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           Британският посланик Джо-
натан Алън уважи с присъствието си 
отбелязването на 70-годишнината от 
смъртта на Франк Томпсън.. Той под-

несе венец пред паметника на майора 
в село Томпсън. „Почитането на заги-
налите ни напомня, че войната трябва 
винаги да е последната ни възможност. 
Можем да се гордеем с историята си, 
без да бъдем затворници на своето ми-
нало” - каза пред събралите се хора 
Джонатан Алън.
           Официални гости на събитието 
бяха – областният управител на Софий-

ска област – г-н Емил Иванов, замест-
ник-кметовете на община Своге – инж. 
Георги Петков, инж. Юлиян Асенов и 
г-жа Ренета Кръстанова, секретарят на 
общината – г-жа Мая Ташунова, как-

то и председателят на Обшински съ-
вет-Своге – г-н Александър Манолов.  
Всички те поднесоха венци и цветя 

пред паметника на  майор Томпсън. 
           Гостите бяха поздравени с изпъл-
ненията на децата от мажоретния със-
тав при НЧ „Градище 1907”-гр.Своге, 

с ръководител Невяна Кирилова, де-
цата от ансамбъла за народни танци 
„Балканче” към същото читалище, 
с ръководител Иван Иванов и жен-
ска  певческа фолклорна група от НЧ 
„Н.Вапцаров 1956”- с.Томпсън, с ръко-
водител Никола Йонов.
           След честването г-н Алън посе-
ти ПГ „Велизар Пеев” в Своге, където 
беше посрещнат от учениците, които 

го разведоха из цялото 
училище. Посланикът 
на Великобритания 
беше видимо доволен 
от добрата база на гим-
назията, но остана най-
впечатлен  от кабинета 
по чуждоезиково обу-
чение.

* * *

 Франк Томпсън е ро-
ден на 17 август 1920 
г. в семейството на 

известен преподавател по литерату-
ра в Оксфорд. По-късно и Франк учи 
в престижния университет. Младият 
Томпсън владее девет езика. В универ-
ситета изучава славянски езици, вклю-
чително и български. След време по-
стъпва като доброволец в Британската 
армия. 
 Мисията на Франк Томпсън 
съвпада с настъпилите радикални про-
мени по бойните полета на Втората 
световна война. След битката при Кур-
ск става очевиден крахът на Хитлеро-
вия Вермахт. Вече няма съществени 
прегради пред победния ход на Чер-
вената армия. През 1943 г. фашистка 
Италия капитулира пред офанзивата 
на съюзниците. Капитулира и италиан-
ският корпус на Балканите. Значителна 
част от италианското оръжие попада в 

ръцете на югославските и албанските 
партизани. Антинацистката съпротива 
получава ново развитие. 
 През декември 1943 г. в Техе-
ран Чърчил, Рузвелт и Сталин се до-
говарят българската съпротива да се 
подпомага от англичаните. Междувре-
менно британска мисия под команд-
ването на майор Дейвис е спусната в 
Албания. След сериозни премеждия в 
продължение на три месеца тя успява 
да се добере до Църна трава, където на 
4 януари 1944 г. се среща с представи-
тели на Главния щаб на българските 
партизани. Това са Владо Тричков и 
Делчо Симов. Преговорите са продъл-
жителни и детайлни. След няколко не-
успешни опита, през нощта на 25 януа-
ри 1944 г., английски самолети успяват 
да хвърлят оръжие и продоволствия в 
района на Добро поле. Същата нощ се 
спуска и втора английска мисия, наче-
ло с капитан Франк Томпсън.
 Партизанското движение 
воюва не срещу окупатори, а срещу 
собствената си власт при изключител-
но трудни условия. Но независимо от 
пораженията и жестоките репресии 
съпротивата бързо нараства. Във все-
ки доклад Томпсън настоява за дос-
тавки на оръжие и продоволствия, на 
ботуши, радиостанции, бинокли, ком-
паси, с цел да се ускори нарастването 
на партизанското движение. Според 
проф. Едуард Томпсън (брат на Франк 
Томпсън), в изследваните от него ар-
хиви не се откриват доказателства да 
е било отговаряно на докладите на 
Франк. 
 На 10 и 11 май, за радост на 
българите, от небето се пускат англий-
ски контейнери.  Въоръжена с англий-
ското оръжие, Втора партизанска бри-
гада навлиза на 17 май на българска 
територия. В ожесточени сражения с 
многочислени армейски части и по-
лиция част от партизаните са избити 
край с. Батулия на 23 май. В сражени-
ето Франк Томпсън е ранен и по-късно 
заловен.
 В с. Литаково срещу партиза-
ните и Томпсън се провежда показен 
процес. Полковник Манов, в качество-
то си на съдия, открива процеса в сало-
на на читалището. Отвън лежат телата 
на дузина убити партизани. Вътре е 
пълно със селяни и войници. Достой-
ното държане на снажния англичанин 
и фактът, че говори български, дълбо-
ко впечатлява местното население. Оч-
акваната от 

