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Стартира важен проект - подмяна на уличното осветление 
в 35 населени места от община Своге

 Поредният изключител-
но важен за община Своге проект, 
който стартира е: „Подобряване на 
средата на живот в община Своге с 

подмяна на уличното осветление”, 
по мярка 322 „Обновяване и разви-
тие на населените места” по Про-
грама за развитие на селските райо-
ни. 
        Проектът ще оптимизира ос-
ветлението и намаляването на раз-
ходите за поддържането му в насе-
лените места в община Своге, чрез 
поставяне на енергоефективни и ви-
сокоикономични осветителни тела. 
Уличните осветители със светоди-

оди (LED ОСВЕТИТЕЛ) са пред-
назначени за осветяване на улици, 
паркинги и други пътни артерии с 
ширина 8-10 метра и отстояние от 

стълбовете 25-30 метра, 
а от височина 6-8 метра 
Светодиодните лампи 
са най-икономичните 
източници на светли-
на, не съдържат живак 
и вредни газове, не са 
чупливи, издържат на 
удари, вибрации, нямат 
дразнещи трептения и 
имат най-дългия екс-
плоатационен живот 
– над 50 000 часа.

        Община Своге е първата в Бъл-
гария, която ще осъществи такъв 
проект. 
        Изпълнението на предмета на 
договора ще бъде на два етапа:
 • І етап – Подмяна на 
улично осветление в 31 населе-
ни места в община Своге, как-
то следва: с.Бов, с.Лакатник, 
с.Реброво, с.Свидня, с.Томпсън, 
с.Миланово, с.Осеновлаг, с.Заселе, 
с.Ромча, с.Луково, с.Желен, 
с.Дружево, с.Оплетня, с.Зимевица, 
с.Брезе, с.Батулия, с.Габровница, 
с.Еленовдол, с.Заноге, с.Бакьово, 
с.Огоя, с.Ябланица, с.Редина, 
с.Лесковдол, с.Добърчин, 

с.Церецел, с.Буковец, 
с . Б р е з о в д о л , 
с . З а в и д о в ц и , 
с . Л е в и щ е , 
с.Губислав.
 • ІІ етап – Подмяна 
на улично осветление 
в 4 населени места в 
община Своге, как-
то следва: гр.Своге, 
с.Владо Тричково, 
с.Церово, с.Искрец 
и внедряване на ин-
телигентната систе-
ма за управление на 

уличното осветление.
 Срокът за изпълнение на 
възложения обем строително-мон-
тажни работи, предмет на догово-
ра, е 120 календарни дни.
 Стойността на договора е   
1 855 633,80 лева без ДДС.
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 На 9 май 2014 г., пред Па-
метника на загиналите в Балканска-
та, Междусъюзническата и Първа-

та световна война в град Своге се 
състоя кратко тържество по случай 
Деня на победата над фашизма и 
Деня на Европа. Бе почетена памет-

та на загиналите във войните, както 
и отбелязана 69-тата годишнина от 
края на Втората световна война.
 Поздравителни слова про-
изнесоха инж. Георги Петков, за 

Своге отбеляза 9 май с тържество пред Паметника на 
загиналите във войните
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кмет на община Сво-
ге и Цветан Ангелов 
– председател на Съ-

юза на офицерите 
и сержантите от 
резерва и запаса 
(СОСРЗ). 
 Ученици от ПГ 
„Велизар Пеев”, 
членуващи в ли-
тературен клуб 
„Александър Ву-
тимски” с ръко-
водител Юлия Ге-
ловска, изнесоха 

кратък рецитал, посве-
тен на празничния ден.
 Цветя и вен-
ци бяха поднесени от 

и м е т о 
на ад-
м и н и -
страци-
ята на 
Общи -
на Сво-
ге, от 
и м е т о 
на Об-
щински 
с ъ в е т -
Сво ге , 
от чи-
талище 

„Градище-1907”, от 
ПП „Атака”, от Съюза 
на военноинвалидите 
и ветераните, от дви-
жение „Русофили”, 

от други неправи-
телствени органи-
зации, както и от 
ученици и гражда-
ни.
 Своге не забра-
вя своите герои и 
всяка година по-
чита паметта им в 
Деня на победата.
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 Дългогодишният художествен ръководител на ансамбъла за народни танци „Балканче”, Иван Иванов, 
беше поздравен от възпитаниците си и от всички самодейци към читалище „Градище” с тържествен концерт, по 
случай 45-годишния му творчески юбилей. Концерът се състоя на 9 май в големия салон на читалището, който 
беше препълнен от почитатели и приятели на обичания от всички Иван. Самодейните  колективи поздравиха 
юбиляря със свои изпълнения, а негови ученици от различни поколения разтърсиха сцената с буйните си хора и 
демонстрираха пред  публиката  майсторството, усвоено от техния преподавател. В част от танците се включи и 
самият ръководител.
 Водеща на тържеството беше секретарят на читалище „Градище” Аделина Ангелова, която прочете и 
поздравителен адрес към Иван Иванов от кмета на община Своге инж. Жоро Цветков. 
 Своге показа любовта и уважението си към един от своите граждани, отдал своите сили и възможности 
да вдъхне у няколко поколения деца любов към народното творчество. Поклон пред този голям българин!

С тържествен концерт бе отбелязан 45-годишният твор-
чески юбилей на Иван Иванов
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Изх.№44/04.04.2014г. 

