
   
 Четете в броя:

      50 години Своге град - хроника...............................стр.1-7
      Войнишки паметник в с.Заселе..................................стр.8      
      Съобщения................................................................стр.8-11
      Обява.............................................................................стр.12       
      Решения на Общински съвет - Своге..................стр.12-17
      Нов алманах на ХТК „Искри”................................стр.18-19
      Обезопасено кръстовище..........................................стр.20
    

50 ГОДИНИ СВОГЕ ГРАД
ХРОНИКА НА ИЗМИНАЛИТЕ ПРАЗНИЧНИ СЪБИТИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 

ЮБИЛЕЯ НА ГРАДА
 Тази година, по случай 50-го-
дишнината от обявяването на Своге 
за град, Община Своге  се погрижи да 
осигури богата празнична програма за 
своите граждани и гости.
 На 18 юни 2014 г. от 17.00 
ч. се състоя тържественото откри-
ване на празниците на град Своге. 
Тържеството започна  с освещаване 

на знамената, извършено от протойе-
рей Любомир Пешев. Под звуците на 
марш, изсвирен от Гвардейския пред-
ставителен духов оркестър, инж. Геор-

ги Петков, и.д. кмет на община Своге, 
издигна знамето на града, а две деца 
вдигнаха българския и европейския 
флаг. 
 Мая Манолова-Ташунова, се-
кретар на Община Своге, откри тър-
жеството с думите: „50 години Своге 
град! В този юнски ден започва нача-
лото на поредица от събития, свързани 
с всички дейности от живота на хората 
на нашия град. Ще се насладим на мно-
го от постиженията на трудолюбивите 

свогенци в различните области – обра-
зование, спорт, култура, самодейност.” 
Инж. Георги Петков, и.д. кмет на об-
щина Своге, също поздрави свогенци 

и подчерта: „Юбилеят на град 
Своге е повод да си направим 
равносметка и да отдадем заслу-
жено признание и благодарност 
на всички, които са работили за 
успешното развитие на града и 
общината. Нашият град и община 
имат голям потенциал за създа-
ване на още по-добри условия за 
живеене, за привличане на нови 
инвестиции, за развитие на ико-
номиката, туризма, спорта и кул-
турата. Нека с общи усилия, труд 

и постоянство да работим за бъдещето! 
Нека да оставим на следващите поко-
ления един модерен, красив и проспе-
риращ град в този забележителен край 
на България – Искърското дефиле!”.
 Тържеството продължи с 
церемонията-спектакъл „Искри” на 
Гвардейския представителен духов ор-
кестър, а накрая мажоретният състав 
към читалище „Градище 1907”, с ръ-
ководител Невяна Кирилова, поздрави 
гражданите на Своге с компилация от 
завладяващи танци.
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 Същия ден, от 12.00 ч., бе 
проведена научна Кръгла маса на 
тема „Своге – природа и култура”.  
 Бяха представени варианти 
за алтернативен  и културен туризъм, 
както и видеоклипове и презентации 
по повод годишнината на града. Съби-
тието беше организирано от Община 
Своге, НЧ „Градище 1907” и Нов бъл-

гарски университет.
 „Каква е била историята на 
родното селище? Кои са били жители-
те му преди години, столетия, времена? 
С какво можем да се гордеем като жи-
тели на този град, село, местност? Как-
во знаем за живота на нашите прадеди, 
деди и бащи? Това са въпроси, които си 
поставя всеки човек. В търсене на отго-
вори, инициирахме тази среща.” – каза 
Аделина Ангелова, секретар на НЧ 
„Градище 1907”, в приветственото си 
слово. Гости на срещата бяха препода-
ватели и студенти от НБУ, партньори 
в организацията и представянето и в 
бъдеща съвместна дейност. Последва 
доклад на тема: „Народно читалище 
„Градище 1907”- духовно средище на 
град Своге”, изнесен от Веска Ивано-
ва – библиотекар към читалището.
 От страна на НБУ бяха напра-
вени презентации в две насоки – за 
алтернативен туризъм и за културен 
туризъм.
 Журито в състав: Георги Ди-
митров, Снежана Иванова и Нико-
ла Петров – учители от ПГ „Велизар 
Пеев”, обяви класирането на участни-
ците в конкурсите за видеоклипове и 
презентации.
 • Категория видеоклипове: 1 
място – Виолета Атанасова; 2 място 
– Марио Василев; 3 място – Джесика 
Славова;
 • Категория презентации: 1 

място – Емил Цветков; 2 място – Ми-
хаела Димитрова; 3 място – Божидар 
Христов;
 Останалите участници в кон-
курсите бяха: Велизар Райков, Билян 
Кирилов, Елица Петрова, Маноло То-
доринов, Методи Иванов, Петър Тонев, 
Цветан Цветанов, Хани Шихо, Мария 
Илиева, Антон Рангелов и Виктор 
Петров.

 Накрая на срещата г-жа Аде-
лина Ангелова подчерта: „Убе-
дена съм, че днешната Кръгла 
маса е първа стъпка, която ще 
прерасне в трайно многостранно 
сътрудничество. Сигурна съм, че 
в дългосрочен план ще доведе до 
развитие на туризма в района и в 
този смисъл до просперитета на 
местната общност.”
 След това гостите и публиката 
можаха да се насладят на доку-
менталната фотографска изложба 
„В сърцето на Азия”, представена 

от НБУ.
 На 20 юни от 19.00 ч. бе пред-
ставена театралната постановка 
„На сватба” на любителски театър 
„Асорти” от гр. Своге, с режисьор 
Мариета Любенова. Това е второто 
представление на тази постановка в 
рамките на един месец. Първото се 
състоя при небивал интерес и препъл-
нен салон и зрителите пожелаха да да 
го видят още веднъж. Талантливите 
млади хора от ЛТ „Асорти” изиграха 
постановката с такъв блестящ профе-