ПОСЛАНИКЪТ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОСЕТИ 
ПАМЕТНИКА НА МАЙОР ТОМПСЪН
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властта демонстрация на враждеб-
ност се проваля отново. Процесът 
приключва набързо и на 10 юни 1944 
г.осъдените са отведени в местността 
Калето, където Франк Томпсън, заедно 
с партизанина Лазар Атанасов и ятака 
Христо Гурбинов са екзекутирани от 
специален взвод, докаран от София. 
Погребани са набързо в общ гроб.
 Фактът, че Франк е бил ек-
зекутиран от български наказателен 
взвод не разкрива цялата истина.Спо-

ред законите на войната той трябвало 
да бъде третиран като военнопленник, 
доколкото България и Великобритания 
са в състояние на война от 1941 г.
По време на първото си посещение в 
България през 1947 г. Едуард Томпсън 
се запознава на място с обстановката, 
разпитва очевидци, бойни другари на 
Франк. По-късно продължава изсле-
дователските си дирения в архивните 
масиви на Форийн офис, на Военното 
министерство, на британските специ-
ални служби. За негово неудовлетворе-

ние, много от фондовете, отнасящи се 
до специалните британски операции 
на Балканите, са основно прочистени. 
Документите, които намира все пак, 
му дават възможност да интерпретира 
случая през призмата на големите ин-
телектуални и политически въпроси на 
своето време, някои от които навеждат 
на извод за ранно начало на “студената 
война”.

......продължение от стр.2

ПРОВЕДЕ СЕ КРЪГЛА МАСА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО 
ПРОЕКТ „ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕК-

ТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ”

 На 14.05.2014 г. от 15.00 ч. в конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се проведе 
кръгла маса за обществено обсъждане на извършения функционален анализ на дей-
ността на общинската администрация по проект „ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУ-
РАТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 
ОБЩИНА СВОГЕ”. Присъстваха членове на общинската администрация, граждани 
и медии.
 Представянето на резултатите от анализа, извършен от изпълнителя на проекта 
фирма LAFIT, беше направено от Снежана Димитрова – доктор по администрация 
и управление, преподавател по публична администрация в Института по публична 
администрация и в Югозападния университет. 
 Основната цел на проекта е оптимизиране на структурата и осигуряване на ефек-

тивно фунциониране на администрацията на Община Своге. Специфичните цели са: оптимизиране на структурата, подобря-
ване на работните процеси и избягване на дублиращи се функции. 
 В хода на анализа е направен преглед на 77 документа на общинската администрация, извършено е анкетно проучва-
не сред служителите на Община Своге, проведени са 9 работни срещи, 2 фокус групи, 2 панелни интервюта и са изследвани 
работните процеси. Направени са препоръки в три основни направления: релевантност на функциите и организационното 
структуриране на общинската администрация; ефективност от дейността на общинската администрация и ефикасност от 
дейността. 
 Изводът от анализа е, че Община Своге има добро ниво на ефикасност на разходите, финансова самостоятелност и 
бюджетна стабилност, както и ефективно управление на ресурсите.
 Предложенията за промени от страна на фирма LAFIT са в следните два варианта за реализацията на препоръките:
 • Вариант 1: Функционални промени: актуализиране на Устройствения пра-
вилник, разширяване обхвата на функциите на дирекции и др.;
 • Вариант 2:  закриване на дирекции, обособяване на нови звена, приемане 
на нова структура и др.;
 Изготвени са стратегически документи :
 • Устройствен правилник на общинската администрация на община Своге;
 • Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прог-
ноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчи-
тане на общинския бюджет на община Своге;
 • Вътрешни правила за организация на бюджетния процес;
 • Стратегия за изпълнение на препоръките и включване на предложенията в 
бюджетните прогнози на общината;
 • Стратегия за оптимизация на администрацията, работните процеси и актуализиране на нормативната база в община 
Своге. 
 Всичко това носи полезна информация при въвеждането на комплексното административно обслужване, което трябва 
да бъде въведено в Община Своге до 25.04.2015 г., §12 (1) от АПК
Този документ е създаден по проект № 13-11-23/ 02.09.2013г. „Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ад-
министрацията на община Своге“ . Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен 

капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
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 На 03.06.2014 год. в лекцион-
ната зала на НЧ „Градище – 1907“ се 
проведе обсъждане със заинтересова-

ните страни на първоначалния вари-
ант на „Общински план за развитие на 
община Своге за периода 2014-2020 
год.“.
 Събитието е част от дейности-
те по проект № 13-13-8/ 07.11.2013 год. 
„Актуализация, публичност и оценка 
на въздействието при подготовка на 
общински план за развитие и политики 
в община Своге“, финансиран по Опе-
ративна програма „Административен 
капацитет”, съфинансирана от Евро-
пейския съюз чрез Европейския соци-
ален фонд.
 На проведеното обществено 

