2604/II-
16,	Своге	-София/	Реброво	-Ябланица	-192	
716лв.
	 РЕШЕНИЕ №18 по предложе-
ние с вносител инж. Жоро Цветков, от-
носно издаване на запис на заповед от 
община Своге в полза на ДФ „Земеде-
лие” – Разплащателна агенция за обезпе-
чаване на авансово плащане по договор 
№ 157 /01.02.2013г. по мярка 3.4. „Раз-
витие на нови пазари и промоционални 
кампании”, приоритетна ос №3 „Мерки 
от общ интерес” от Оперативна програ-
ма за развитие на сектор „Рибарство” 
на Република България, финансирана 
от Европейския фонд за рибарство за 
програмен период 2007-2013г. за Проект 
„Промоционална кампания, насочена 
към подобряване престижа на продукти-
те от риболов и аквакултура в Община 
Своге” сключен между Община Своге и 
Изпълнителна агенция по рибарство и 
аквакултури /ИАРА/ и запис на заповед 
в полза на ДФ „Земеделие” – Разплаща-
телна агенция за обезпечаване на  ДДС 
към авансово плащане по горепосочения 
договор.
	 1.	Упълномощава	Кмета	 	 на	 	 об-
щината		Своге		да		подпише		Запис		на	запо-
вед...
	 Със	Заповед	№ОС-49/28.02.2014г.	
на	областния	управител	на	Софийска	област	
е		върнато	за	ново	обсъждане	от	Общински	
съвет-Своге	Решение	№	18	по	Протокол	№	
2/14.02.2014г.

	 РЕШЕНИЕ №19 по предложе-
ние с вносител инж. Жоро Цветков, от-
носно учредяване на безвъзмездно право 
на ползване върху част от имот – част-
на общинска собственост за нуждите на 
Пробационна служба – звено Своге.
	 1.	 Общински	 съвет	 -	 Своге	 дава	
съгласие	да	се	учреди	безвъзмездно	право	
на	ползване	за	срок	от	5	години	в	полза	на	
Министерство	на	правосъдието,	за	нужди-
те	 на	 Пробационна	 служба	 –	 звено	 Своге	
към	Областна	 служба	 „Изпълнение	на	на-
казанията”	–	София	област	при	Главна	ди-
рекция	„Изпълнение	на	наказанията”	върху	
част	от	недвижим	имот	–	частна	общинска	
собственост,	представляваща:	помещение	с	
площ	от	20,00	кв.м.,	находящо	се	на	трети	
етаж	в	триетажна	административна	сграда,	
град	Своге,	ул.	„Ал.	Стамболийски”	№	3	/
бивше	ДПУ/.
	 2.	 Общински	 съвет	 –	 Своге	 въз-
лага	на	Кмета	на	Община	Своге	да	издаде	
заповед	и	сключи	договор	за	учредяване	на	
безвъзмездно	право	на	ползване	за	срок	от	
5	 години	 върху	 гореописаната	 част	 от	 не-
движим	имот	 –	 частна	 общинска	 собстве-
ност	 с	Министерство	 на	 правосъдието,	 за	
нуждите	 на	 Пробационна	 служба	 –	 звено	
Своге	 към	 Областна	 служба	 „Изпълнение	
на	наказанията”	–	София	област	при	Главна	
дирекция	„Изпълнение	на	наказанията”.
	 РЕШЕНИЕ №20 по предло-
жение с вносител инж. Жоро Цветков, 
относно допълване на Годишната про-
грама за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост на Общи-
на Своге за 2014г. в Раздел II „Под наем“ 
с имот ЧОС, попадащ в УПИ № VII „За 
обслужваща и търговска дейност“, кв. 92 
по ПУП на гр. Своге.
	 І.Общински	 съвет	 –	 Своге	 ДО-
ПЪЛВА	 ГОДИШНАТА	 ПРОГРАМА	 ЗА	
УПРАВЛЕНИЕ	 И	 РАЗПОРЕЖДАНЕ	 С	
ИМОТИ	 –	 ОБЩИНСКА	 СОБСТВЕНОСТ	
ЗА	2014	ГОДИНА	като	 	включва	в	раздел	
ІІ	“Под	наем”	имот	–	частна	общинска	соб-
ственост,	 представляващ:	 помещение	 за	
търговска	 дейност	 с	 площ	 от	 26.00	 кв.м.,	
помещение	за	склад	с	площ	от	22.00	кв.м.	и	
терен	за	търговска	дейност	с	площ	от	38.00	
кв.м.,	попадащи	в	УПИ	№	VІІ	“За	обслуж-
ваща	 и	 търговска	 дейност”,	 кв.92	 по	 под-
робния	устройствен	план	на	гр.	Своге.
	 РЕШЕНИЕ №21 по предложе-
ние с вносител инж. Жоро Цветков, от-
носно допълване на Годишната програма 
за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост на Община Сво-
ге за 2014г. в Раздел V “Придобиване на 
недвижими имоти“ – имот с площ от 2 
320 кв.м., представлеващ част от УПИ 
№ IV-179 – “За училище“ в кв. 32 по ре-
гулационния план на с. Дружево.
	 1.	 Общински	 съвет	 Своге	 ДО-
ПЪЛВА	 ГОДИШНАТА	 ПРОГРАМА	 ЗА	
УПРАВЛЕ -

......продължение от стр.5
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РЕЖДАНЕ	 С	 ИМОТИ	 –	 ОБЩИНСКА	
СОБСТВЕНОСТ	 ЗА	 2014	 ГОДИНА	 с	 нов	
Раздел	 V	 “Придобиване	 на	 недвижими	
имоти”
	 2.	 Общински	 съвет	 Своге	 ДО-
ПЪЛВА	 ГОДИШНАТА	 ПРОГРАМА	 ЗА	
УПРАВЛЕНИЕ	 И	 РАЗПОРЕЖДАНЕ	 С	
ИМОТИ	 –	 ОБЩИНСКА	 СОБСТВЕНОСТ	
ЗА	2014	ГОДИНА,	като	включва		в	Раздел	
V	“Придобиване	на	недвижими	имоти”	не-
движим	имот	с	площ	от	2	320	кв.м.,	пред-
ставляващ	 част	 от	 УПИ	 №	 ІV-179	 –	 “За	
училище”	 в	 кв.32	 по	 регулационния	 план	
на	село	Дружево,	заключен	между	т.т.2,	9,	
8	и	3	по	скица	от	07.07.1999	г.,	правото	на	
собственост	върху	който	е	възстановено	на	
наследниците	на	Алекси	Николов	Радов	съ-
гласно	Решение	№	182/19.07.1999	г.	по	гр.	
дело	№	105/1999	г.	по	описа	на	Свогенски	
районен	съд.