сионализъм, че накараха публиката да 
забрави, че е на театър. Съпреживява-
нето беше толкова истинско и реакци-
ите на хората толкова естествени, че на 
хората им се искаше представлението 
да не свършва. Сигурни сме, че театър 
„Асорти” тепърва ще ни поднася нови 
изненади и ще ни накара още повече да 
се гордеем с успехите му при предста-

вяния на фестивали и други форуми.
 На 21 юни от 10.00 ч. в НЧ 
„Градище 1907” се проведе празни-
чен шахматен турнир, в който взеха 
участие и деца, и възрастни. Интере-
сът беше голям, а шахматистите – нахъ-
сани за победа.  Оспорваното състеза-
ние завърши при следните резултати:
 • В категория деца: І място 
– Константин Палев; ІІ място – Божи-
дар Палев; ІІІ място – София Петрова и 
Михаил Паунов; 

 • В категория мъже: І място 
– Марио Вутов; ІІ място – Даниел Гри-
горов;  ІІІ място – Стоян Цветков;

 На всички участници бяха раз-
дадени грамоти и плакети „50 годи-
ни Своге”.

 На 20 юни се състоя тър-
жественото честване на 90-годишния 
юбилей на футболен клуб „Спор-
тист” Своге. Събитието се проведе на 
Градския стадион в Своге. Сред офици-
алните гости ......продължава на стр.3
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бяха спортисти, ветерани, деятели на 
спорта, бивши треньори на отбора като 
Петър Жеков, Ангел Рангелов, Васко 
Романов и други. Специален гост на 
тържеството беше треньорът на века 
Димитър Пенев, който в края на съби-
тието направи вълнуващо изказване.

 Президентът на футбол-
ния клуб и треньор на отбора 
Росен Съботинов поднесе при-
ветствие, в което каза: „Дълго-
годишната история на клуба е 
показателна за отношението на 
свогенци към футбола и към род-
ния град. Пожелавам на своген-
ските футболисти да ни радват с 
интересна и интелигентна игра и 
да разнасят славата на Своге, кой-
то е известен не само с шоколада, 
но и със своите бяло-сини звез-

ди – „шоколадите” от футболен клуб 
„Спортист” Своге.”
 Поднесени бяха поздравления 
и от гостите. 70 човека – спортисти, съ-
дии и спортни деятели, чийто живот е 
бил отдаден за развитието на футбола в 
Своге, бяха наградени, в знак на благо-
дарност за техните заслуги. След това 

се състоя почетен двубой между вете-
раните на „Спортист” Своге и ЦСКА, 

при който играчите на ЦСКА победиха 
с 4:3. 
 Младежкият футболен тур-
нир се състоя на 22 юни. Той се про-
веде на Градския стадион в Своге при 
голям интерес. Участие взеха пет отбо-
ра – от Своге и общината. Секретарят 
на Община Своге Мая Манолова-Та-

шунова откри турнира, а в края 
му – раздаде наградите на побе-
дителите. 
 След интересните и оспорвани 
мачове, класирането доби след-
ния вид:
 І място – „Ел класико”; ІІ 
място – „Джиджовица; ІІІ място 
– ФК „Фалит”; ІV място – „Своге 
бойс”; V място – „Дренов”;

 Награди взеха още: за най-до-
бър вратар – Боян Василев; голмайстор 

на турнира – Богомил Богомилов; 
за най-добър играч – Дарио Стои-
чков;
 Младите момчета показаха 
с играта си, че идва едно силно 
младо поколение футболисти, 
достойни заместници на тези, с 
известни имена. Публиката въз-
торжено аплодираше младите 
таланти и им се радваше, заради 
тяхната борбеност и хъс. 
 На 23 юни от 17.30 ч. в го-
лямото фоайе на читалище 
„Градище” бяха представени 

няколко изложби – картинна, фото-
графска, етнографска и кулинарна. 
Официални гости бяха заместник-
кметът на Община Своге г-жа Ренета 
Кръстанова и секретарят на Община-
та г-жа Мая Манолова-Ташунова. Те 
поздравиха присъстващите в началото 
на събитието, а в края – раздадоха на 
всички индивидуални участници и ръ-
ководители грамоти и плакети „50 го-
дини Своге”.

 Малките таланти от школата 
по изобразително изкуство към читали-
ще „Градище 1907”, с преподавател Не-
вяна Кирилова, бяха подготвили тема-
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тични рисунки, посветени на родния 
град. Беше представена изложба на 
картини и на майстори на четката като 
Мирон Манлихеров, Албена Алексан-
дрова, Блага Троева, Петрана Гергова, 
Невяна Кирилова, Светлана Иванова-
Суворова и Румен Събев.
 Чрез фотографската изложба 

„Своге – преди и сега”, подготвена от 
Снежана Коцева, можахме да видим 
как е изглеждал нашият град в минало-
то.
 В етнографската изложба, в 
която бяха взели участие голяма част 
от читалищата в общината, както и 
жители на Своге и селата, бяха експо-
нирани автентични предмети от бита и 
ежедневието на нашите предци. 
 Кулинарната изложба, подгот-

вена от сръчните ръце на учениците 
от 10 и 11 клас на ПГ „Велизар Пеев”, 
също привлече очите на публиката. 
Красота – това е точната дума за тех-
ните произведения. Преподаватели на 
децата в това майсторско изкуство са 
Искра Кирова, Даниела Гочева, Мари-
ела Йорданова и Галя Николова.
 На 23 юни от 18.00 ч. в Арт-
рок кафе „Омбре” се състоя предста-
вянето на романа „Нестинарка” на 
свогенската авторка Бистра Спасо-
ва.
 Бистра Иванова Спасова е ро-
дена на 09.02.1966 г. в гр. Своге. През 