обсъждане фирмата-изпълнител на 
дейността - „Българска консултант-
ска организация“ ЕООД, избрана след 

проведена процедура 
по Закона за обществе-
ните поръчки, направи 
презентация на разра-
ботения първоначален 
вариант  на „Общински 
план за развитие на об-
щина Своге 2014-2020 
год.“.  
Присъстващите бяха за-
познати с извършения 
социално–икономиче-
ски анализ на общи-
на Своге, 
ф о р м у -
лираните 

стратегически цели и мер-
ки за периода 2014-2020 
г., както и предвидените 
дейности за тяхното из-
пълнение за 7-годишния 
период.  Представена беше 
и визията за развитие на 
община Своге  – създаване 
на необходимите  условия 
за позитивно развитие на 
общинската територия, 
повишаване качеството на 
човешките ресурси, нама-
ляване на вътрешнообщинските раз-
личия, регенериране и технологично 

обновяване на местната икономика и 
ефективно капитализиране на сравни-
телните предимства на средата, в която 
функционира формираната устойчива 
природо-социална система на община-
та. 
 След представянето на проек-
та на Общинския план за развитие за 
периода 2014-2020 г., беше предоставе-
на възможността на присъстващите да 
изкажат своите мнения, предложения и 
препоръки. В залата бяха изказани сво-
бодно мнения, предложения и идеи по 
представения проект, като в атмосфера 
на свободна дискусия бяха обсъдени и 
съответно формулирани  предложения 

за допълнение и внасяне на определе-
ни корекции по проекта на Общински 
план за развитие. 

Този документ е създаден по проект №  13-13-8/ 07.11.2013г. „Актуализация, публичност и оценка на въздействието при подготовка на 
общински план за развитие и политики в община Своге“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
Изх.№74/06.06.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ
   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение 
№71, Протокол №7 от 16.05.2014г.  ОбС-Своге oдобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица-
предложение в М 1:1000 и разрешава изработването от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен 
план (ПУП)– План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ)№ 073079 (Дървета и храсти) в местн. „Шурдилица” по 
Картата на възстановената собственост(КВС) на село Редина, Софийска област, с цел изключването му от горски фонд 
и промяна предназначението му за изграждане на мотел и ресторант. 

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
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 общинско имущество, в 
изпълнение на Решение № 227 от 12.09.2013 г. на Общински съвет – Своге и във връзка със Заповед № 879/29.05.2014 
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 част от имот - частна общинска собственост, представляваща: помещение 
с площ от 10,00 кв.м., предназначено за обущарско ателие, находящо се в гр. Своге, ул.”Ал. Стамболийски” № 3, първи 
етаж от триетажна административна сграда /бивше ДПУ/.
 Търгът ще се проведе на 25.06.2014 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията 
за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:00 часа на 24.06.2014 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 
02.07.2014 г. от 11:00 часа  в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават до 17:00 часа 
на 01.07.2014 г..
 Оглед на имота, обект на търга може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.
  Начална тръжна цена за определяне на месечния наем в размер на 2,0% (два  процента) от минималната работ-
на заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС.   
   Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от 
експерт “Управление на собствеността” - трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловод-
ството на Община Своге – първи етаж.
  Депозит за участие в търга – 100.00 (сто) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж. 

   За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.
ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
/съгласно Заповед № 363 от 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
О Б Я В А

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл. 
44, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество, и в изпълнение на Решение № 69/16.05.2014 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 967/05.06.2014 
г.на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска соб-
ственост, представляващ: 
 > Имот № 000238 от общинския поземлен фонд с площ от 0.671 (нула цяло и шестстотин седемдесет и една хи-
лядни) дка. Начин на трайно ползване: Трайни насаждения. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин 
на трайно ползване: друга селскостопанска територия. Граници: имоти №№ 052037; 000237, находящ се в  с. Томпсън, 
община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11585/02.09.2013 г.;
 • Начална тръжна продажна цена: 
 > За  Имот № 000238 от общинския поземлен фонд с площ от 0.671 (нула цяло и шестстотин седемдесет и една 
хилядни) дка. Начин на трайно ползване: Трайни насаждения. Категория на земята при неполивни условия: десета. 
Начин на трайно ползване: друга селскостопанска територия. Граници: имоти №№ 052037; 000237, находящ се в  с. 
Томпсън, община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11585/02.09.2013 г., в 
размер на 4 705.00 лева.
 > Цена на тръжната документация: 100 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 10 ( десет) % от началната тръжна продажна цена.
 > Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17,15 часа на 24.06.2014 г.
 > Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 14,00 часа на 25.06.2014 г. В случай, че не се 
яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 
27.06.2014 г. от 14,00 часа в заседателната зала на Общината.
Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30 часа до 13,30 часа. Закупуване на 
тръжна документация - Община Своге, „ Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки- Юлия Геошева - юрискон-
султ, телефон 0726-85, вътрешен 37.
ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгл. Заповед № 363/18.03.2014 г.
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е     О Б Л А С Т  С О Ф И Я
О Б Я В А