инфраструктура		–	Базова	станция	на	„Кос-
мо	България	Мобайл“	ЕАД.
Съгласно	 чл.124б,	 ал.2	 от	 ЗУТ	 решението	
да	се	разгласи	с	обявление,	което	да	се	по-
стави	на	определените	за	това	места	в	сгра-
дата	 на	 общината,	 кметството,	 както	 и	 на	
други	подходящи	места	в	съответната	тери-
тория	-	предмет	на	плана,	и	се	публикува	на	
интернет	страницата	на	общината	и	в	един	
местен	вестник.
 РЕШЕНИЕ №23 по предло-
жение с вносител инж. Жоро Цветков, 
относно приемане бюджета на Община 
Своге за 2014г.
	 1.	 Приема	 бюджета	 на	 Община	
Своге	за	2014	г....	
													   Със Заповед №ОС-49/28.02.2014г. 
на областния управител на Софийска 
област e върнато за ново обсъждане от 
Общински съвет-Своге Решение № 23 по 
Протокол № 2/14.02.2014г.

 РЕШЕНИЕ №22 по предложе-
ние с вносител инж. Жоро Цветков, от-
носно одобряване задание по чл.125 от 
ЗУТ и издаване разрешение за изработ-
ване на проект за ПУП – ПЗ за проект на 
имот № 028005, с площ от 400,00 кв.м., в 
м. „Дълбоки дол“ с. Оплетня.
Общински	 съвет	 –	 гр.	 Своге	 не	 oдобрява	
заданието	 по	 чл.	 125	 от	 ЗУТ–	 текстова	 и	
графична	част	в	М	1:500	и	не	разрешава	на	
„Космо	България	Мобайл“	ЕАД	да	възложи	
за	 изработване	на	проект	 за	Подробен	 ус-
тройствен	план	(ПУП)	–	План	за	застроява-
не	(ПЗ)	по	чл.110,	ал.1,	т.3	от	ЗУТ,	за	проект	
на	 имот	№028005,	 с	 площ	 от	 400,00кв.м.,	
в	м.“	Дълбоки	дол“,	попадащ	в	отдел	246,	
подотдел	„д“,	широколистна	гора,	Държав-
на	частна	собственост	по	КВС	на	село	Оп-
летня,	Софийска	област,	съгласно	Скица	№	
К00865/04.07.2013год.	издадена	от		Общин-
ска	служба	по	Земеделие	–	гр.Своге,	с	цел	
изграждане	на	съоръжение	на	техническата	

......продължение от стр.6

Решения на Общински съвет – Своге от заседания на 
14.03.2014г.

	 РЕШЕНИЕ №24 относно пре-
разглеждане на  т. II, III и IV от Решение 
№ 16 по Протокол №2/14.02.2014г. относ-
но определяне на разходи за поддържане 
на чистотата в Община Своге за 2014г.
	 I.Общински	 съвет	 –Своге	 по-
твърждава	т.II	от	Решение	№16	по	Прото-
кол	№2/14.02.2014г.,	а	именно:	„Задължава	
Кмета	на	Община-Своге	да	изготви	План-
сметка	 „Сметосъбиране,	 сметоизвозване,	
чистене	 на	 териториите	 за	 обществено	
ползване	 и	 обезвреждане	 на	 битови	 отпа-
дъци	в	депо	за	2014	год.	съобразно	горепо-
сочените	стойности“
	 II.Общински	 съвет–Своге	 по-
твърждава	т.III	от	Решение	№16	по	Прото-
кол	№2/14.02.2014г.,	а	именно:		„Задължава	
Кмета	 на	Община-Своге	 да	 внесе	 предло-
жението	за	План-сметка	по	т.ІІ	в	Общински	
съвет	най-късно	до	30.03.2014	год.“
III.Общински	 съвет–Своге	 потвържда-
ва	 т.IV	 от	 Решение	 №16	 по	 Протокол	
№2/14.02.2014г.,	 а	 именно:	 	 „Задължава	
Кмета	на	Община	–	Своге	да	анексира	до-
говор	за	почистване	съобразно	приетите	в	
т.І	стойности“.
Решение №16 по Протокол №2/14.02.2014г.
е неразделна част от настоящото реше-
ние.
	 РЕШЕНИЕ №25 относно пре-
разглеждане на Решение № 23 от Про-
токол №2/14.02.2014г. относно приемане 
бюджета на Община Своге за 2014г.
	 І.	Отменя	решение	№	23	от	Про-
токол	№2	от	14.02.2014г.	на	Общински	съ-
вет	–	Своге

	 ІІ.	 Приема	 бюджета	 на	 Община	
Своге	за	2014	г.	както	следва:
	 1.1.	По	приходите	в	размер	на	10	
510	473	лв.,	в	т.ч.:
	 1.1.1.Приходи	 за	 делегирани	 от	
държавата	 дейности	 в	 размер	 на	 	 4	 939	
772лв.,	в	т.ч.:
	 1.1.1.1.	Обща	субсидия	за	делеги-
рани	дейности	в	размер	на	4	694	592	лв.;
	 1.1.1.2.	Целева	субсидия	за	капи-
талови	разходи	за	финансиране	на	делеги-
рани	държавни	дейности	в	размер	на	36	694	
лв.
	 1.1.1.3	Преходен	остатък	от	2013г.	
в	размер	на	213	989лв,	в	т.ч.	5	503лв.	Събра-
ни	средства	от	сметки	за	средства	от	ЕС	в	
училищата,	съгласно	Приложение	№1
	 1.1.2.	 Приходи	 за	 местни	 дей-
ности	в	размер	на	5	570	701	лв.,	в	т.ч.	
	 1.1.2.1.	Данъчни	приходи	в	размер	
на	614	700	лв.,	съгласно	Приложение	№2
1.1.2.2.	Неданъчни	приходи	в	размер	на		2	
045	574	лв.,	съгласно	Приложение	№2
	 1.1.2.3.	Трансфери	за	местни	дей-
ности	в	размер	на	1	547	000лв.,	в	т.ч.:
	 1.1.2.3.1.	Обща	изравнителна	суб-
сидия	в	размер	на	1	315	200	лв.	
	 1.1.2.3.2.	 За	 зимно	поддържане	и	
снегопочистване	на	общински	пътища	231	
800	лв.
	 1.1.2.4.	Целева	субсидия	за	капит.	
разходи	за	местни	дейности	в	размер	на	987	
806	лв.,	в	т.ч.:
-	 за	 изграждане	 и	 основен	 ремонт	 на	 об-
щински	пътища	663	500	лв.
	 1.1.2.5.	Друго	финансиране	в	раз-