1987 г. завършва Педагогическия ин-
ститут за прогимназиални учители в 
гр. Смолян, със специалност история 
и география. Работи като учител в про-

дължение на 11 години в с. Искрец, 
община Своге. През 2002 г. се дипло-
мира като магистър по право в СУ 
„Свети Климент Охридски”. През 2007 
г. изучава английски език в акредити-

раната от Британския съвет фондация 
„Евроцентър” в Лондон. През 2008 г. 
завършва с отличие втора магистрату-
ра „Международни отношения и право 
на Европейския съюз” с диплома от СУ 
„Свети Климент Охридски” и диплома 
интер-университет от Института по 
Европейско право в Нанси, Франция 
и Института „Робърт Шуман” в Страс-
бург. Вписана е като член на Софийска 
адвокатска колегия през 2002 г. и от 
тогава работи в София, където и живее 
през последните години. Написва ро-
мана „Нестинарка” през 2012 г., който 
е издаден през месец март 2014 г.
  „Не зная дали, създавайки 
този криминален роман, съм успяла да 
понеса своята писателска отговорност 
достойно, това ще прецените вие, кои-
то ще я държите в ръцете си” – споделя 
авторът на книгата при официалното й 
представяне.
 На 24 юни от 17.30 ч. в Арт-
рок кафе „Омбре” се състоя „среща 
на поколенията” на град Своге – 
млади хора, ученици и поколението 
около 90-те и над тази възраст.

 Водеща на събитието беше 
Людмила Петрова – председател на 
ХТК „Полет” към читалище „Гради-
ще”. Тя сподели, че „смисълът на сре-
щата между поколенията и конкретно 
на тази обща среща, заедно с предста-
вители на местната власт, е да се спо-
дели опит и да се представи визия за 
бъдещо развитие.” Думата бе дадена 
на заместник-кмета на община Своге 
Ренета Кръстанова, която каза:  „Скъ-
пи приятели, за пръв път организираме 
специална среща на хора от различни 

поколения – от най-възрастните до 
най-младите жители на нашия град. 
Осъзнаваме колко е важно да има връз-
ка и приемственост между поколения-
та – те са основа за постиженията на 
един народ, на един град, на всеки от 
нас.”
 Водещата Людмила Петрова 
представи на аудиторията Видин Или-
ев, навършил наскоро 89 г., който е 
направил проучване за своя род и има 
идея за написване историята на Своге. 
Спомени за града прочете и Алексан-
дра Стефанова (92 г.), която освен по-
четен гражданин на Своге е и първият 
радиожурналист в нашия град – създа-

тел на местната радио-точка. Специа-
лен диплом посмъртно бе издаден за 
друг дългогодишен деятел на култу-
рата – Йордан Раденков. Разказите на 
възрастните хора завършиха със спо-
мените на Цветанка Такева (80 г.). 
 Гледната точка за бъдещето на 
града беше 

......продължение от стр.3
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представена от младите хора. Свои 
визии споделиха Людмила Петрова и 
учениците от литературен клуб „Алек-
сандър Вутимски” към ПГ „Велизар 
Пеев” – Кристиана Николова, Илияна 
Маринкова и Ана Ганчева.
 Изненада за всички присъст-

ващи бе хумористичната сценка „Чатка 
и Нетка”, която показа как могат да ко-
муникират поколенията помежду си.
 Още интересни изказвания 

имаше и от други граждани на Своге, 
чиито послания показаха, че „паметта 
е жива” и Своге е общ дом за хората от 
всички поколения.
 На 27 юни 2014 г. от 17.30 ч. 
в залата на ПГ „Велизар Пеев” се 
проведе тържествено заседание на 
Общинския съвет, посветено на 50-
годишния юбилей на града. Пред-
седателят на ОбС Александър Мано-
лов произнесе приветствено слово и 
представи официалните гости: Емил 
Иванов – областен управител  на Со-
фийска област, кмет на Община Своге 
за периода XI. 1999- IX. 2005г., почетен 
гражданин на град Своге; инж. Георги 
Петков – и.д. кмет на община Своге; 
инж. Юлиян Асенов-зам.кмет на об-
щина Своге; Ренета Кръстанова – зам.
кмет на община Своге; Мая Манолова-
Ташунова – секретар на община Сво-
ге; инж. Михаил Рашков – директор на 
Областно пътно управление-София, 
председател на Общински народен съ-

вет за периода  IX.1989 – X.1990 г. и 
кмет на община Своге за периода XII. 
1995 – X.1999 г.; Кирил  Иванов – пред-
седател на Градски народен съвет за пе-
риода – XII. 1974 – IV. 1977 г., почетен 
гражданин на град Своге; Павел Матев 
– кмет на община Своге за периода X. 
1991-X. 1995 г.; почетни и заслужили 
граждани на Своге; ректорът и зам.-
ректорът на УАСГ, както и чуждестран-
ни делегации от побратимените със 
Своге общини – Палилула, РСърбия и 
гр. Кириши, Русия.
 Александър Манолов проче-
те пред аудиторията кратка история 
на Своге – до и след обявяването му 
за град на 7 септември 1964 г. с Указ 
№2294 на Държавния съвет на На-
родна Република България. След това 
представи Дневния ред на тържестве-
ната сесия.
 Думата бе дадена на инж. Ге-
орги Петков, и.д. кмет на община Сво-
ге, който каза: „Юбилеят на града е 
не само един прекрасен празник. Той 
е и повод  да направим преглед на из-
миналите години, да оценим нашите 
постижения и да отбележим приноса 
на всички, които са работили за ус-
пешното развитие  на нашия град. … 
Днес бих искал да изкажа най-дълбо-
ка благодарност за приноса на  всички 
кметове и общински ръководства, на 
служителите от администрацията, на 
всички общински институции, които 
заедно направиха Своге модерен и кра-
сив град. … Нека да оставим на след-
ващите поколения един добре уреден, 
привлекателен   и проспериращ град! 
Честит празник!“
 След словото на и.д. кмета, се 
пристъпи към Първа точка от Дневния 
ред – удостояване на г-жа Мария Чамо-
ва със званието „Почетен гражданин на 
град Своге” за приноса й в развитието 
на образованието и културата в Общи-
на Своге.