ОБЯВЛЕНИЕ 

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Ре-
шение №35, Протокол №3 от 14.03.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието и дава разрешение да се изработи за сметка 
на заинтересованите лица Мирослав Атанасов Иванов и Емануела Веселинова Иванова Проект за ПУП – ПЗ за ПИ 
извън границите на урбанизираните 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”.

Александър Манолов  /п/
Председател на ОбС-Своге

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Изх.№41/ 04.04.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Реше-
ние №34, Протокол №3 от 14.03.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– текстова и графична част в 
М 1:1250 и разрешава на Илияна Григорова Стоичкова да възложи за изработване на Проект за Подробен устройствен 
план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, с цел промяна предназначението на част от позем-
лен имот №088002, целия с площ от 5 854 кв.м., в м.“Дрен“, с начин на трайно ползване: пасище-мера, Х-та категория 
от КВС на село Батулия, Софийска област, с предвиждане за устройствена зона- Пп(предимно производствена), с цел 
изграждане на ферма за отглеждане на пъдпъдъци носачки.

Александър Манолов  / п/
Председател на ОбС-Своге

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Изх.№42/04.04.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Реше-
ние №33, Протокол №3 от 14.03.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица 
– предложение в М 1:1000 и разрешава изработването чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за ПУП–ПЗ 
на поземлен имот (ПИ)№ 014007 (др.селскост.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.

Александър Манолов  /п/
Председател на ОбС-Своге

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Изх.№ 53/07.05.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение 
№50, Протокол №5 от 11.04.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица-пред-
ложение в М 1:1000 и разрешава изработването на проект за ПУП–ПП за изграждане на въздушно ел.захранване за 
поземлен имот № 006014 по Картата на възстановената собственост (КВС) на село Завидовци, Софийска област.  

Александър Манолов  /п/
Председател на Общински съвет-Своге
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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

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

                        
О Б Я В А

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.14, ал.1 и 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 об-
щинско имущество, в изпълнение на Решение № 29 от 14.03.2014 г. на Общински съвет – Своге и съгласно 
Заповед № 515/08.04.2014 г. на Кмета на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане 
на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 години на имот - частна общинска 
собственост, 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 подробния устройствен план на гр. Своге. 
Търгът ще се проведе на 21.05.2014 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявления-
та за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:00 часа на 20.05.2014 г. В 
случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при 
същите условия на 28.05.2014 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за 
участие се подават за регистрация до 17:00 часа на предходния ден /27.05.2014 г./. 
 Оглед на имота, обект на търга може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.
 
  Начална тръжна месечна наемна цена за помещение с площ от 26,00 кв.м., предназначено за извърш-
ване на търговска дейност /хранителни стоки/, в размер на 3,0 % (три процента) от минималната работна 
заплата за страната за един квадратен метър площ (без ДДС). 
 
 Начална тръжна месечна наемна цена за помещение с площ от 22,00 кв.м., предназначено за склад, 
в размер на 2,5 % (две цяло и пет процента) от минималната работна заплата за страната за един квадратен 
метър площ (без ДДС).
 
 Начална тръжна месечна наемна цена за прилежащ терен с площ от 38,00 кв.м., предназначен за из-
вършване на търговска дейност, в размер на 1,8 % (едно цяло и осем процента) от минималната работна 
заплата за страната за един квадратен метър площ (без ДДС).
Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от 
ст. юрисконсулт на Община Своге - трети етаж, стая “старши юрисконсулт, европейски програми и проек-
ти”, 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. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
/съгласно Заповед № 363/18.03.2014 г./

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

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

Изх. № 26-00-3360 - 23.04.2014г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, Софийска 
област, Ви съобщава, че след разрешаване изработването с Решение № 306/20.12.2013г. от Протокол № 42 
от заседание на Общински съвет-град Своге на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) 
е внесен с писмо вх. № 26-00-336/01.04.2014г. от инж. Л. Митрофонова, управител на „ЛИТ 2002“ ООД за 
разглеждане и процедиране Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за из-
граждане на канализация и съоръженията към нея на квартал Джиджовица, град Своге  в обхват на имоти 
извън урбанизираната територия на квартала по Картата на възстановената собственост (КВС) на града. 
Трасета на канализационните клонове: Главен Клон II, Клон 2.1, Клон 2.3 и Клон 1.6.1 са с дължина 1025,21 
м и засягат: Селскостопанска територия -594,34м и Горска територия -430,87м., или Поземлени  имоти 
(ПИ) №№ 000418; 000423; 000430; 038004; 064098(образуван от ПИ№064061); 064099(образуван от ПИ№ 
064061); 064105(образуван от ПИ№ 064069); 064106(образуван от ПИ№ 064069); 
064070; 064071; 064072; 064074; 064076; 064077; 064094(образуван от ПИ№ 064082); ......продължава на стр.6
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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

                  На 14.05.2014 г. от 15:00 ч. в конферентната зала на ПГ„Велизар Пеев“ - гр.Своге, 
ще се проведе пресконференция със заинтересованите страни - кръгла маса за обществено 
обсъждане на извършвания функционален анализ във връзка с изпълнението на Договор № 13-
11-23/02.09.2013г. от Община Своге, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.
Бюджетна линия      BG 051PO002/13/1.1.-07
Приоритетна ос І   „Добро управление“       
Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация“

Наименование на проекта:
„ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА 
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ“

       Заповядайте!