мер	на	 -8	 698	 лв.,	 в	 т.ч.	 трансфери,	 заеми	
и	 отчисления	 по	 Закона	 за	 управление	 на	
отпадъците,	съгласно	Приложение	№	3
	 1.1.2.6.	Преходен	остатък	от	2013	
г.	в	размер	на	479	181	лв.,	в	т.ч.	94	862лв.	
средства	от	сметки	за	средства	от	ЕС	-	про-
ект	по	ОП	Трансгранично	сътрудничество”,	
съгласно	Приложение	№1	
	 1.2.По	 разходите	 в	 размер	 на	 10	
510	473	лв.,	разпределени	по	функции,	гру-
пи,	дейности	и	параграфи,	съгласно	Прило-
жение		№	4	в	т.ч.:
	 1.2.1.	 За	 делегирани	 държавни	
дейности	в	размер	на	4	939	772	лв.,	от	тях:
	 1.2.2.	 За	 допълнително	 финанси-
ране	 на	 делегираните	 от	 държавата	 дей-
ности	със	средства	от	собствените	приходи	
и	от	изравнителната	субсидия	в	размер	на	
306	540	лв
	 1.2.3.	 За	 местни	 дейности	 в	 раз-
мер	на	5	264	161	лв.;
	 1.3.	Утвърждава бюджетно сал-
до по общинския бюджет, изчислено на 
касова основа в размер на 10 510 473лв.
	 2.	Приема	Поименно разпределе-
ние на средствата по обекти за строител-
ство и основен ремонт /вкл.за изгражда-
не и основен ремонт на местни общински 
пътища/, за придобиване на материални 
и нематериални активи, за придобиване 
на земя и за проучвателни и проектни 
работи през 2014г. на Община Своге в 
размер на 1 744 448 лева	/в	т.ч.	51	225	лв.-	
5%	 резерв	 за	 непредвидени	 и	 неотложни	
разходи/,		по	обекти	и	източници	на	финан-
сиране,	съгласно	Приложение	№	5
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брява	 разпределението	 на	 целевата	 суб-
сидия	за	капиталови	разходи,	вкл.	и	за	из-
граждане	 и	 основен	 ремонт	 на	 общински	
пътища	 в	 размер	 на	 663	 500	 лв.,	 в	 т.ч.	 33	
175лв.-	5%	резерв	за	непредвидени	и	неот-
ложни	разходи,	съгласно	Приложение	№5
	 2.2.	Приема	 разчет	 на	 разходите,	
финансирани	с	приходи	от	постъпления	от	
продажба	на	общински	нефинансови	акти-
ви	в	размер	на	225	455	лв.,	съгласно	Прило-
жение	№	6
	 3.	 Разчет	 за	 средствата	 по	 пара-
граф	10-00	“Издражка”	Функция	“Жилищ-
но	строителство	и	БКС”	в	размер	на	90	000	
лв.	по	кметства,	съгласно	Приложение	№7
	 4..	Приема	разчета	за	целеви	раз-
ходи	и	субсидии,	както	следва	за:
	 4.1.	Членски	внос	–	3	500	лв.
	 4.2.	 Обезщeтения	 и	 помощи	 по	
решение	на	Общински	съвет,	в	т.ч.
	 4.2.1.	 За	 еднократна	 финансова	
помощ	 на	 нуждаещи	 се	 лица	 и	 семейства	
на	територията	на	Община	Своге	в	размер	
на		18	000	лв.
	 4.2.2.	На	всички	починали	гражда-
ни	през	2014	година,	адресно	регистрирани	
на	територията	на	Община	Своге,	разходи-
те	 за	ковчег	и	надгробен	знак	в	размер	на	
52,00	лв./без	ДДС/	да	се	поемат	от	Общин-
ският	бюджет.
	 4.3.Субсидии	за	спортни	клубове	
в	размер	на	60	000	лева,	разпределени	съ-
гласно	Приложение	№	8	
	 4.4.	 Субсидии	 за	 организации	 с	
нестопанска	цел	11	700	лв.,	съгласно	При-
ложение	№	9
	 4.5.	 Субсидия	 за	 подпомагане	 на	
дейността	на	Народните	читалища	в	размер	
на	21600	лв.	.,	съгласно	Приложение	№	10
	 -	ОбС	Своге	 задължава	 кмета	 на	
общината	да	назначи	комисия	за	разпреде-
ление	на	средствата,	съгласно	чл.	22,	ал.1	от	
Закона	за	народните	читалища.
	 4.6.Културен	календар	на	община	
Своге	за	2014	г.	по	Приложение	№	11.
	 5.	 Приема	 следните	 лимити	 за	
разходи:	
	 5.1.	 СБКО	 в	 размер	 на	 3	 %	 от	
средствата	за	работна	заплата	на	заетите	по	
трудови	правоотношения.
	 5.2.	 Представителни	 разходи	 в	
размер	на	16	000	лв	:	от	които	за	кмета	на	
Община	Своге	10	000	лв.,	за	председателя	
на	ОбС	–	1	 000	лв.,	 за	 кметове	и	 кметски	
наместници	по	населени	места	5	000	лв.		
	 6.	Утвърждава списък на длъж-
ностите, които имат право на транспорт-
ни разходи.
	 6.1.За	пътуване	от	местоживеене-