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл. 
44, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество, и в изпълнение на Решение № 307/20.12.2013 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 966/05.06.2014 
г.на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска соб-
ственост, представляващи: 
 1. Имот с № 038002 от общинския поземлен фонд с площ от 3.564 (три цяло и петстотин шесдесет и четири 
хилядни) дка. Категория на земята при неполивни условия: Осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. 
Граници: имоти с  N:N: 000237; 000348; 000345; 038003; 000349, находящ се в  с. Томпсън,  община Своге, Софийска 
област. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11591/02.09.2013 г.;
 2. Имот с № 038004 от общинския поземлен фонд с площ от 3.061 (три цяло, нула шесдесет и една хилядни) дка. 
Категория на земята при неполивни условия: Осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. Граници: имоти 
с №№ 000338; 000246; 000237; 000022,  находящ се в  с. Томпсън,  община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 11590/02.09.2013 г.
 3. Имот с № 038003 от общински поземлен фонд с площ от 0.464 (нула цяло четиристотин шестдесет и четири 
хилядни) дка. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. 
Граници: имоти с №№ 000345; 038002; 000349; 000022; 000344, находящ се се в  с. Томпсън,  община Своге, Софийска 
област. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11589/02.09.2013 г.
 Начална тръжна продажна цена: 
 > За  Имот с № 038002 от общинския поземлен фонд с площ от 3.564 (три цяло и петстотин шесдесет и четири 
хилядни) дка. Категория на земята при неполивни условия: Осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. 
Граници: имоти с  N:N: 000237; 000348; 000345; 038003; 000349, находящ се в  с. Томпсън,  община Своге, Софийска 
област. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11591/02.09.2013 г., в размер на 12.00 (дванадесет) евро на 
кв.м.
 > За  Имот с № 038004 от общинския поземлен фонд с площ от 3.061 (три цяло, нула шесдесет и една хилядни) 
дка. Категория на земята при неполивни условия: Осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. Граници: 
имоти с №№ 000338; 000246; 000237; 000022,  находящ се в  с. Томпсън,  община Своге, Софийска област. Актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 11590/02.09.2013 г., в размер на 12.00 (дванадесет) евро на кв.м.
 >  За Имот с № 038003 от общински поземлен фонд с площ от 0.464 (нула цяло четиристотин шестдесет и четири 
хилядни) дка. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. 
Граници: имоти с №№ 000345; 038002; 000349; 000022; 000344, находящ се се в  с. Томпсън,  община Своге, Софийска 
област. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11589/02.09.2013 г., в размер на 12.00 (дванадесет) евро на 
кв.м.
 > Цена на тръжната документация: 100 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 10 ( десет) % от началната тръжна продажна цена.
 > Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17,15 часа на 24.06.2014 г.
 > Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 09,00 часа на 25.06.2014 г. В случай, че не се 
яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 
27.06.2014 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общината.
Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30 часа до 13,30 часа. Закупуване на 
тръжна документация - Община Своге, „ Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки- Юлия Геошева - юрискон-
султ, телефон 0726-85, вътрешен 37.
ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгл. 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
О Б Я В А

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл. 
44, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество, и в изпълнение на Решение № 68/16.05.2014 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 985/09.06.2014 
г. на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска соб-
ственост, представляващ: 
 > Имот № 053007 от общинския поземлен фонд с площ от 0.819 (нула цяло и осемстотин и деветнадесет хиляд-
ни) дка. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ......продължава на стр.7



информационен бюлетин Община Своге

7

ливада. Граници: имоти №№ 053005; 000663; 053010; 053009, находящ се в  с. Владо 
Тричков, община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна общинска соб-

ственост № 11312/04.09.2012 г.;
 Начална тръжна продажна цена: 
 > За  имот № 053007 от общинския поземлен фонд с площ от 0.819 (нула цяло и осемстотин и деветнадесет 
хилядни) дка. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти 
№№ 053005; 000663; 053010; 053009, находящ се в  с. Владо Тричков, община Своге, Софийска област. Актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 11312/04.09.2012 г., в размер на 5 720.00 ( пет хиляди седемстотин и двадесет лева).
лева.
 > Цена на тръжната документация: 100 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 10 ( десет) % от началната тръжна продажна цена.
Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17,15 часа на 27.06.2014 г.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 09,00 часа на 30.06.2014 г. В случай, че не се яви канди-
дат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 02.07.2014 г. 
от 09,00 часа в заседателната зала на Общината като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството 
на Община Своге до 17:15 часа на предходния ден /01.07.2014 г/.
Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30 часа до 13,30 часа. Закупуване на 
тръжна документация - Община Своге, „ Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки- Юлия Геошева - юрискон-
султ, телефон 0726-85, вътрешен 37.

ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгл. Заповед № 363/18.03.2014 г.

......продължение от стр.6

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

        ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост  
и чл. 44, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 63/16.05.2014 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 
986/09.06.2014 г.на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна 
общинска собственост, представляващ: 
 > Имот № 027043 от общинския поземлен фонд с площ от 0.367 (нула цяло триста шестдесет и седем хилядни) 
дка. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия: девета. Граници: имоти №№ 
000052; 000323; 027042; 027040; 027044, находящ се в с. Добърчин, община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 11308/14.08.2012 г.;
 > Начална тръжна продажна цена: 
За Имот № 027043 от общинския поземлен фонд с площ от 0.367 (нула цяло триста шестдесет и седем хилядни) дка. 
Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия: девета. Граници: имоти №№ 000052; 
000323; 027042; 027040; 027044, находящ се в с. Добърчин, община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 11308/14.08.2012 г. в размер на 2 490,00 лева. 
 > Цена на тръжната документация: 100 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 10 ( десет) % от началната тръжна продажна цена.
 > Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17,15 ч. на 01.07.2014 г.
 > Търгът да се проведе на 02.07.2014 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Своге
 > В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг 
при същите условия на 04.07.2014 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Общината.
Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа. Закупуване на 
тръжна документация - Община Своге, „ Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки- Юлия Геошева - юрискон-
султ, телефон 0726-85, вътрешен 37

 ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
 ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
 Съгл. Заповед № 363/18.03.2014 г.
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 РЕШЕНИЕ №62 - Относ-
но: Преразглеждане на Решение 
№49 от Протокол №5/11.04.2014г. 
относно одобряване задание по 
чл.125 от ЗУТ и издаване разре-
шение за изработване на проект 
за ПУП – План за застрояване, с 
цел промяна 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 отменя 
свое Решение №49 от Протокол 
№5/11.04.2014г.,   поради съобра-
женията изложени в Заповед №ОС-
83/24.04.2014г. на Областния   уп-
равител на Софийска област.
 РЕШЕНИЕ №63 - Относ-
но: Преразглеждане на Решение 
№55 от Протокол №5/11.04.2014г. 
относно провеждане на публичен 
търг с тайно наддаване за про-
дажба на имоти, частна общин-
ска собственост, находящи се в с. 
Добърчин
         I. Общинският съвет потвърж-
дава Решение №55 от Протокол 
№5/11.04.2014г., със следния текст:
         1. Общинският съвет дава съ-
гласие за провеждане на публичен 
търг с тайно наддаване за продажба 
на имоти – частна общинска соб-
ственост, представляващи: 
1.1. Имот N:027042 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 0,100 
(нула цяло и сто 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: 000323; 
027040; 027043. Актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 
11307/14.08.2012г.;
1.2. Имот N:027043 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 0,367 
(нула цяло и триста шестдесет и 
седем хилядни) дка. Категория на 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 16.05.2014 г.

земята при неполивни условия: 
девета. Начин на трайно ползване: 
ливада. Находящ се в с.Добърчин, 
местност “Прелочките”. Граници: 
имоти N:N: 000052; 000323; 027042; 
027040; 027044. Актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 
11308/14.08.2012г.
          2. Общинският съвет одобрява 
начална продажна цена за имотите 
частна общинска собственост, опи-
сани в т.1 от настоящото, съгласно 
пазарна оценка, изготвена от ли-
цензиран експерт-оценител, както 
следва:
2.1.За имот N:027042 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 0,100 ( 
нула цяло и сто 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: 000323; 
027040; 027043. Актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 
11307/14.08.2012г., в размер на 
530,00 лева;
2.2.За 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 условия: 
девета. Начин на трайно ползване: 
ливада. Находящ се в с. Добърчин, 
местност “Прелочките”. Грани-
ци: имоти N:N: 000052; 000323; 
027042; 027040; 027044. Актуван 
с Акт за частна общинска собстве-
ност № 11308/14.08.2012г., в размер 
на 1 960,00 лева.
3. Общинският съвет възлага на 
Кмета на Община Своге да прове-
де търга по т.1 и издаде заповед, 
и сключи договор за покупко-про-
дажба със спечелилия публичния 
търг участник.
 РЕШЕНИЕ №64 - Относ-
но: Изменение и допълнение на 
Наредбата за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с 