  Този документ е създаден по проект № 13-11-23/ 02.09.2013г. „Оптимизиране на структурата 
и подобряване на ефективността на администрацията на община Своге“ . Проектът се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

064095(образуван от ПИ№ 064082); 064096(образуван от ПИ№ 064082); 
066002 (образуван от ПИ№ 066001); 082001 и 082004 по КВС на град Своге, 

собственост, съответно на Община Своге,  ДАГ-ДГС Своге и физически лица. 

 Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и 
справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.
  На основание чл.128, ал. 5 от ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта за ЧИ на 
ПУП-ПП могат да се правят до общинската администрация, в едномесечен срок от обявлението, обнародва-
но в „Държавен вестник”.

С уважение, /п/ 
ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
(Зап. №363/18.03.2014г.)

Съгласувал: /п/
Арх. Валентина Делчева-Ангелова - главен архитект на Община Своге; 
В. Цветкова 

......продължение от стр.5
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Решения на Общински съвет – Своге от заседание, проведено 
на 11.04.2014г.

 РЕШЕНИЕ №37 относно: 
приемане на годишен финансов 
отчет за 2013г. на „Многопрофил-
на болница за активно лечение-
Своге“ЕООД.
  1.Приема представения 
от Управителя на “Многопрофил-
на болница за активно лечение” 
ЕООД  годишен финансов отчет  
към 31.12.2013 година.
 2.Не освобождава от отго-
ворност управителя на “Многопро-
филна болница за активно лечение 
–Своге” ЕООД.
 3.Текущата нетна печалба 
за 2013 година да не бъде разпре-
делена като дивидент, а да бъде от-
несена в неразпределена печалба от 
минали години.
 4.Непокритата загуба от 
минали години да бъде покрита за 
сметка на неразпределената печал-
ба.
 РЕШЕНИЕ №38 относно: 
приемане на годишен финансов 
отчет от дейността на „Спортист-
Скала“ЕООД и анализ за финан-
совото състояние на дружеството 
за 2013г.
 1.Приема представените от 
Управителя на “Спортист-Скала” 
ЕООД  годишен финансов отчет  
към 31.12.2013 година и анализ за 
финансовото състояние на друже-
ството за 2013 година.
 2.Не освобождава от отго-
ворност управителя на “Спортист-
Скала”ЕООД.
 3.Годишният финансов ре-
зултат за 2013 година да бъде отне-
сен като неразпределена печалба.
 РЕШЕНИЕ №39 относно: 
приемане на Наредба за услови-
ята и организацията за провеж-
дане на търговска дейност на от-
крито на територията на Община 
Своге
 1.Общински съвет-Своге 
отменя чл.13, ал.2 и ал.3 от Наред-
бата за търговска дейност и услуги 
на територията на Община Своге, 
приета с Решение №283 по Про-
токол №24/27.12.2012г. на Общин-
ският съвет –  Своге.
 2.Общински съвет-Своге от-
меня чл.49 и чл.50 от Наредбата за 
обществения ред, приета с Решение 

№35 по Протокол № 4/21.04.1998г. 
на Общинският съвет –  Своге.
 3.Общински съвет-Своге 
приема Наредба за условията и ор-
ганизацията за провеждане на тър-
говска дейност на открито на тери-
торията на Община Своге.
 РЕШЕНИЕ №40 относно: 
приемане на Наредба за управле-
ние на горските територии соб-
ственост на Община Своге
 Общински съвет-Своге 
приема Наредба за управление на 
горските територии собственост на 
Община Своге.
 РЕШЕНИЕ №41 относно: 
промяна на Наредбата за общест-
вения ред
 Общинският съвет проме-
ня  Наредбата за Обществения ред, 
както следва:
 § 1. Чл.51, ал.3 придобива 
следния вид: „Който допусне от 
22.00 ч. до 6.00 ч. дете - /малолетен 
или непълнолетен/ без присъствие-
то на родител или настойник, в уп-
равляван от него търговски обект 
– заведение за обществено хранене 
и/или развлечения с консумация на 
алкохол се наказва с глоба от 500 до 
1000лв., а за еднолични търговци и 
юридически лица – имуществена 
санкция от 1000 до 3000 лв.”.
 РЕШЕНИЕ №42 относно: 
съгласуване на Стратегически 
план за периода 2014-2016г. и Го-
дишен план за 2014г. за дейността 
на звено „Вътрешен одит“
 Общински съвет-Своге съ-
гласува Стратегическия план за 
периода 2014г.-2016г. и Годишния 
план за дейността на звено „Вътре-
шен одит“.
 РЕШЕНИЕ №43 относно: 
приемане на Годишен план за 
развитие на социалните услуги в 
Община Своге през 2014г.
 Общински съвет-Своге 
приема Годишен план за развитие 
на социалните услуги през 2014г. и 
2015г. в Община Своге.
 РЕШЕНИЕ №44 относно: 
приемане на Общински план за 
младежта за 2014г.
 1.Общински съвет-Своге 
приема Общински план за младе-
жта за  2014 година.