то	до	местоработата	и	обратно	за	лица	със	
специалност	и	квалификаци,	изискващи	се	
за	съответната	длъжност,	Съгласно	Прило-
жение	№	12	
	 6.2.Списък	 на	 педегогическия	
персонал	в	делегираните	от	държавата	дей-
ности	 по	 образование	 в	 училищата,	 които	
имат	право	на	заплащане	на	част	от	транс-
портните	разходи,	съгласно	Приложение	№	
13	
	 7.	 Одобрява	 индикативен	 годи-
шен	разчет	за	сметките	за	средства	от	Ев-
ропейския	съюз	в	размер	на	9	886	451	лв.,	
съгласно	Приложение	№14	/	и	Приложения	
от	14.1	до	14.6/
	 8.	Одобрява	актуализираната	бю-
джетна	 прогноза	 за	 местните	 дейности	 за	
периода	2014,	2015,	2016	г.,	съгласно	При-
ложение	№	15
	 9.	 Определя	 Второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити	 съ-
гласно	Приложение	№	16
	 10.	Определя	максималния	размер	
на	дълга,	както	следва:
	 10.1.	Максимален	размер	на	новия	
общинския	 дълг	 към	 края	 на	 2014	 г.-	 525	
050		лв.
	 10.2	Общинските	гаранции,	които	
може	да	бъдат	издадени	през	2014	година	в	
размер	на	202	862	лв.
	 10.3.	 Максималният	 размер	 на	
общинският	 дълг	 и	 общинските	 гаранции	
към	края	на	бюджетната	година	е	в	размер	
на		727	912	лв.
	 11.	 Определя	 максимален	 размер	
на	новите	задължения	за	разходи,	които	мо-
гат	да	бъдат	поети		през	2014г.	в	размер	на	5	
%	от	средногодишния	размер	на	отчетените	
разходи	за	последните	четири	години.
	 12.	Определя	максимален	 размер	
на	ангажиментите	за	разходи,	които	могат	
да	бъдат	поети	през	2014г.	в	размер	на	30%	
от	 средногодишния	 размер	 на	 отчетените	
разходи	за	последните	четири	години.
	 13.	 Определя	 просрочените	 взе-
мания,	които	да	бъдат	събрани	през	2014	г.	
в	размер	на	89	552,22	лв.
14.	 Оправомощава	 кмета	 на	 Общината	 да	
извършва	компенсирани	промени:
	 14.1.	В	частта	за	делегираните	от	
държавата	 дейности	 –	между	утвърдените	
показатели	за	разходите	в	рамките	на	една	
дейност,	 с	 изключение	 на	 дейностите	 на	
делегиран	 бюджет,	 при	 условие	 че	 не	 се	
нарушават	стандартите	за	делегираните	от	
държавата	 дейности	 и	 няма	 просрочени	
задължения	в	съответната	делегирана	дей-
ност
	 14.2.	В	частта	за	местни	дейности	
–	между	утвърдените	разходи	в	рамките	на	
една	дейност	или	от	една	дейност	в	друга,	

без	да	изменя	общия	размер	на	разходите
	 14.3.	В	разходната	част	на	бюдже-
та	за	сметка	на	резерва	за	непредвидени	и/
или	неотложни	разходи	по	т.	1.2.	от	насто-
ящото	решение
	 14.4.	 Да	 отразява	 служебно	 про-
мените	 по	 общинският	 бюджет	 с	 размера	
на	 постъпилите	 и	 разходвани	 средства	 от	
дарения	и	 спонсорства	и	 в	 съответствие	 с	
волята	на	дарителя,	донора.
	 15.Възлага	на	кмета:
	 15.1.	 Да	 определи	 бюджетите	 на	
второстепенните	разпоредители	с	бюджет
	 15.2.	 Да	 утвърди	 бюджетите	 на	
второстепенните	разпоредители	с	бюджет
	 15.3.	 Да	 организира	 разпределе-
нието	на	бюджета	по	 тримесечия	и	да	ут-
върди	разпределението
	 15.4.	 Да	 информира	 Общинския	
съвет	 в	 случай	 на	 отклонение	 на	 средния	
темп	на	нарастване	на	разходите	за	местни	
дейности	и	да	предлага	конкретни	мерки	за	
трайно	увеличаване	на	бюджетните	прихо-
ди	и/или	трайно	намаляване	на	бюджетните	
разходи
	 15.5.	Да	включва	информация	по	
чл.	125,	ал.4	от	ЗПФ	в	тримесечните	отчети	
и	обяснителните	записки	към	тях.
	 15.6.	Да	 разработи	 детайлен	 раз-
чет	на	сметките	за	средствата	от	Европей-
ския	съюз	по	отделните	общински	проекти,	
в	съответствие	с	изисквания	на	съответния	
Управляващ	орган	и	на	МФ.
	 16.Упълномощава	 кмета	 да	 пре-
доставя	 временни	 безлихвени	 заеми	 от	
временно	 свободни	 средства	 по	 общин-
ския	 бюджет	 за	 авансово	 финансиране	 на	
плащания	 по	 проекти,	 финансирани	 със	
средства	от	Европейския	 съюз	и	по	други	
международни	 програми,	 включително	 и	
на	бюджетни	организации,	чийто	бюджет	е	
част	от	общинския	бюджет.
	 16.1.	 За	 всеки	 отделен	 случай	
кметът	на	общината	определя	или	догова-
ря	срока	на	погасяване	на	заемите	в	съот-
ветствие	 с	 условията	 на	 финансиращата	
програма,	но	не	по-късно	от	 края	на	2014	
година.
	 16.2.	При	предоставянето	на	вре-
менни	безлихвени	заеми	от	временно	сво-
бодни	средства	по	общинския	бюджет	да	се	
спазват	изискванията	на	чл.126	от	ЗПФ
	 16.3.	 За	 всеки	 отделен	 случай	на	
предоставяне	 на	 временни	 безлихвени	 за-
еми	от	временно	свободни	средства	по	об-
щинския	бюджет	за	авансово	финансиране	
на	плащания	по	проекти,	финансирани	със	
средства	 от	ЕС	и	 по	 други	международни	
програми,	включително	и	на	бюджетни	ор-
ганизации,	 кметът	 на	 общината	 да	 предо-
ствя	 инфор-

......продължение от стр.7
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мация	
на	Об-