 Мария Иванова Чамова е роде-
на на 14 юли 1939 г. в Своге. От завърш-
ването на СУ ”Св.Климент Охридски” 
през 1962 г. до пенсионирането си през 
1994 г. тя работи като преподавател по 
руски език, зам.-директор и директор 
на гимназия и СПТУ „Дичо Петров” 
/след това „Отец Паисий”/. В продъл-
жение на 4 години тя преподава и в 
българското училище в гр.Будапеща. 
Изключително всеотдайна и предана 
на професията си, г-жа Чамова се пре-
връща в любим учител за много учени-
ци, завършили Свогенската гимназия, 
които я ценят не само като учител, но 
и като човек, който е оставил трайни 
следни в тяхното възпитание и култу-
ра. 
 Приветствие поднесе и Милка 
Георгиева от името на инициативния 
комитет, предложил Мария Чамова за 
почетен гражданин на Своге.
 Инж. Георги Петков връчи на 
г-жа Чамова почетните знаци – значка 
на град Своге и символичен ключ на 
града, както и удостоверение за почет-
ното звание. Тя от своя страна благода-
ри на всички за високото отличие, като 
не скри, че е била изненадана, когато е 
разбрала, че е предложена за него.
Общинският съвет премина към Втора 
точка от Дневния ред – удостояване на 
проф.д-р инж. Михаил Петров Събев 
със званието „Почетен гражданин на 
град Своге” (посмъртно).
 Роден през 1933 г. в гр.Своге, 
в семейството на железничар, той за-
вършва Строителен техникум „Христо 
Ботев“ през 1951 г., а през 1959 г. се ди-
пломира като строителен инженер по 
железопътно строителство в Инженер-
но-строителен институт София – сега 
Университет по архитектура, строител-
ство и геодезия. През 1973г. защитава 
докторска степен в  Москва, на тема 
„Разработване на система за изпъл-
нение на ремонтите на железопътния 
път“. Последователно придобива на-
учните звания „доцент“ и „професор“ 
и става един от най-изтъкнатите желе-
зопътни специалисти в България – по-
знат, обичан и уважаван и от специали-
стите извън страната. 
 От името на инициативния ко-
митет се изказаха проф. д-р инж. Мил-
чо Лепоев – зам.ректор на УАСГ и Ми-
хаил Цветков – просветен и културен 
деятел от община Своге. След това по-
четните знаци бяха връчени на дъще-
рята на проф. 

......продължение от стр.4

......продължава на стр.6
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Събев – Вера Събева, която от години 
живее в Лондон.  „Благодаря на всич-
ки, за високата оценка, която давате на 
моя баща. Благодаря ви от името на ця-
лото семейство и съм сигурна, че и от 
негово име.” – каза развълнувана Вера 
Събева.
 По Трета точка от Дневния 
ред, във връзка с честването през 2014 
г. на 100 години основно образование 
в град Своге, бяха наградени учители 
за дългогодишния им принос в разви-
тието на образованието и културата в 
община Своге.
 1. Анелия Димитрова Петрова 
– дългогодишен учител по математика, 
доказан като специалист в своята об-
ласт. 
 2. Галина Милкова Колева 
– дългогодишен преподавател по физ-
култура и спорт в СОУ „Иван Вазов.
 3.Димитрина Горанова Вълка-
нова –  начален учител в СОУ „Иван 
Вазов“.
 4.Маргарита Николаева Сто-
илова –начален учител в СОУ „Иван 
Вазов“.
 5. Невяна Кирилова Шадова 
– за приноса й в развитието на образо-
ванието и културата в община Своге.
 6. Светла Тодорова Войнова 
– дългогодишен преподавател по физ-
култура и спорт в СОУ „Иван Вазов“ и 
треньор по спортна акробатика.
 7. Сашо Тодоров Божилов – за 
приноса му в развитието на спорта в 
общината.
 Приветствие по случай 50-го-
дишния юбилей на град Своге поднесе 
и Областният управител на Софийска 
област Емил Иванов, който накрая каза: 
„Пожелавам много здраве и успехи на 
всички и да се видим пак тук след още 
толкова години.” 
 Поздравления по повод юби-
лея поднесоха и представители на де-
легациите от Палилула и Кириши.
 Накрая инж. Георги Петков 
връчи почетни плакети „50 години Сво-
ге” на всички общински съветници.
 На 28 юни 2014 г. се проведе 
шестият пореден фестивал „Огньо-
ве в дефилето”, организиран от НЧ 
„Градище 1907” и Община Своге. 
Старт на фестивала точно в 10.00 ч. 
даде секретарят на Община Своге Мая 
Манолова-Ташунова, а малката Мире-
ла каза стихотворение, посветено на 

града. Най-напред започнаха своите 
изяви съставите от НЧ „Градище 1907” 
Своге – дамски хор „Сезони” и детска 
вокална група „Шоко бон-бон” с ръ-

ководител Юлия Дикова, фолклорна 
група „Китка” с ръководител Снежана 
Сандова, мажоретна формация с ръко-
водител Невяна Кирилова, фолклорен 