 2.Създава Общински кон-
султативен съвет по въпросите за 
младежта.
         3.Избира Габриела Варлено-
ва Величкова за член на Общински 
консултативен съвет по въпросите 
за младежта.
 РЕШЕНИЕ №45 относно: 
приемане на Програма за разви-
тие на читалищната дейност в 
Община Своге през 2014г.
          Общински съвет-Своге при-
ема Програма за развитие на чита-
лищната дейност в Община Своге 
през 2014г.
  РЕШЕНИЕ №46 относно: 
отпускане на еднократна финан-
сова помощ на нуждаещи се лица 
и семейства по реда на Наредба 
за реда и начина за отпускане на 
еднократна финансова помощ, 
приета с Решение № 121, Прото-
кол №29/26.04.2013г.
 Общински съвет-Своге дава 
съгласие да се отпусне еднократна 
финансова помощ на лицата, одо-
брени от комисията по чл.7, Раздел 
II от Наредбата за реда и начина за 
отпускане на еднократна финансо-
ва помощ по приложения списък. 
Средствата са предвидени в бюдже-
та на Община Своге за 2014г. по па-
раграф 42-14 /текущи обезщетения 
и помощи по решение на Общин-
ския съвет/.
 РЕШЕНИЕ №47 относно: 
даване разрешение на управите-
ля  на” Спортист – Скала” ЕООД 
да сключи договор за безвъзмезд-
но ползване за срок от 1 /една/ 
година от Сдружение Футболен 
Клуб “Спортист - Своге” , ЕИК 
176398700, на  недвижим имот -
терен, съоръжения и движими 
вещи находящи се в  УПИ № І “За 
парк и спортен комплекс”,кв.90 
по ПУП на град Своге и от Фут-
болен Клуб “Искър 2005”с. Гара 
Лакатник , ЕИК 175021493, на  
недвижим имот -терен, съоръже-
ния и движими вещи, находящи 
се в  УПИ № І “За спортен терен”, 
с. Гара Лакатник.
 1.Общинският съвет не 
дава разрешение на управителя 
на “Спортист – Скала” ЕООД да 
сключи договор за безвъзмездно  
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ползване за срок от 1 /една/ годи-
на от  Футболен Клуб “Спортист - 
Своге”, ЕИК 176398700, регистри-
рано в обществено полезна дейност 
по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел през  2012г. от Со-
фийски окръжен съд с Решение № 
1/ 23.08.2012г. по ф.д. № 60/2012 
г. и е вписано в Регистъра за юри-
дическите лица с нестопанска цел 
при СОС – т.18, р.5, стр.18, партида 
668, със седалище и адрес на упра-
вление: гр.Своге, Градски стадион 
на недвижим имот - терен, съоръ-
жения и движими вещи находящи 
се в  УПИ № І “За парк и  спортен  
комплекс”, кв.90 по ПУП на град 
Своге. Предназначението, за което 
ще се ползва обекта е за провежда-
не на футболни мачове и трениров-
ки на  клуба.
 2.Общинският съвет  не 
дава разрешение на управителя на 
“Спортист – Скала “ЕООД инж. 
Кирил Иванов да сключи дого-
вор за безвъзмездно  ползване за 
срок от 1 /една/ година от Футбо-
лен Клуб “Искър 2005” с. Гара Ла-
катник, ЕИК 175021493, регистри-
рано в обществено полезна дейност 
по Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел през 2006г. от Со-
фийски окръжен съд с Решение № 
1/24.01.2006г. по ф.д. № 991/2005 
г. и е вписано в Регистъра за юри-
дическите лица с нестопанска цел 
при СОС – т.7, р.5, стр.136, партида 
311, със седалище и адрес на уп-
равление: с.Гара Лакатник,ул. 1-ви 
май 16, на недвижим имот - терен, 
съоръжения и движими вещи на-
ходящи се в  УПИ № І “За спортен 
терен” с. Гара Лакатник, подробно 
описани в Приложение №1.Пред-
назначението, за което ще се ползва 
обекта е за провеждане на футбол-
ни мачове и тренировки на  клуба.
РЕШЕНИЕ №48 относно: съгла-
суване на проект за ЧИ на ПУП 
– План за регулация и застрояване 
и силуетно оформяне в обхват на 
УПИ I “За търговски комплекс“ кв. 
107, гр. Своге, област Софийска.
Общински съвет-Своге съгласува 
предложеното изменение на дейст-
ващия ПУП за кв.107 на гр. Своге, 
Софийска област –изменение Пла-
на за регулация и застрояване и 
силуетно оформяне на урегулиран 
поземлен имот (УПИ) І-“За тър-

говски комплекс” - за обособяване 
на самостоятелни УПИ: I-879 ‘’За 
административна и обслужваща 
дейност’’; VI-880 ‘’За обслужваща 
и търг.дейност, офиси и подземни 
гаражи’’; VII- ‘’За озеленяване’’; 
VIII-881, 884 ‘’За административ-
на, обслужваща и търговска и про-
изводствена дейност’’ и  IX-882, 
883 ‘’За обслужваща и търговска 
и производствена дейност’’,  с ус-
тановяване за тях на устройствена 
зона – Смесена централна зона (Ц), 
свързано застрояване, със средна 
височина, както и прокарване на 
пешеходна алея, южно от УПИ VII- 
‘’За озеленяване’’.   
            РЕШЕНИЕ №49 относ-
но: одобряване задание по чл.125 
от ЗУТ и издаване разрешение за 
изработване на проект за ПУП – 
План за застрояване с цел промя-
на предназначение на поземлен 
имот № 014099 в местн. „Реката“ 
по КВС на с. Свидня, върху който 
имот е извършено строителство 
на масивна сграда – гараж.
 Общински съвет– Своге 
одобрява заданието по чл. 125 от 
ЗУТ– обяснителна част и Скица-
предложение в М 1:500 и разреша-
ва изработване от заинтересованите 
лица на проект за ПУП–ПЗ на по-
землен имот (ПИ)№ 014099(лива-
да) в местн. „Реката” по Картата на 
възстановената собственост (КВС) 
на село Свидня, Софийска област, 
с цел промяна предназначението му 
от земеделска земя за неземеделски 
нужди, върху която е извършено 
строителството.
 Решението да се съобщи по 
реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
 РЕШЕНИЕ №50 относно: 
одобряване задание по чл.125 от 
ЗУТ и издаване Разрешение за 
изработване на проект за ПУП 
– Парцеларен план за изгражда-
не мрежи и съоръжения на техни-
ческата инфраструктура за имот 
№006014 , мест. „Бальовица“ по 
КВС на с. Завидовци, Софийска 
област.
 Общински съвет– Своге 
одобрява заданието по чл. 125 от 
ЗУТ– обяснителна част и Скица-
предложение в М 1:1000 и разре-
шава изработването на проект за 
ПУП–ПП за изграждане на въздуш-
но ел.захранване за поземлен имот 
№ 006014 по Картата на възстано-