общинско имущество
 Общински съвет - Своге из-
меня и допълва Приложение № 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с об-
щинско имущество, както следва: 
(ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СЛЕД 
РЕШЕНИЯТА)
 РЕШЕНИЕ №65 - Относ-
но: Избор на представител на об-
щина Своге в Общото събрание 
на акционерите в УМБАЛ „Све-
та Анна“-София АД
1.Общински съвет - Своге отме-
ня Решение №123 по Протокол 
№29/26.04.2013г. относно избор на 
представител на Община Своге в 
Общото събрание на акционерите в 
УМБАЛ „Света Анна“-София АД.
2.Възлага на Кмета на община 
Своге да представлява Общината 
на предстоящото Общо събрание 
на акционерите в УМБАЛ „Света 
Анна“-София АД, както и да гласу-
ва по всички точки от дневния ред  
по свое усмотрение като се съобра-
зява с интересите на Общината. 
 РЕШЕНИЕ №66 -  Относ-
но: Определяне размера на ин-
дивидуалните основни месечни 
заплати на кметовете
 І. Определя  размера на 
индивидуалните основни месечни 
заплати на кметовете считано от  
01.04.2014 год. както следва:
 1. Ангел Асенов Джунов  
– с.  Искрец - 660,00 лв.       
 2. Валентин Методиев Со-
колов   – с. Свидня - 660,00 лв.       
 3. Траян Георгиев Рашков  
– с. Вл.Тричков - 660,00 лв.      
 4. Радко Владимиров 
Кръстанов – с. Томпсън - 660,00 
лв.      
 5. Петко Цветанов Николов 
- с.  Реброво - 660,00 лв. 
 6. Петър Рангелов Петков - 
с. Церово - 660,00 лв. 
 7. Марио Милчев Вутов  – с. 
гара Бов - 660,00 лв.        

......продължава на стр.9
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 8. Иван Михайлов Илиев 
– с. гара Лакатник - 660,00 лв.
 9. Веселин Николов Петков 
– с. Миланово - 660,00 лв.
 ІІ. Определя размера на 
допълнителните трудови възна-
граждения към ОМРЗ за придобит 
трудов стаж и професионален опит 
– 1%  за всяка година.
 РЕШЕНИЕ №67 - Относ-
но: Придобиване на част от имот 
– терен с площ от 89 кв.м., пред-
ставляващ  част от поземлен имот 
с пл.№91 с площ от 2481 кв.м., с. 
Свидня
 1.Общински съвет Своге 
дава съгласие Община Своге да 
придобие безвъзмездно право на 
собственост чрез приемане на даре-
ние на следния недвижим имот: те-
рен с площ от 89 кв.м., представля-
ващ 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. Свид-
ня, собственост на Владимир Вен-
циславов Стефчов.  
 2.Общински съвет Своге 
възлага на Кмета на Община Сво-
ге да сключи договор за дарение на 
описания в точка 1 имот с Влади-
мир Венциславов Стефчов. 
 3.Общински съвет Своге 
възлага на Кмета на Община Своге 
приемането на дарението да се из-
върши чрез предаване на гореопи-
сания имот с приемо-предавателен 
протокол, подписан от двете стра-
ни.
 РЕШЕНИЕ №68 - От-
носно: Провеждане на публичен 
търг с тайно наддаване за про-
дажба на имот частна общинска 
собственост, представляващ имот 
№053007 от общинския поземлен 
фонд, с площ от 0,819 дка, нахо-
дящ се в с. Вл. Тричков, м. „Ши-
роки дол“
 1.Общинският съвет дава 
съгласие за провеждане на публи-
чен търг с тайно наддаване за про-
дажба на имот- частна общинска 
собственост, представляващ имот 

N:053007 от общинския поземлен 
фонд, с площ от 0,819 (нула цяло 
осемстотин и деветнадесет хиляд-
ни) дка. Находящ се в с.Владо Три-
чков, местност „Широки дол”. Ка-
тегория на земята при неполивни 
условия: десета. Начин на трайно 
ползване: ливада. Граници: имо-
ти с №№ 053005; 000663; 053010; 
053009. Актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 11312/04
.09.2012г.          
 2.Общинският съвет одо-
брява начална продажна цена за 
имот частна общинска собственост, 
описан в т.1 от настоящото, съглас-
но пазарна оценка, изготвена от ли-
цензиран експерт-оценител, в раз-
мер на 5 720,00 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 №69 - Относ-
но: Провеждане на публичен търг 
с тайно наддаване за продажба 
на имот, частна общинска соб-
ственост, представляващ имот 
№000238 от общинския поземлен 
фонд, с площ от 0,671 дка, нахо-
дящ се в с. Томпсън, м. „Бабул“
 1. Общинският съвет дава 
съгласие за провеждане на публичен 
търг с тайно наддаване за продажба 
на имот- частна общинска собстве-
ност, представляващ имот N: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 не-
поливни условия: десета. Начин на 
трайно ползване: друга селскосто-
панска територия. Граници: имоти 
№№ 052037; 000237. Актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 
11585/09.08.2013г.
 2. Общинският съвет одо-
брява начална продажна цена за 
имот частна общинска собственост, 