щинския	съвет	до	края	на	текущия	месец.
	 16.4.	Във	всички	останали	случаи,	
при	възникване	на	потребност	от	предоста-
вяне	на	временни	безлихвени	заеми,	кметът	
на	общината	внася	предложение	за	предос-
тавянето	им	по	решение	на	общинския	съ-
вет
	 17.Упълномощава	кмета:
	 17.1.	Да	разработва	и	възлага	под-
готовката	на	общински	програми	и	проекти	
и	да	кандидатства	за	финансирането	им	със	
средства	 по	 структурни	 и	 други	 фондове	
на	 Европейския	 съюз	 и	 на	 други	 донори,	
по	национални	програми	и	от	други	източ-
ници	 за	 реализиране	 на	 годишните	 цели	
на	общината	за	изпълнение	на	общинския	
план	за	развитие
	 17.2.	Да	кандидатства	за	средства	
от	централния	бюджет	и	 други	източници	
за	финансиране	и	за	съфинансиране	на	об-
щински	програми	и	проекти
	 18.	Утвърждава	разчетите	на	раз-
ходите,	финансирани	с	държавни	трансфе-
ри	 за	 местни	 дейности	 	 в	 размер	 на	 95%,	
съгласно	Приложение	17
19.	Приема	за	сведение	Протокола	от	пуб-
личното	обсъждане	на	бюджета.
	 РЕШЕНИЕ №26 относно пре-
разглеждане на Решение № 18 от Прото-
кол №2/14.02.2014г. относно издаване на 
запис на заповед от община Своге в пол-
за на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция за обезпечаване на авансово 
плащане по договор № 157 /01.02.2013г. 
по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари 
и промоционални кампании”, приори-
тетна ос №3 „Мерки от общ интерес” 
от Оперативна програма за развитие на 
сектор „Рибарство” на Република Бъл-
гария, финансирана от Европейския 
фонд за рибарство 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 рибарство и аквакултури /
ИАРА/ и запис на заповед в полза на ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция 
за обезпечаване на  ДДС към авансово 
плащане по горепосочения договор
	 I.Oбщинският	 съвет	 	 не	 от-
меня	 Решение	 №144	 от	 Протокол	
№31/29.05.2013год.	 на	 Общински	 съвет-
Своге.
	 РЕШЕНИЕ №27 относно прие-
мане на бюджетна прогноза на Община 
Своге за периода 2015-2017г. в частта за 
местните приходи и разходите за местни 

дейности
	 Общинският	 съвет	 приема	 бю-
джетна	 прогноза	 на	 Община	 Своге	 за	 пе-
риода	2015-2017г.	в	частта	за	местните	дей-
ности,	по	показатели	от	единната	бюджетна	
класификация.
	 РЕЩЕНИЕ №28 относно про-
дажба на УПИ II-51, находящ се в кв.12 
от ПУП на с. Ябланица,община Своге
	 1.	Общинският	 съвет	 дава	 съгла-
сие	 за	 продажба	 на	 Урегулиран	 поземлен	
имот	№	II-51	с	площ	1000,00	(хиляда)	кв.м.,	
находящ	се	в	квартал	12	от	ПУП	на	с.	Ябла-
ница,	 община	Своге,	 област	Софийска.	 За	
имота	има	отстъпено	право	на	строж	на	То-
дора	Николова	Атанасова,	 съгласно	 типов	
договор	от	19.03.1979	г.	Граници	-	улица	с	
О.Т.	6-7-8;	УПИ	I-51;	УПИ	III-53.	Актуван	
с	Акт	 за	 частна	 общинска	 собственост	№	
11603/02.01.2014г.,	 вписан	 в	 Службата	 по	
вписвания-	гр.	Своге	на	03.01.2014	г.
	 2.	 Общинският	 съвет	 одобрява	
продажна	 цена	 за	 имот	 частна	 общинска	
собственост,	описан	в	т.1	от	настоящото,	в	
размер	 на	 5	 040,00	 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	
наследниците	 на	 Тодора	 Николова	 Атана-
сова,	собственици	на	построената	в	имота	
сграда,	съгласно	Удостоверение	за	наслед-
ници	№	1/02.01.2014г.
	 РЕШЕНИЕ №29 относно отда-
ване под наем на имот-ЧОС, представля-
ващ помещение за търговска дейност с 
площ от 26.00кв.м.,помещение за склад- 
22,00 кв.м. и терен за търговска дейност 
с площ от 38,00 кв.м., попадащи в УПИ 
№ VII „За обслужваща и търговска дей-
ност“, кв.92 по ПУП на гр. Своге
	 1.	 Общински	 съвет	 –	 Своге	 дава	
съгласие	 за	 провеждане	 на	 публичен	 търг	
с	тайно	наддаване	за	отдаване	под	наем	за	
срок	до	10	години	на	имот	–	частна	общин-
ска	 собственост,	 представляващ:	 помеще-
ние	 за	 търговска	дейност	 с	площ	от	26.00	
кв.м.,	помещение	за	склад	с	площ	от	22.00	
кв.м.	и	терен	за	търговска	дейност	с	площ	
от	38.00	кв.м.,	попадащи	в	УПИ	№	VІІ	“За	
обслужваща	и	търговска	дейност”,	кв.92	по	
подробния	устройствен	план	на	гр.	Своге.	
	 2.	 Общински	 съвет	 -	 Своге	 одо-
брява	 начална	 тръжна	 месечна	 наемна	
цена	 за	помещение	 с	площ	от	26,00	кв.м.,	
предназначено	за	извършване	на	търговска	
дейност	/хранителни	стоки/,	в	размер	на	3,0	
%	(три	процента)	от	минималната	работна	
заплата	 за	 страната	 за	 един	 квадратен	ме-
тър	площ	(без	ДДС),	съгласно	Приложение	