танцов състав „Балканче” с ръководи-
тел Иван Иванов и фолклорен танцов 
състав „Голем мерак” с ръководител 

Тошко Тодоров.
 Гости на фестивала бяха: само-
дейци от НЧ „Възраждане 1928” с. Ис-
крец – детски фолклорен танцов състав 
с ръководител „Тошко Тодоров”, битова 

дамска група с ръководител М. Василев 
и група за худажествено слово с ръко-

водител Снежана Костадинова; от НЧ 
„Св.Св. Кирил и Методий” с. Зимевица 
– шопски хумор, изпълнен от малката 
Натали Златанова с ръководител Сне-
жана Ангелова; от НЧ „Сава Доброп-
лодни 1956”с.Габровница – фолклорен 
танцов и певчески състав с ръководи-
тел Йорданка Тошева; от НЧ „Климент 
Охридски” с. Осеновлаг – детска фол-
клорна група, детски танцов състав и 
група за местен фолклор; от НЧ „Свет-
лина 1896” с. Гара Бов – детски танцов 
състав „Бовянче” с ръководител Ма-
риела Петрова; от НЧ „Н.Й.Вапцаров 
1956” с. Томпсън – женска фолклорна 
певческа група с ръководител Никола 
Йонов; от НЧ „Искърски пролом 1934” 
с. Гара Лакатник – група за модерни 
танци „Ен джой” с ръководител Кат-
рин Борисова и състав за народни тан-
ци „Искърски пролом” с ръководители 
Емил Петков и Даниел Павлов; от НЧ  
„Пробуда 1927” с. Миланово – певче-
ска група с ръководител Цветана Ди-
нева; от НЧ  „Народна култура 1954” 
с. Владо Тричков – фолклорна група 
„Славей” и от НЧ „Отец Паисий” гр. 
Нови Искър – певческа група с ръково-
дител Дора Момчева.
 С грандиозен концерт на 28 
юни вечерта завършиха празниците 
на Своге, посветени на 50-годишния 
юбилей от обявяването му за град. 
Сценарист и режисьор на тържестве-
ния спектакъл беше Мариета Любено-
ва, която успя да сътвори едно истинско 
празнично чудо и да зарадва своген-
ци и гостите на града с неповторима 
и запомняща се уникалност на мига. 
Атмосферата на централния площад 
беше толкова приятна и непринудена, 
че създаваше усещането за събирането 
на едно голямо,  задружно и сплотено 
семейство.за рождения ден на любимо-
то му дете. Накрая вместо торта имаше 
уникално красива заря, а с огън беше 
и з п и с а н о ......продължава на стр.7
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числото 50.- годините на нашия пре-
красен град-рожденик.
 Концертът започна точно в 

21.00 ч. Приветствия към жителите на 
града поднесоха представители на де-
легациите от побратимените със Своге 
градове – от Палилула, РСърбия – г-н 
Ивица Стоянович; от Ступава, РСлова-
кия – г-н Павел Слезак, кмет на Сту-

пава, който прочете поздравителния си 
адрес на български език и от гр. Кири-
ши, Ленинградска област на Руската 
федерация – г-н Юрий Анатолиевич 
Павлов.
 НЧ „Градище 1907”  се пред-
стави с дамски хор „Сезони” с ръково-
дител Юлия Дикова, двата мажоретни 
състава с ръководител Невяна Кири-
лова, фолклорна група „Китка” с ръ-
ководител Снежана Сандова и танцов 
състав за народни танци „Балканче” с 
ръководител Иван Иванов. От други 
читалища от общината гостуваха гру-
пата за модерен балет „Арт-М” от с. 
Гара Бов с ръководител Михаела Андо-
нова и певческата група за обработен 
фолклор „Фолклорна фантазия” от с. 
Церово с ръководител Петър Славков.
 От София специални гости 

бяха студентски танцов ансамбъл „Зо-
рница” с ръководител Емил Генов, ар-
тистите от огнено шоу „Дивинитас” и 
група „Вакали” (drum and dance).

 Красива празнична 
заря ознаменува края 
на концерта. Своге от-
празнува своя юбилей и 
посрещна своя храмов 
празник Петровден, 
посветен на пазители-
те на града - Светите 
Равноапостоли Петър и 
Павел.
 Самият Петровден, 
29 юни, беше отреден 
за народно веселие. На 
централния площад се 
извиваха кръшни хора 

под музикалния съпровод на оркестър 
„Росбенд” от село Искрец, а децата се 
радваха на традиционните люлки, 
захарен памук и забавления.

......продължение от стр.6
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Войнишки паметник беше тържествено открит в село 
Заселе навръх Петровден

 На 29 юни, на празника на Заселе Петровден, в центъра на селото тържест-
вено беше открит войнишки паметник в почит на 37-те заселци, отдали живота си 
за България в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна вой-
на. Паметникът е завет към живите българи, да помнят какви герои е имала нашата 
родина. 
 На тържеството присъстваха представители от ръководствата на на воен-
нородолюбивите съюзи, от чието име приветствие поднесе оз капитан Илев. При-
състваха още офицери от Военното окръжие, полковник Тодор Лазарков – началник 
на Военно-команден център, майор Йотов от под. 24220, генерал-майор Драгоев 
– зам.-председател на столичната организация на Съюза на офицерите и сержанти-

те от запаса и резерва, Цанко Цанков – на-
чалник на военния отдел към Община Сво-
ге, делегации от побратимените със Своге 
градове – Ступава, РСловакия и Кириши, 
Русия и други.
 Водещ на събитието беше Цветан Анге-
лов – председател на СОСЗР към Община 
Своге. Официални гости бяха и.д. кметът 
на община Своге инж. Георги Петков и 
председателят на Общински съвет-Своге Александър Манолов. Инж. Георги Пе-
тков произнесе приветствено слово пред присъстващите гости и жителите на село 
Заселе. Бяха прочетени и поздравителни адреси от името на областния управител 
на София област Емил Иванов и от името на генерал-лейтенант Топалов – предсе-
дател на централния съвет на СОСЗР. Местният жител Христофор Илиев се изказа 
от името на инициативния комитет за построяване на паметника.
 Паметникът беше официално открит от инж. Георги Петков и полк. Тодор Лазар-
ков под звуците на Духовия оркестър към СВ.
Венци и цветя бяха поднесени от името на всички изброени организации и от вете-
раните от Втората световна война.