вената собственост (КВС) на село 
Завидовци, Софийска област.  
Решението да се съобщи по реда на 
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
 РЕШЕНИЕ №51 относно: 
съгласуване на инвестиционно 
намерение за изготвяне на ЧИ на 
ПУП –  Проект на план за регу-
лация за изменение на уличната 
мрежа между кв.1 и 2 по ПУП 
на с. Реброво, с което се предла-
га намаляване широчината на 
предвидената улична мрежа с ОТ 
18-19-22-20 пред УПИ VI-27, с ог-
лед запазване на изградената ин-
фраструктура /подпорна стена/.
 Общински съвет-Своге 
дава съгласие за инвестиционно 
намерение за изготвяне на частич-
но изменение на ПУП – Проект на 
план за регулация за изменение на 
уличната мрежа между кв.1 и 2 по 
ПУП на село Реброво, Софийска 
област, с цел намаляване широчи-
ната на предвидената улична мрежа 
с ОТ 18-19-22-20 пред УПИ VІ-27 
и с оглед запазване на изградената 
инфраструктура/подпорна стена/.
РЕШЕНИЕ №52 относно: възмезд-
но придобиване в собственост на 
Община Своге на недвидим имот с 
площ от 2 320кв.м., представляващ 
част от УПИ №IV-179-“За учили-
ще“ в кв. 32, находящ се в с. Дру-
жево.
 1.Общинският съвет дава 
съгласие Община Своге възмездно 
да придобие правото на собстве-
ност върху имот с площ от 2 320 
кв.м., представляващ част от УПИ 
№ ІV-179 – “За училище” в кв.32 по 
регулационния план на село Дру-
жево, за сумата от 16 175 (шестна-
десет хиляди сто седемдесет и пет) 
лева, съгласно експертна оценка. 
2.Общинският съвет възлага на 
Кмета на Община Своге да пред-
приеме необходимите действия за 
изпълнение на решението – сключ-
ване на договор за покупко-продаж-
ба, като всички дължими данъци и 
такси за извършване на сделката са 
за сметка на общината.
 РЕШЕНИЕ №53 относ-
но: отдаване под наем на част от 
имот – частна общинска собстве-
ност, представляваща помещение 
с площ от 10,68 кв.м., предназна-
чено за лекарски кабинет и мани-
пулационна, находящо се в сгра-
дата на 
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Кметство – с. Томпсън.
 1.Общински съвет - Сво-
ге дава съгласие за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем за срок до 10 
години на част от имот – частна 
общинска собственост, представля-
ваща: помещение с площ от 10,68 
(десет цяло шестдесет и осем) кв.м., 
предназначено за лекарски кабинет 
и манипулационна, находящо се в 
сградата на Кметство – с. Томпсън.
 2.Общински съвет - Своге 
одобрява начална тръжна месеч-
на наемна цена в размер на 1,6 % 
(едно цяло и шест процента) от ми-
нималната работна заплата за стра-
ната за един квадратен метър площ, 
без ДДС, съгласно Приложение № 
1 към НРПУРОИ.
 3.Общински съвет – Своге 
упълномощава Кмета на Община 
Своге да издаде заповед и да склю-
чи договор за наем за срок до 10 
години на част от имот -  частна об-
щинска собственост, представлява-
ща: помещение с площ от 10,68 (де-
сет цяло шестдесет и осем) кв.м., 
предназначено за лекарски кабинет 
и манипулационна, находящо се в 
сградата на Кметство – с. Томпсън, 
със спечелилият публичния търг 
участник.
 РЕШЕНИЕ №54 относ-
но: отдаване под наем на част 
от имот – публична общинска 
собственост, представляваща по-
мещение с площ от 15,00 кв.м., 
предназначено за търговска дей-
ност, находящо се на първи етаж 
в сградата на Кметство – с. Вл. 
Тричков.
 1.Общински съвет - Сво-
ге дава съгласие за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем за срок до 10 
години на част от имот - публична 
общинска собственост, представля-
ваща: помещение с площ от 15,00 
(петнадесет) кв.м., предназначено 
за търговска дейност /магазин за 
дрехи/, находящо се на първи етаж 
в сградата на Кметство – с. Вл. Три-
чков, УПИ № VІ “Административ-
на сграда, съвет и читалище”, кв.29 
по ПУП на с. Владо Тричков.
 2.Общински съвет - Своге 
одобрява начална тръжна месечна 
наемна цена в размер на 2,7 % (две 
цяло и седем процента) от мини-