№	1	от	Наредбата	за	реда	за	придобиване,	
управление	 и	 разпореждане	 с	 общинско	
имущество.
	 3.	 Общински	 съвет	 -	 Своге	 одо-
брява	начална	тръжна	месечна	наемна	цена	
за	помещение	с	площ	от	22,00	кв.м.,	пред-
назначено	за	склад,	в	размер	на	2,5	%	(две	
цяло	 и	 пет	 процента)	 от	 минималната	 ра-
ботна	заплата	за	страната	за	един	квадратен	
метър	площ	(без	ДДС),	съгласно	Приложе-
ние	№	1	от	Наредбата	за	реда	за	придобива-
не,	управление	и	разпореждане	с	общинско	
имущество.
	 4.	 Общински	 съвет	 -	 Своге	 одо-
брява	начална	тръжна	месечна	наемна	цена	
за	прилежащ	терен	 с	площ	от	38,00	кв.м.,	
предназначен	 за	 извършване	 на	 търговска	
дейност,	 в	 размер	 на	 1,8	 %	 (едно	 цяло	 и	
осем	 процента)	 от	 минималната	 работна	
заплата	 за	 страната	 за	 един	 квадратен	ме-
тър	площ	(без	ДДС),	съгласно	Приложение	
№	1	от	Наредбата	за	реда	за	придобиване,	
управление	 и	 разпореждане	 с	 общинско	
имущество.
	 5.	Общински	съвет	–	Своге	упъл-
номощава	Кмета	на	Община	Своге	да	про-
веде	 публичен	 търг	 с	 тайно	 наддаване	 и	
сключи	договор	за	наем	за	срок	до	10	годи-
ни	на	описания	в	т.І	имот	–	частна	общин-
ска	 собственост,	 със	 спечелилият	 публич-
ния	търг	участник.		
	 РЕШЕНИЕ №30 относно допъл-
ване на годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014г. в Раздел I “Продаж-
ба“ с имот № 111003, с площ от 0,557 дка, 
находящ се в с. Реброво, м. „Старо село“
	 Общинският	 съвет	 ДОПЪЛВА	
ГОДИШНАТА	 ПРОГРАМА	 ЗА	 УПРА-
ВЛЕНИЕ	И	 РАЗПОРЕЖДАНЕ	С	ИМОТИ	
–	 ОБЩИНСКА	 СОБСТВЕНОСТ	 ЗА	 2014	
ГОДИНА	 в	 раздел	 І	 “Продажба”,	 с	 имот	
№	 111003	 от	 общинския	 поземлен	 фонд,	
с	площ	от	0,557	/нула	цяло	петстотин	пет-
десет	 и	 седем	 хилядни/	 дка.	Категория	 на	
земята	при	неполивни	условия:	девета.	На-
чин	на	 трайно	ползване:	 ливада.	Находящ	
се	 в	 с.	 Реброво,	 местност	 „Старо	 село“,	
община	Своге,	 област	 Софийска.	 Актуван	
с	Акт	 за	 частна	 общинска	 собственост	№	
11605/28.02.2014г.
	 РЕШЕНИЕ №31 относно допъл-
ване на годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014г. в Раздел I “Продаж-
ба“ с имот № 027042 и имот № 027043, 
находящи се в с. Добърчин
	 Общинският	 съвет	 ДОПЪЛВА	
ГОДИШНАТА	ПРОГРАМА	ЗА	УПРАВЛЕ-
НИЕ	И	РАЗПОРЕЖДАНЕ	С	ИМОТИ	–	ОБ-
Щ И Н С К А	

......продължение от стр.8
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СТВЕНОСТ	ЗА	2014	ГОДИНА	в	 раздел	 І	
“Продажба”,	със	следните	имоти:
	 1.	 Имот	 N:027042	 от	 общинския	
поземлен	фонд,	с	площ	от	0,100	(	нула	цяло	
и	 сто	 хилядни)	 дка.	 Категория	 на	 земята	
при	 неполивни	 условия:	 девета.	Начин	 на	
трайно	 ползване:	 ливада.	Находящ	 се	 в	 с.	
Добърчин,	 местност	 “Прелочките”.	 Гра-
ници:	имоти	N:N:	000323;	027040;	027043.	
Актуван	с	Акт	за	частна	общинска	собстве-
ност	№	11307/14.08.2012г.;
	 2.	 Имот	 N:027043	 от	 общинския	
поземлен	фонд,	с	площ	от	0,367	(нула	цяло	
и	триста	шестдесет	и	седем	хилядни)	дка.	
Категория	 на	 земята	 при	 неполивни	 усло-
вия:	 девета.	 Начин	 на	 трайно	 ползване:	
ливада.	 Находящ	 се	 в	 с.	 Добърчин,	 мест-
ност	 “Прелочките”.	 Граници:	 имоти	 N:N:	
000052;	 000323;	 027042;	 027040;	 027044.	
Актуван	с	Акт	за	частна	общинска	собстве-
ност	№	11308/14.08.2012г.
	 РЕШЕНИЕ №32 относно допъл-
ване на годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014г. в Раздел II “Под 
наем” с част от имот – публична общин-
ска собственост, представляваща поме-
щение с площ от 35,00кв.м., находящо се 
в сградата на Кметството в с. Реброво
	 Общински	съвет	–	Своге	ДОПЪЛ-
ВА	ГОДИШНАТА	ПРОГРАМА	ЗА	УПРА-
ВЛЕНИЕ	И	 РАЗПОРЕЖДАНЕ	С	ИМОТИ	
–	 ОБЩИНСКА	 СОБСТВЕНОСТ	 ЗА	 2014	
ГОДИНА	 като	 	 включва	 в	 Раздел	 ІІ	 “Под	
наем”	 част	 от	 имот	 –	 публична	 общинска	
собственост,	представляваща:	помещение	с	
площ	от	35.00	(тридесет	и	пет)	кв.м.,	нахо-
дящо	се	в	сградата	на	Кметство	–	село	Ре-
брово,	предназначено	за	лекарски	кабинет.
	 РЕШЕНИЕ №33 относно одо-
бряване задание по чл. 125 от ЗУТ и из-
даване Разрешение за изработване на 
проект за Подробен устройствен план 