За доброто настроение на всички се погрижиха децата от танцов ансамбъл към НЧ „Светлина 1896” с. Гара Бов.

СЪОБЩЕНИЕ

 Уважаеми съграждани и жители на община Своге,
 Във връзка с писмо до Община Своге от Регионална здравна инспекция – Софийска област, относно пре-
дприемането на профилактични мерки за предотвратяване на здравни рискове за населението, причинени от 
неблагоприятните климатични условия и негативните последици от наводнения, предоставяме на вашето вни-
мание изпратените ни от РЗИ три здравно-информационна материала за действия при влошаване качествата на 
питейната вода от местни водоизточници.
 Писмото е подписано от д-р Александър Златанов – директор на РЗИ – Софийска област:

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА МАЛКИ  КОЛИЧЕСТВА  ВОДА  И  ВОДА  В  КЛАДЕНЦИ /първи материал/
Използването за питейно-битови нужди на водата от местните водоизточници, засегнати от наводненията, крие ри-
скове от възникване на инфекциозни заболявания /хепатит, дизентерия, салмонелоза и други/. За предотвратяване на 
здравния риск, е необходимо предварително обеззаразяване на водата чрез хлориране. Задължително е тя да отговаря 
на следните условия - да е прозрачна, без утайки, безцветна, да не съдържа видими плаващи вещества и да няма 
допълнителен мирис и вкус.

ХЛОРИРАНЕ НА ВОДАТА В КЛАДЕНЦИ
1. С предварително изчерпване на водата в кладенеца :
> Кладенецът се изчерпва с кофа или помпа, след което се изгребва тинята и около 10 см. от пясъка - до получаване на 
чисто дъно;
> Стените на кладенеца се измиват с разтвор на хлорна вар / 1 супена лъжица хлорна вар на 1 кофа вода/;
> Определя се обемът на кладенеца при максималното му напълване ;
> Необходимото количество хлорна вар за дезинфекция на определения обем вода, се изчислява, като за 1 куб.м. вода 
се използват 20 грама хлорна вар. Така се постига концентрация от 5 мг активен хлор на 1 ......продължава на стр.9
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л вода. Изчисленото по този начин  количество хлорна вар, се разтваря в една кофа с 
вода и се изчаква, докато се утаи и се получи бистър разтвор;

> Избистреният разтвор се изсипва в напълнения с вода кладенец, а утайката се изхвърля:
> Добавеният разтвор  на хлорна  вар се  размесва добре с  водата  в  кладенеца. Водата може да се използва след около 
24 часа.
2.  Без изчерпване на водата в кладенеца
Приготвя се разтвор на хлорна вар с концентрация от 20 до 40 мг/куб.м. активен хлор. За постигането й е необходимо 
да се използват 80-120 гр. хлорна вар за 1 куб.м.   вода.   Приготвеният   избистрен   разтвор   се   сипва   в   кладенеца,   
като   се размесва добре с водата.  След  12 -  24 часа,  кладенецът започва  да  се  черпи, докато престане да се чувства 
миризмата на хлор.

ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ  НА МАЛКИ   КОЛИЧЕСТВА  ВОДА
Най - често прилаганият начин на обеззаразяване, е с белина, което се извършва по следния начин :
> Към 1 чаша вода / 250 мл / се прибавя 1 чаена лъжица белина.
> От тази смес в съда с питейната вода се поставя по 1 чаена лъжичка -   за всеки 10 л вода.
> Ако водата е около 1 л, се капват по 5 - 7 капки.
> Желателно е тази обработка да се извърши вечерта, а водата да се използва на следващия ден.
Проверка на качеството на водата може да се извърши по желание в РЗИ-Софийска област. Лабораторният анализ 
включва химично и микробиологично изследване на водата.

ВАЖНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕД НАВОДНЕНИЯ
/ВТОРИ материал/