малната работна заплата за страна-
та за един квадратен метър площ, 
без ДДС, съгласно Приложение № 
1 към НРПУРОИ.
 3.Общински съвет – Своге 
упълномощава Кмета на Община 
Своге да издаде заповед и да склю-
чи договор за наем за срок до 10 
години на част от имот -  публична 
общинска собственост, представля-
ваща: помещение с площ от 15,00 
(петнадесет) кв.м., предназначено 
за търговска дейност /магазин за 
дрехи/, находящо се на първи етаж 
в сградата на Кметство – с. Вл. Три-
чков, УПИ № VІ “Административ-
на сграда, съвет и читалище”, кв.29 
по ПУП на с. Владо Тричков, със 
спечелилият публичния търг участ-
ник.
 РЕШЕНИЕ №55 относно: 
провеждане на публичен търг с 
тайно наддаване за продажба на 
имоти частна  общинска собстве-
ност, находящи се в с. Добърчин.
 1.Общинският съвет дава 
съгласие за провеждане на публи-
чен търг с тайно наддаване за про-
дажба на имоти – частна общинска 
собственост, представляващи: 
 1.1. Имот N:027042 от об-
щинския поземлен фонд, с площ 
от 0,100 ( нула цяло и сто хилядни) 
дка. Категория на земята при непо-
ливни условия: девета. Начин на 
трайно ползване: ливада. Находящ 
се в с.Добърчин, местност “Пре-
лочките”. Граници: имоти N:N: 
000323; 027040; 027043. Актуван 
с Акт за частна общинска собстве-
ност № 11307/14.08.2012г.;
 1.2. Имот N:027043 от об-
щинския поземлен фонд, с площ 
от 0,367 (нула цяло и триста шест-
десет и седем хилядни) дка. Ка-
тегория на земята при неполивни 
условия: девета. Начин на трайно 
ползване: ливада. Находящ се в 
с.Добърчин, местност “Прелочки-
те”. Граници: имоти N:N: 000052; 
000323; 027042; 027040; 027044. 
Актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 11308/14.08.2012г.
 2.Общинският съвет одо-
брява начална продажна цена за 
имотите частна общинска собстве-
ност, описани в т.1 от настоящото, 
съгласно пазарна оценка, изготвена 
от лицензиран експерт-оценител, 
както следва:
 2.1.За имот N:027042 от об-

щинския поземлен фонд, с площ 
от 0,100 ( нула цяло и сто хилядни) 
дка. Категория на земята при непо-
ливни условия: девета. Начин на 
трайно ползване: ливада. Находящ 
се в с.Добърчин, местност “Пре-
лочките”. Граници: имоти N:N: 
000323; 027040; 027043. Актуван 
с Акт за частна общинска собстве-
ност № 11307/14.08.2012г., в размер 
на 530,00 лева;
 2.2.За имот N:027043 от об-
щинския поземлен фонд, с площ 
от 0,367 (нула цяло и триста шест-
десет и седем хилядни) дка. Ка-
тегория на земята при неполивни 
условия: девета. Начин на трайно 
ползване: ливада. Находящ се в с. 
Добърчин, местност “Прелочки-
те”. Граници: имоти N:N: 000052; 
000323; 027042; 027040; 027044. 
Актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 11308/14.08.2012г., 
в размер на 1 960,00 лева.
 3.Общинският съвет възла-
га на Кмета на Община Своге да 
проведе търга по т.1 и издаде запо-
вед, и сключи договор за покупко-
продажба със спечелилия публич-
ния търг участник.
 РЕШЕНИЕ №56 относно: 
допълване на Годишната програ-
ма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост 
за 2014г. в Раздел  I „Продажба“ 
с шест имота, находящи се в с. 
Лесковдол.
 I.Общинският съвет допъл-
ва Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2014 година 
в раздел І “Продажба”, с:
 1. Имот № 141009 от об-
щинския поземлен фонд, с площ от 
3,595 /три цяло петстотин деветде-
сет и пет хиляди/ дка., находящ се 
в с. м. „Дупките“ от подробния ус-
тройствен план на с. Лесковдол, об-
щина Своге, област Софийска. Гра-
ници - имоти №№ 141010; 141011. 
Актуван с Акт за общинска собстве-
ност , вписан в Служба по вписва-
нията-гр.Своге на 11.03.2014г.
 2. Имот № 093001 от общин-
ския поземлен фонд, с площ от 1,743 
/едно цяло седемстотин четириде-
сет и три хиляди/ дка., находящ се в  
м. „Ливаге“ от подробния устрой-
ствен план на с. Лесковдол, община 
Своге, област Софийска. Граници 
- имоти 
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№№093002; 000064; 154019; 
000441; 000063. Актуван с Акт за 
общинска собственост , вписан в 
Служба по вписванията-гр.Своге 
на 10.03.2014г.
 3. Имот № 141005 от об-
щинския поземлен фонд, с площ 
от 24,982 /двадесет и четири цяло 
деветстотин осемдесет и две хиля-
ди/ дка., находящ се в  м. „Дупки-
те“ от подробния устройствен план 
на с. Лесковдол, община Своге, 
област Софийска. Граници - имо-
ти №№141004; 139044; 141002; 
141003; 141001; 158076; 141006; 
141010. Актуван с Акт за общин-
ска собственост , вписан в Служ-
ба по вписванията-гр.Своге на 
10.03.2014г.
 4. Имот № 141010 от об-
щинския поземлен фонд, с площ 
от 37,384 /тридесет и седем цяло 
триста осемдесет и четири хиля-
ди/ дка., находящ се в  м. „Дупки-
те“ от подробния устройствен план 
на с. Лесковдол, община Своге, 
област Софийска. Граници - имо-
ти №№158026; 158027; 158072; 
141003; 141006; 141005; 141007; 
141008; 141005. Актуван с Акт за 
общинска собственост , вписан в 
Служба по вписванията-гр.Своге 
на 10.03.2014г.
 5. Имот № 141006 от об-
щинския поземлен фонд, с площ 
от 3,085 /три цяло нула осемдесет 
и пет хиляди/ дка., находящ се в  м. 
„Дупките“ от подробния устрой-
ствен план на с. Лесковдол, общи-
на Своге, област Софийска. Гра-
ници - имоти №№141010; 141005; 
158076; 158072/. Актуван с Акт за 
общинска собственост, вписан в 
Служба по вписванията-гр.Своге 
на 10.03.2014г.
 6. Имот № 141004 от общин-
ския поземлен фонд, с площ от 2,493 
/две цяло четиристотин деветдесет 
и три хиляди/ дка., находящ се в  м. 
„Дупките“ от подробния устрой-
ствен план на с. Лесковдол, община 
Своге, област Софийска. Граници 
- имоти №№141005; 139044. Акту-
ван с Акт за общинска собственост 
, вписан в Служба по вписванията-
гр.Своге на 10.03.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №57 относно: 
допълване на Годишната програ-
ма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост 