(ПУП)-План за застрояване (ПЗ), с цел 
промяна предназначение на поземлен 
имот (ПИ) № 014007 (друга селскосто-
панска територия), с площ от 2000 кв.м. 
в местн. „Дупката” по Картата на въз-
становената собственост (КВС) на село 
Луково, Софийска област
Общински	съвет–	Своге	одобрява	задание-
то	по	чл.	125	от	ЗУТ–	обяснителна	част	и	
Скица	 -	предложение	в	М	1:1000	и	разре-
шава	 изработването	 чрез	 възлагане	 от	 за-
интересованите	лица	на	проект	за	ПУП–ПЗ	
на	 поземлен	 имот	 (ПИ)№	 014007	 (др.сел-
скост.т.)	в	местн.	„Дупката”	по	Картата	на	
възстановената	собственост	(КВС)	на	село	
Луково,	 Софийска	 област,	 с	 цел	 промяна	
предназначението	му	от	земеделска	земя	за	
неземеделски	нужди.
Решението	 да	 се	 съобщи	 по	 реда	 на	 чл.	
124б,	ал.	2	от	ЗУТ.
	 РЕШЕНИЕ №34 относно одо-
бряване задание по чл.125, ал.2 от ЗУТ 
и издаване разрешение за изработване 
на проект за ПУП – План за застрояване 
по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, с цел промяна 
предназначението на част от поземлен 
имот №088002, целия с площ от 5 854 
кв.м., в м. „Дрен“ с. Батулия
Общински	съвет–	Своге	одобрява	задание-
то	по	 чл.	 125	 от	 ЗУТ–	 текстова	и	 графич-
на	част	в	М	1:1250	и	разрешава	на	Илияна	
Григорова	 Стоичкова	 да	 възложи	 за	 изра-
ботване	 на	 Проект	 за	 Подробен	 устрой-
ствен	 план	 (ПУП)	 –	 План	 за	 застрояване	
(ПЗ)	по	чл.110,	ал.1,	т.3	от	ЗУТ,	с	цел	про-
мяна	предназначението	на	част	от	поземлен	
имот	№088002,	целия	с	площ	от	5	854	кв.м.,	
в	м.“Дрен“,	с	начин	на	трайно	ползване:	па-
сище-мера,	Х-та	категория	от	КВС	на	село	
Батулия,	 Софийска	 област,	 с	 предвиждане	
за	устройствена	зона-	Пп(предимно	произ-
водствена),	 с	 цел	 изграждане	 на	 ферма	 за	
отглеждане	на	пъдпъдъци	носачки.
Съгласно	 чл.124б,	 ал.2	 от	 ЗУТ	 решението	

да	се	разгласи	с	обявление,	което	да	се	по-
стави	на	определените	за	това	места	в	сгра-
дата	 на	 общината,	 кметството,	 както	 и	 на	
други	подходящи	места	в	съответната	тери-
тория	-	предмет	на	плана,	и	се	публикува	на	
интернет	страницата	на	общината	и	в	един	
местен	вестник.
	 РЕШЕНИЕ №35 относно даване 
Разрешение по чл.124а, ал.1 ЗУТ за изра-
ботване на проект за Подробен устрой-
ствен план (ПУП) - План за застрояване 
(ПЗ) за проектен поземлен имот (ПИ) № 
102004 по Картата на възстановената 
собственост (КВС) за землището с. Владо 
Тричков, Община Своге – овощна гради-
на, частна собственост в местн. „Върбе-
тата”
	 Общински	съвет	–	гр.	Своге	одо-
брява	 заданието	 и	 дава	 разрешение	 да	 се	
изработи	 за	 сметка	 на	 заинтересованите	
лица	 Мирослав	 Атанасов	 Иванов	 и	 Ема-
нуела	Веселинова	Иванова	Проект	за	ПУП	
-	ПЗ	за	ПИ	извън	границите	на	урбанизира-
ните	територии	–	овощна	градина	в	местн.	
„Върбетата”,	частна	собственост,	проектен	
№	 102004	 по	 КВС	 за	 с.	 Владо	 Тричков,	
Община	 Своге,	 съгласно	 скица-проект	 №	
01454/13.11.2013г.	 на	 Общинската	 служба	
по	 земеделие	 –	 Своге,	 за	 обект:	 „Водоем	
и	ферма	 за	 отглеждане	 на	 калифорнийски	
червей”.	
	 На основание чл.124б, ал.1 ЗУТ, 
с разрешението се одобрява представено-
то Задание по чл.125 ЗУТ.
 На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ, 
настоящото Решение не подлежи на ос-
порване. 
Решението да се разгласи по реда на 
чл.124б, ал.2 ЗУТ.
 Изработеният проект за ПУП-
ПЗ, на основание чл.128, ал.6 ЗУТ, да се 
съгласува по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ.

......продължение от стр.5

Решения на Общински съвет – Своге от заседания на 
25.03.2014г.

 РЕШЕНИЕ №36 относно кандидатстване на Община Своге с проектно предложение по процедура за подпо-
магане на малките населени места за изпълнението на благоустройствени дейности, техническа инфраструктура и 
проекти със социална насоченост към Министерство на инвестиционното проектиране с проект „Благоустрояване 
на съществуващо площадно пространство в с. Церово”
	 1.Дава	съгласие	за	участие	на	Община	Своге	с	проект	„Благоустрояване	на	съществуващо	площадно	пространство	
в	с.	Церово”	по	линия	на	Публичната	инвестиционна	програма	“Растеж	и	устойчиво	развитие	на	регионите”		към	Минис-
терство	на	инвестиционното	проектиране.
	 2.Потвърждава,	че	заложените	дейности	в	горецитираното	проектно	предложение	отговарят	на	приоритетите	на	
Общинския	план	за	развитие	на	Община	Своге	2007-2013	год.,	приет	с	Решение	№	201/	05.10.2005	год.	
	 3.ОбС	Своге	дава	съгласие	Кмета	на	Община	Своге	да	вземе	всички	необходими	решения	в	границите	на	своите	
правомощия	относно	подготовката,	комплектоването	и	входирането	на	проектното	предложение	 ,	както	и	последващата	
реализация	на	проекта.
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ВТОРО РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ В СТУПАВА
	 На	 24	 и	 25	март	 2014	 г.	 се	
проведе	 второ	 работно	 посещение	
в	 град	 Ступава,	 Словакия,	 в	 рам-
ките	на	Дейност	3	„Провеждане	на	
работни	 посещения	 и	 дискусии	 за	
създаване	на	партньорска	мрежа	за	
обмен	на	добри	практики	в	облас-
тта	 на	 предоставяне	 на	 социални	
услуги”	 по	 проект	 „Нови	 подходи	
за	социално	включване	на	уязвими-
те	групи	в	община	Своге”.	
										Този	път,	освен	служители,	ра-
ботещи	в	социалната	сфера,	водени	
от	секретаря	на	Общината	госпожа	
Мая	 Ташунова,	 за	 Ступава	 отпъ-
туваха	 и	 деца	 от	 Своге,	 ползващи	
различни	 социални	 услуги,	 заедно	
с	родителите	си,	както	и	възрастни	
самотно	живеещи	хора.	При	прис-
тигането	си	групата	беше	настанена	
в	Парк-хотела	на	Ступава.	В	първия	
ден	 от	 посещението	 пенсионерите	
и	 социалните	 работници	 посетиха	
Дома	за	възрастни	хора	в	града,	а	за	
децата	беше	организирано	сутреш-