Проливните дъждове през последните дни предизвикаха наводнения в определени населени места на Софийска област. 
Това води до опасност от контаминация на питейната вода и хранителните продукти, както и до замърсяване на битова-
та и производствена среда с тиня, отточни води, органични отпадъци и др. В тази ситуация се понижават стандартите 
на личната и обществена хигиена. Всички тези фактори могат да доведат до възникване на здравно - ХИГИЕННИ не-
благополучия, хранителни отравяния и епидемични взривове.
Оказа се, че хората не са подготвени за подобни бедствени ситуации. Това налага необходимостта те да бъдат предва-
рително информирани за най-важните профилактични мероприятия, които биха свели до минимум потенциалния 
здравен риск:
1.  При влошаване качествата на питейната вода да се използва преварена или фабрично бутилирана вода.
2.   Да не се ползва  водата от местни водоизточници /кладенци, бунари/ до овладяване   на   бедственото   положе-
ние.   Използването   им   трябва  да   става   след извършване на щателна дезинфекция, както на водата в тях, така и на 
съдовете за изчерпването й.
3.  Да се поддържа стриктна лична хигиена / миене на ръцете преди хранене и след ползване на санитарния възел /.
4.   При наводняване на помещения в домакинствата, да се организира почистването и дезинфекцирането им.
5.  Да се извърши щателно почистване и дезинфекция на съдовете и изваряване на приборите за хранене.
6.  Да не се използват хранителни продукти, които са съхранявани в наводнените помещения.
7.   След наводнения съществува опасност от възникване на заразни заболявания. При поява на симптоми, като: темпе-
ратура, отпадналост, болки в мускулите, обриви, жълтеница,   диарии,    гадене,    повръщане   и   др.,   да   се    потърси   
своевременно медицинска помощ и да не се прибягва до самолечение.
8.    При   хора,    преживели   стресови   ситуации   могат   да   се   появят   промени   в емоционалното им състояние 
/фобии, депресия, връщане на спомени от бедственото положение/.    Могат   да    се    появят   и    нервно-вегетативни    
смущения,    като: зачервяване   на   лицето,   сърцебиене,   изпотяване,   студени   крайници   и   др.   При възникване   
на  такива   оплаквания   е   необходимо  да   се   направи   консултация   с психолог или психиатър, с цел превенция на 
по-тежки психични  отклонения.
9.  При нанесени щети в хранителни обекти /търговски, складове и предприятия за производство на храни и др./, да се 
уведомява незабавно   РЗИ - Софийска област, бул.   “Акад.   Иван   Гешов”   №15,      тел.   02/807   87   51   и   Българска   
агенция   по безопасност на храните, бул. “Пенчо Славейков” 15А- за последващ оглед на място и вземане на съответни 
мерки за предотвратяване на хранителни заболявания.
Спазването на горните изисквания би допринесло за предотвратяване на здравно- хигиенните неблагополучия, би на-
малило щетите и риска от възникване на заразни заболявания при настъпване на природни бедствия и аварии.
МЕРКИ   ЗА   БЕЗОПАСТНОСТ, ПОЧИСТВАНЕ И   ДЕЗИНФЕКЦИЯ   НА ЖИЛИЩАТА , ПОСТРАДАЛИ   ОТ  

НАВОДНЕНИЯТА /трети материал/
1.    Предприемане на мерки по отношение на храните:
* ДА СЕ УНИЩОЖАТ следните храни, засегнати от наводненията:
> Месо, месни продукти, мляко, млечни продукти, риба и яйца;
> Отворени консерви или опаковки с храни;
> Домашно консервирани храни;
> Всички храни  в  картонена, хартиена  или  целофанова  опаковка  или  обвити с фолио;
> Подправки, кафе, какао и други подобни опаковани в метални кутии;

......продължение от стр.8
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> Всички консерви с увредена опаковка;
> Бутилирани напитки и храни в опаковки, затворени с капачки или запушалки.

* ПРЕСНИТЕ ПЛОДОВЕ  и ЗЕЛЕНЧУЦИ, залети от наводненията, да се консумират при
следните условия: картофи,   моркови,   ябълки   и   други   твърди   плодове,   трябва   да   се   измиват щателно,  да   се   
обелят  и   да   се   консумират  след   преминаване   на  топлинна обработка;
> Цитрусовите  плодове трябва  да  се  измиват щателно  и  да   се  обелват  преди консумация;
> ДА   НЕ   СЕ   ДОПУСКА   КОНСУМАЦИЯТА на залети листни зеленчуци, както и на такива с увредена повърх-
ност.
* СТЕРИЛИЗИРАНИТЕ   КОНСЕРВИ, засегнати от наводненията, могат да се използват при спазване на следната 
процедура :
> Премахват се хартиените етикети;
> Опаковките се измиват щателно с четка, топла вода и миещ препарат, след което се дезинфекцират с дезинфекционен 
разтвор и се изплакват с чиста вода;
> Изсушават се преди отваряне или съхранение;
> Поставят се етикети с изписана дата на трайност;
Препоръчва  се  преди   консумация   консервираната  храна  да   се  доведе  до завиране.
2.  Да се извърши изтребване на тинята и наносите от засегнатите площи;
3.  Да се извърши  почистване и саниране / механично  измиване  и дезинфекция / на всички залети помещения;
4.  Предприемането на мерки по отношение на засегнатите от наводненията прибори, посуда и инвентар, е в зависи-
мост от материала, от който са изработени:
* изработените от порести материали, като дърво, пластмаси, каучук и еластомери, както и тези с нарушена повърхност, 
да се унищожат и да не се допускат за употреба;
*    изработените от метал, порцелан, керамика или стъкло, да се подложат на щателно измиване с четка, топла вода и 
миещ препарат, след което да се дезинфекцират чрез изваряване за 10 мин. или потапяне в дезинфекционен разтвор; 
спазването на тези мерки би снижило риска от възникване на хранителни отравяния или заразни заболява-
ния.