описан в т.1 от настоящото, съглас-
но пазарна оценка, изготвена от ли-
цензиран експерт-оценител, в раз-
мер на 4 705,00 лева.
 3. Общинският съвет въз-
лага 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 №70 - От-
носно: Допълване на Годишната 
програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска соб-
ственост при Община Своге за 
2014г. в Раздел V „Замяна“ с имо-
ти, находящи се в с. Завидовци
 І. Общинският съвет съз-
дава нов раздел V ‘‘Замяна“ в ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УП-
РАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБ-
СТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА.
 II. Общинският съвет ДО-
ПЪЛВА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖ-
ДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 
в раздел V “Замяна”, със следните 
имоти:
 1. Имот №007037 от об-
щинския поземлен фонд, с площ от 
1,077 /едно цяло и седемдесет и се-
дем/ дка. Категория на земята при 
неполивни условия: седма. Начин 
на трайно ползване: ливада. Нахо-
дящ се в землището на с.Завидовци, 
местност „Цъфти трън“, община 
Своге, област Софийска. Грани-
ци на имота: имоти №№ 007007;  
007012; 007011; 026001; 007009. 
Актуван с акт за частна общинска 
собственост №11618/25.03.2014г.;
 2. Имот №007015 от об-
щинския поземлен фонд, с площ 
от 1,150 /едно цяло сто и петдесет/ 
дка. Категория на земята при не-
поливни условия: седма. Начин на 
трайно ползване: нива. Находящ се 
в землището на с.Завидовци, мест-
ност „Калайджиите“, община Сво-
ге, област Софийска. Граници на 
имота: имоти №№ 000001; 007016; 
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007032; 007014. Актуван с акт 
за частна общинска собственост 
№11619/25.03.2014г.;
 3. Имот №007040 от об-
щинския поземлен фонд, с площ от 
0,739 /нула цяло седемстотин триде-
сет и девет хилядни/ дка. Категория 
на земята при неполивни условия: 
седма. Начин на трайно ползване: 
ливада. Находящ се в землището на 
с.Завидовци, местност „Градина и 
слог“, община Своге, област Софий-
ска. Граници на имота: имоти №№ 
000014, 007041, 007103, 007039. 
Актуван с акт за частна общинска 
собственост №11620/27.03.2014г.
РЕШЕНИЕ №71 - Относно: Одо-

бряване задание по чл. 125 от ЗУТ 
и издаване Разрешение за изработ-
ване на проект за Подробен устрой-
ствен план (ПУП)-План за застро-
яване (ПЗ), с цел изключване от 
горски фонд и промяна предназна-
чението на поземлен имот (ПИ) № 
073079 (Дърв. и храсти), с площ от 
7193 кв.м. в местн. „Шурдилица” 
по Картата на възстановената соб-
ственост (КВС) на село Редина, Со-
фийска област
 Общински съвет–гр. Своге 
Одобрява заданието по чл. 125 от 
ЗУТ– обяснителна част и Скица-
предложение в М 1:1000 и Разре-
шава изработването от заинтересо-
ваните лица на проект за Подробен 

устройствен план (ПУП)– План за 
застрояване (ПЗ) на поземлен имот 
(ПИ)№ 073079 (Дървета и храсти) в 
местн. „Шурдилица” по Картата на 
възстановената собственост(КВС) 
на село Редина, Софийска област, 
с цел изключването му от горски 
фонд и промяна предназначението 
му за изграждане на мотел и ресто-
рант. 
 Решението да се съобщи по 
реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
РЕШЕНИЕ №72 - Относно: При-
емане на Общинска програма за 
закрила на детето за 2014г.
Общински съвет-Своге приема на 
Общинска програма за закрила на 
детето в община Своге за 2014г.

......продължение от стр.9
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 В последните години все по-
вече се говори за децентрализация на 
културния живот, за това да се популя-
ризират творческите възможности на 
различните възрастови групи, на по-
коленията  артисти в областта на раз-

личинте видове изкуства. Пример за 
това е Третият международен конкурс 
за камерна музика, който е израз на съ-
трудничеството между Националната 
музикална академия „Панчо Владиге-
ров”, Община Своге и Народно чита-
лище „Христо Ботев 1961” с. Батулия, 
като е съпътстван и от провеждането 
на научна конференция  по въпросите 

на камерното изпълнителско майстор-
ство. Конкурсът се проведе в края на 
месец май в НЧ „Градище 1907” гр. 
Своге. 
 Целите на конкурса са тясно 
свързани със запознаването на общест-
веността с различните музикални сти-
лове при камерното музициране. Той 
се журира от видни наши и чуждес-
транни  педагози и изпълнители, като 
проф. Мая Патронева, проф. Васил 
Казанджиев, проф.д-р Таня Кърпаро-
ва, проф. Евелина Арабаджиева, доц.
д-р Атанас Карафезлиев и д-р Невенка 
Трайкова. Председател на журито беше 
проф. Мая Патронева.