но	 посещение	 в	 спортния	
център	на	Парк-хотела,	къде-
то	им	бе	дадена	възможност-
та	да	играят	до	насита		на	бо-
улинг	 и	 бадминтон.	 Вечерта	
на	тяхно	разположение	беше	
предоставен	 топлият	 басейн	
в	комплекса.	Следобед	цялата	
група	 посети	 манастирския	
комплекс	в	село	Марианка,	на	
3	км	от	Ступава.	Това	е	специално	
поклонническо	място.		Съществуват	
легенди,	че	там	често	се	е	явявала	
Богородица.	На	мястото,	където	се	
е	появила	за	пръв	път,	е	избликнал	

извор	с	лековита	вода,	около	
който	 всяка	 първа	 събота	 от	
месеца	се	прави	поклонниче-
ско	шествие.	От	1927	г.	насам	
манастирът	 принадлежи	 на	
ордена	 „Успокоителите	 на	
Божието	 сърце”,	 а	 католиче-
ският	 храм	 в	 него	 датира	 от	
1370	г.	В	парка	пред	манасти-
ра	 е	 издигнат	 Благодарствен	
паметник	 и	 пространството	

около	него	 е	 изпълнено	 с	мрамор-
ни	 и	 метални	 молитвени	 и	
благодарствени	 плочи,	
поставени	там	от	близ-
ки	 хора,	 за	 тези,	 които	
се	нуждаят	от	Божията	
помощ.	 Официалният	
празник	на	храма	е	на	8	
септември.
													На	втория	ден	

свогенци	 посетиха	 Културно-ин-
формационния	 център	 в	 Ступава,	
където	деца	от	основното	училище	
изнесоха	концерт	в	чест	на	гостите,	
а	 след	 това	 им	 подариха	 	 по	 една	
хартиена	 водна	 лилия,	 изработена	

лично	 от	 тях.	След	 концерта	
беше	 организирано	 посеще-
ние	в	Дневния	център	за	деца	
с	 физически	 увреждания	
„Gaudeamus”	в	Братислава.	В	
момента	на	посещението	в	ба-
сейна	на	центъра	специалист	
помагаше	на	децата	да	правят	
рехабилитационни	 упражне-
ния	 и	 им	 помагаше	 да	 плу-
ват.	 В	 определени	 часове	 от	
деня	в	басейна	се	допускат	и	

възрастни	хора	с	увреждания,	като	
контактите	между	деца	и	възрастни	

са	в	помощ	на	социалното	включва-
не	и	на	двете	страни.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	По-късно	през	деня	гру-
пата	от	Своге	посети	най-известна-
та	 забележителност	 на	 столицата	
–	 красивия	 замък	 Братислава.	Ма-
сивната	правоъгълна	сграда	на	Бра-
тиславския	замък	с	нейните	четири	
кули,	 разположени	 във	 всеки	 ъгъл	
на	крепостта,	стои	на	изолиран	ска-
лист	хълм,	непосредствено	над	река	
Дунав	 в	 центъра	 на	 Братислава.	
Като	основна	крепост	в	 словашка-
та	 столица	......продължава на стр.12
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замъкът	
Братис-

лава	е	и	една	от	най-посещаваните	
туристически	 забележителности.	

Тук	прииждат	 ежегодишно	хиляди	
посетители	от	цял	свят.	От	върха,	на	
който	е	издигнат	замъка,	се	открива	
завладяваща	 гледка	 към	 реката	 и	
града,	 като	първото,	 което	 веднага	
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се	набива	на	очи	е	величествена	по-
стройка,	наподобяваща	летяща	чи-
ния,	кацнала	на	високите	колони	на	
моста	над	река	Дунав.	Оказа	се,	че	

тази	летяща	чиния	всъщност	
е	ресторант,	но	тя	също	
е	 една	 от	 емблематич-
ните	 забележителности	
на	 Братислава.	 След	
дълга	 разходка	 пеша,	
слизайки	 от	 хълма	 към	
центъра	на	града,	група-
та	се	озова	на	площада	
пред	 Народния	 театър.	
Там	 всички	 си	 купи-
ха	по	едно	магнитче	за	
спомен	 и	 се	 насладиха	
на	 музиката	 на	 местна	
поп-група,	изнасяща	концерт	
на	 импровизирана	 сцена.	
Последва	разходка	по	улици-
те	на	града,	посещение	в	ка-
толически	храм,	снимки	пред	
различни	модернистич-
ни	скулптури,	пръснати	
на	всеки	ъгъл	и	много,	
много	настроение.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Вечерта,	ко-
ято	беше	и	последна,	в	
хотела	бе	организирана	
гала-вечеря,	 на	 която	
присъства	 и	 кметът	 на	
Ступава	г-н	Павел	Слез-
ак,	 както	 и	 служители	
от	 общината.	 Послед-
ваха	 при-
в е т с т в е -
ни	 слова	
от	 двете	
страни,	 а	
след	 това	
и	 размя-

на	 на	 подаръци.	
Господин	 Слез-
ак	 подари	 на	
Община	 Своге	
щъркел	 с	 поже-

ланието	у	нас	да	се	повиши	ражда-
емостта,	а	децата	получиха	играчки	
и	шоколадови	яйца.	След	вечерята	
се	пяха	много	песни,	като	се	реду-
ваха	 ту	 български,	 ту	 словашки,	 а	

най-накрая	дойде	редът	и	на	хоро-
то.	
													На	другия	ден	групата	се	
сбогува	с	домакините	и	им	отправи	

покана	 да	
гостуват	 на	
п р а з н и к а	
на	Своге,	за	
да	 отбеле-
жим	 заед-
но	 неговия	
50-годишен	
юбилей.			
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......продължение от стр.11