за 2014г. в Раздел  I „Продажба“ с 
имот №000238, с площ от 0,671дка, 
находящ се в с. Томпсън, м. „Ба-
бул“.
 Общинският съвет допълва 
Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 година в раз-
дел І “Продажба”, с имот № 000238 
от общинския поземлен фонд, с 
площ от 0,671 /нула цяло шестсто-
тин седемдесет и една хилядни/ 
дка., находящ се в с. Томпсън, м. 
„Бабул“, община Своге, Софийска 
област. Категория на земята при 
неполивни условия: десета. Начин 
на трайно ползване: др. селскост. 
територия. Граници: имоти №№ 
052037; 000237. Актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 
11585/09.08.2013 г.
 РЕШЕНИЕ №58 относно: 
допълване на Годишната програ-
ма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост 
за 2014г. в Раздел  I „Продаж-
ба“ с имот №053007, с площ от 
0,819дка, находящ се в с.Вл.Три-
чков, м. „Широки дол“.
 Общинският съвет допълва 
Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 година в раз-
дел І “Продажба”, с имот №053007 
от общинския поземлен фонд, с 
площ от 0,819 (нула цяло осемсто-
тин и деветнадесет хилядни) дка. 
Находящ се в  с.Владо Тричков, 
местност „Широки дол”. Категория 
на земята при неполивни условия: 
десета. Начин на трайно ползва-
не: ливада. Граници: имоти с №№ 
053005; 000663; 053010; 053009. 
Актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 11312/04.09.2012г.
 РЕШЕНИЕ №59 относно: 
допълване на Годишната програ-
ма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост 
за 2014г. в Раздел  I „Продажба“ с 
имоти №062042 и имот № 062040, 
находящи се в с. Осеновлаг, и 
имот № V-9, находящ се в с. Бату-
лия.
 І. Общинският съвет допъл-
ва Годишната програма за управле-
ние и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост за 2014 година 
в раздел І “Продажба”, с:
 1. Имот № 062042 от об-
щинския поземлен фонд, с площ 

от 1,970 ( едно цяло деветстотин 
и седемдесет) дка, находящ се в м. 
„Павлов дол“ от подробния устрой-
ствен план на с. Осеновлаг, община 
Своге, област Софийска. Граници – 
Имоти №№ 062041; 062004. Акту-
ван с акт за общинска собственост, 
вписан в Служба по вписвания- гр. 
Своге на 28.03.2014 г.
 2. Имот № 062040 от об-
щинския поземлен фонд, с площ от 
3.580 ( три цяло петстотин и осем-
десет хилядни) дка, находящ се в 
м. „ Павлов дол“ от подробния ус-
тройствен план на с. Осеновлаг, об-
щина Своге, област Софийска. Гра-
ници – Имоти №№ 062004; 062036; 
062039. Актуван с акт за общинска 
собственост, вписан в Служба по 
вписвания- гр. Своге на 28.03.2014 
г.
 3. Имот № V-9 от общин-
ския поземлен фонд, с площ от 915 
(деветстотин и петнадесет) кв. м., 
от подробния устройствен план на 
с. Батулия, община Своге, област 
Софийска.  За имота има отстъ-
пено право на строеж с ползвате-
ли: Борис Ал. Петров, Валентин 
Б. Алексиев и Живка Б. Алексова. 
Граници – изток- УПИ VI-10, за-
пад- УПИ IV-8;  север- ул. с ОК 
14-15; юг- ул. с ОК 10-11-12. Акту-
ван с акт за общинска собственост, 
вписан в Служба по вписвания- гр. 
Своге на 29.10.2004 г.
 РЕШЕНИЕ №60  относно: 
допълване на Годишната програ-
ма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост 
за 2014г. в Раздел V „Придобива-
не на недвижими имоти“ с терен с 
площ от 89 кв.м., представляващ 
част от поземлен имот с пл.№91 с 
площ от 2481 кв.м., находящ се в 
с.Свидня.
 Общински съвет -Своге до-
пълва Годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2014 
година, като включва  в Раздел V 
“Придобиване на недвижими имо-
ти” терен с площ от 89 кв.м., пред-
ставляващ част от поземлен имот 
с пл.№ 91 с площ от 2481 кв.м., за 
който са отредени УПИ № ХVІ-91, 
ХV-91 и ХІV-91 в кв.11 по ПУП на 
с. Свидня.