СВОГЕ СТАНА ДОМАКИН НА ТРЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС 
ЗА КАМЕРНА МУЗИКА

 На участниците бяха при-
съдени следните награди:
 ПЪРВА НАГАРАДА:
 1. Клавирен квартет в със-
тав: Кристиана Герджикова, Ралица 
Димова, Кристина Иванова и Мари-

ета Панова - .България.
 2. Клавирно дуо – Алексан-
дар Сатя Давитков и Ана-Мария 
Тихова – Македония
 3. Александар Сатя Давит-
ков – пиано – Македония.
 ВТОРА НАГРАДА:
 1. Цигулково дуо и пиано от 
Македония - Диана Арсова – цигул-
ка, Сара Пановска – цигулка и Ана-
Мария Тихова – пиано.
 2. Клавирно дуо от Македония 

– Диана Арсова – цигулка и Алек-
сандра Трайкова – пиано.
 3. Ана-Мария Тихова – пиа-
но – Македония.
 4. Ивона Гуньова - цигулка 
– Македония.
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:
 ГРАМОТА НА КМЕТА 
НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА ОТЛИЧ-

НО ПРЕДСТАВЯНЕ И ВИСОК 
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
 Снежана Абрашева - пиано 
– България.
 ГРАМОТИ   НА КМЕТА НА 
ОБЩИНА СВОГЕ  С ПЛАКЕТ ЗА 
ВИСОКИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПО-
СТИЖЕНИЯ
 Проф. Боряна Трайкова  - 
Македония - с плакет на Община 
Своге.
 Проф. Александра Трайко-

ва – Македония – с плакет на Общи-
на Своге
 ГРАМОТИ НА ОБЛАСТ-
НИЯ УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙ-
СКА ОБЛАСТ:
 1. Квинтет от България в 
състав: Кристиян Попов – кларинет, 
Емелина Гочева-пиано, Мирослав 
Димов – ударни инструменти, Анри 
Милев – ударни инструменти и Ралица 
Куманова – ударни инструменти.
 2. Памела Велкова – цигулка 
– Македония, Александра Трайкова 
– пиано – Македония.
 3.Кирил Михайлов – тромбон 
– България, Снежана Абрашева – пиа-

но – България.
 ДИПЛОМ ЗА ВИСОКИ ПЕ-
ДАГОГИЧЕСКИ  ПОСТИЖЕНИЯ:
 Доц.д-р Атанас Карафезлиев 
– България.
 ДИПЛОМИ ЗА УЧАСТИЕ  В 
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: 

„ЕСТЕТИКАТА В КАМЕРНАТА МУ-
ЗИКА – ПРИОРИТЕТ В НАУЧНАТА 

ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЧНИТЕ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ БЪЛГАРИЯ, 
МАКЕДОНИЯ И КИПЪР”
 Доц. д-р Атанас Карафезлиев 
– България.
 Д-р Невенка Трайкова – Маке-
дония.
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ПРАЗНИЦИ НА ИСКЪРСКОТО ДЕФИЛЕ – НОВИ ИСКЪР 2014
 От 9 до 12 юни в гр. Нови 
Искър се провеждат Празниците на 
Искърското дефиле за 2014 г. На 9 
юни се състоя официалното откри-
ване с празничен концерт на три-
те общини – Нови Искър, Своге и 
Мездра. От община Своге участие 
взеха двете мажоретни формации 

– малки и големи – към читалище 
„Градище”-Своге с ръководител Не-
вяна Кирилова, любителски театър 
„Асорти” с ръководител Мариета 

Любенова и формация за обработен 
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фолклор „Фолклорна фантазия” 
към читалище „Христо Ботев”-
с.Церово с ръководител Петър 
Славков. На сцената се изявиха и 
любителски състави от Нови Ис-
кър, с. Локорско, с. Доброславци 
и Мездра.
           На 10 юни под надслов 

„Искърското дефиле в песен 
и слово” се състоя концерт 
на пенсионер-
ските клубове 
и среща на тво-
рците от три-
те общини. От 
община Своге 
се представи-
ха Художест-
вено -творче -
ските клубове 

„Полет”-Своге и 
„Искри”-с.Искрец. 
Творците Никола Николов, Сне-

жана Костадинова, Боян Бал-
кански, Ася Палева, Петрана 
Христова и Георги Венев про-
четоха свои творби, а фол-
клорна група „Китка” с ръ-
ководител Снежана Сандова 
озвучи с красиви песни съби-
тието. Гости бяха и членовете 
на пенсионерски клуб „Дове-
рие” с председател Милка Ге-
оргиева.
           На 11 юни се провежда 
състезание с конкурсен характер 

между клу-
бовете за на-
родни танци 
от трите об-
щини „На-
диграй ме”. 
От Своге 
участва лю-
бителският 
състав „Го-
лем мерак” с 

ръководител Тошко Тодоров. На 12 
юни се провеждат срещи по футбол 
за ветерани, както и срещи на адми-
нистрациите на трите общини. 
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