......продължение от стр.9
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 Тази година традиционни-
те празници на село Гара Лакатник 
се провеждат на 10 и 11 май 2014 
г. Както всяка година, и този път 
ще има разнообразни мероприятия 

за веселото изкар-
ване на празниците. 
Съботата започва с 
Празник на детската 
рисунка в 10.00 часа, 
който ще се проведе 
срещу ЖП прелеза. 
По същото време 
спасителите от отряд 
Лакатник изграждат 

ежегодния алпийски тролей до за-
слона “Орлово гнездо”, по който 
обичат да спускат смелчаците. В 
19.00 часа се отслужва водосвет на 
Кръста на загиналите алпинисти и 

планинари. В 21.00 
започва традицион-
ното факелно шест-
вие от Паметника 
над Лакатнишките 
скали. По-късно на 
площада пристигат 
участниците във фа-
келното шествие, а 
след това се провеж-

да мултимедийна презентация 
на www.lakatnik.info – сайт за Гара 
Лакатник и околностите. Ведна-
га след това започва  празничната 
програма и концертът с участието 
на самодейни състави от цялата 
община. Накрая празнична заря 
озарява небето над Лакатник. На 
следващия ден празненствата про-
дължават с традиционния събор, 
изпълнен с много музика и весел-
би.

Празници на Гара Лакатник 2014 г.

Проект „Повишаване на жизнения стандарт на жителите на 
община Своге чрез по–добър достъп до качествена питейна 
вода и рехабилитация на съществуващи общински пътища”

 На 30.04.2014 г. е изпратено за предварителен контрол в Агенцията за обществени поръчки, обявлението  
и методиката за оценка на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители за 
строително - монтажни работи” по две обособени позиции:
  1. Рехабилитация на общински пътища:
 o Обект SFO3612 /II-16/ Томпсън-Церецел
 o Обект SFO2607 с.Искрец-Брезе
 o Обект SFO2602 /II-16/ ЖП Лакатник-Лакатник
 o Обект SFO3609 /II-16/ Своге-Желен
 o Обект SFO1600 /II-16/  ЖП Гара Бов-с.Бов
 2. Рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в с.Свидня, община Своге
 Стойността на отпуснатата БФП е 5 822 178 лв. Договорът между Община Своге и ДФ „Земеделие” е 
сключен на 21.11.2012 г. Целта на проекта е подобряване качеството на живот на жителите в общината, чрез 
създаване на качествена и екологична базисна ВиК инфраструктура на с.Свидня, което ще допринесе за по-
добряване състоянието на водите на местно ниво и балансирано териториално развитие, както и подобряване 
състоянието на общинските пътища, което ще създаде безопасност на движението и намаляване на инцидентите 
по пътищата. 
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 Конкурсът за детска рисун-
ка на тема „С очите си видях беда-
та” е съвместна проява на Минис-

терството на вътрешните работи в 
партньорство с Министерство на 
образованието, младежта и науката 
и Националния дворец на децата.
Тематично конкурсът обхваща изу-
чаваното учебно съдържание по 
програмата на МОМН за обучение 
за действия при бедствия, аварии, 
катастрофи, пожари и оказване на 

първа помощ.
Целите на конкурса са:
 • Да се пресъздадат със 

Община Своге информационен бюлетин

12

средствата на изобразителното из-
куство познанията на децата и уче-
ниците за бедствията в 
световен мащаб, способи-
те за защита и самозащи-
та, действията на Единна-
та спасителна система;
 • Да се създаде 
интерес към професията 
на пожарникаря и спаси-
теля;
 • Да се възпита 
съпричастност към про-
блемите на човека, оказ-
ване на помощ, желание 
за участие в доброволче-
ска дейност и опазване на 
околната среда;
• Да се насърчи развитието 
и реализацията на проя-
вени творчески заложби 
при децата и учениците;
 Конкурсът се 
провежда в три етапа: 
общински, областен и 
национален. Национал-
ният  ще се проведе през 
месец октомври 2014 г., 
като за участие в него ще 
се допускат  класираните 

творби в 
о бл а с т -
ния етап 
и меж-
дународните учас-
тници.
 Деца от 
школата 
по изоб-
разител-
но изку-
ство към 
чит а ли -
ще „Гра-
д и щ е ” 
гр.Своге, 
с ръково-

дител Невяна Кирилова, 
ще участват със свои твор-
би в областния и нацио-

налния конкурси. Това са Джесика 
Макавеева /13г./, Мирела Милен-

кова /8г./, Моника Венева /16г./, Те-
одор Даскалов /11г./ и Яница Ива-

нова /13г./. Пожелаваме им успех и 
призови места. А това са техните 
рисунки.

Конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”