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 / 225 – 38; 220 – 59

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА СВОГЕ,
Паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни остатъци причинява изгаряне на 
всички органични съставки в повърхностния почвен слой и увреждане на околната среда. Унищожават се микро и 
макроорганизми, които подпомагат естествения почвообразуващ процес и благоприятстват плодородието. Засягат се 
гнезда на много птици, леговища и укрития на полезен дивеч и др. Процесите на изгаряне водят до интензивни загуби 
на атмосферен кислород и обратното натрупване на въглероден диоксид. Създават се условия за опожаряване на отдел-
ни дървета и храсти, а при наличие на неблагоприятен вятър и за засягане на цели горски масиви, чувствителни зони 
и защитени територии.
С цел предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на 
условия за своевременното им откриване и успешното гасене, както и осигуряване на пожарна безопасност, във връзка 
със Заповед № ОА-79/ 19.03.2014г. на Обл у-тел на Соф. обл. за оповестяване на пожароопасния сезон за 2014г. и писмо 
вх.№04-00-69/02.06.2014г. от Дир. на РИОСВ-София, ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
НА ОБЩИНА СВОГЕ, ЧЕ СЪГЛАСНО:
ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗОЗЗ)
Чл. 5. (6) (Пред. ал.5-ДВ, бр.13/2007г.)Физ. и юрид. лица носят отговорност, ако с действията си увреждат качеството 
или екологичните функции на зем.  земи.
Чл. 6. (1)Забранява се:2.(Изм.-ДВ,бр.14/2000г.)изгарянето на стърнища и др. раст.  остатъци в земеделските земи;
Чл. 41а. (Нов-ДВ, бр13/2007г.) (1) (Изм.-ДВ, бр.64/2007г.) Наказва се с глоба от 1500 до 6000 лв. ползвателят на земед. 
земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други раст. отпадъци. (3)(Пред. ал. 2, изм.-ДВ,бр.64/2007г.)При 
повторно нарушение наказ. е от 2000 до 12 000 лв.
ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА (ЗЛОД)
Чл. 69. (1)За защита на дивеча и неговите местообитания се забранява паленето на стърнища, слогове, крайпътни иви-
ци, площи със суха растителност и на растителността във високопланинските пасища.
ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (ЗГ)
Чл. 136. (1)Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се планират за всяка горска терито-
риална единица, независимо от собствеността на територията и са задължителни за изпъл-......продължава на стр.11
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нение. (2)Планирането на мерките и мероприятията за защита на горските територии 
от пожари е за сметка на държавния бюджет. (3)Изпълнението и поддържането на 

мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се организира и осъществява от собствениците, 
съответно от лицата, на които територията е предоставена за управление, за тяхна сметка. (4) Условията и редът за 
проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се определят с наредбата по чл. 
18, ал. 1.
Чл. 139.(1)Собствениците на линейни обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските терито-
рии, за които е учредено право на строеж или сервитут, са длъжни за собствена сметка:
1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, хра-
сти, сухи треви и от други горими материали;
2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението; 
3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
(4)(Пред. ал.2-ДВ,бр.60/2012г.)Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горските територии, са длъжни да 
спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
(5)(Пред. ал.3-ДВ,бр.60/2012г.)Сдруженията на ловците, риболовците и туристите в България, чрез своите органи ин-
структират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии преди всеки излет.
(6)(Пред. ал.4-ДВ,бр.60/2012г.)Началниците на военните поделения и части са длъжни при провеждане на полеви заня-
тия и учения да осигурят спазването на правилата за пожарна безопасност и да предприемат действия за недопускане 
на пожари и за своевременното им потушаване.
С оглед цитираните по-горе императивни разпоредби, служителите на Община Своге ще следят спазват ли се законо-
вите норми по отношение на забраната за палене на стърнища. На нарушителите ще се съставят актове за установяване 
на административни нарушения.
В ЗОЗЗ, ЗЛОД и ЗГ забраната е изрична и не се позволяват каквито и да е палежи, в това число и т.н.„контролирани 
палежи”.
При установяване на нарушения от страна на земеделските стопани и производители ще бъде сезирана Разплащателна-
та агенция и нарушителите ще бъдат лишени от помощите по схемата за единно плащане на площ.
Молим всички жители и гости на Община Своге при възникване на пожар да сигнализират на следните телефони: 
РС„ПБЗН”–Своге–112; Община Своге–0726/221-08; 0726/85; 0887104066; 0889814659; 0886434051; ТП ДГС Своге–
0726/9-87-06.
ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
съгл. Заповед № 363/18.03.2014 г.

Съгласувал:
Захаринка Истаткова
Главен юрисконсулт

инж. Владимир Минчев
Ръководител звено ГСС

                                                     

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област напомня на собствениците и ползвателите на земеделски земи, 
че във връзка с изготвяне на масиви за ползване  е необходимо в срок до 31 юли  да подадат в общинската служба по 
земеделие декларация /заявление/ по образец, в която да посочат формата на стопанисване и начина на трайно ползване 
на земите. Декларацията, подадена от един съсобственик, ползва всички съсобственици. 
Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за 
наем, аренда или съвместна обработка на земята, валидни за 2014/2015 стопанска година.

ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ 
МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или 
арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.

Обръщаме внимание, че въз основа на изменение на § 2ж. от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, от 2014г. в масивите за ползване ще бъдат ВКЛЮЧВАНИ имоти, ВЪЗСТАНОВЕНИ В СТАРИ ИЛИ ВЪЗ-
СТАНОВИМИ ГРАНИЦИ.

Общинска служба по земеделие-Своге-тел. 072699136 

......продължение от стр.10
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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. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, в изпълнение на 
Решение № 7, Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Своге, проведено на 30.01.2014 год. и във връзка със 
Заповед № 1212 / 08.07.2014 год. на Кмета на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на пуб-
личен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от следните обекти и при следните условия:
 1. Номер на обекта, количество дървесина, начална цена, размер на гаранцията за участие 

 2. Вид на процедурата: Публичен търг с тайно наддаване
 3. Начален час, дата и място на провеждане на търга: 1000 часа на 22.07.2014 год. в Община Своге, гр. Своге, ул. 
„Ал. Стамболийски” № 7 (Заседателна зала); 1000 часа на 29.07.2014 год. при евентуален повторен търг.
 4. Време и начин за оглед на обектите: Кандидатите могат да правят оглед на обектите в работни дни по предва-
рителна заявка и след представяне на документи за закупена тръжна документация от 0830 часа до 1715 часа през вре-
мето от 11.07.2014 год. до 21.07.2014 год. за първоначалната дата и от 23.07.2014 год. до 28.07.2014 год. при евентуален 
повторен търг.
 5. Краен срок за депозиране на офертите: 1715 часа на 21.07.2014 год. в деловодството на Община Своге; 1715 
часа на 28.07.2014 год. при евентуален повторен търг.
 6. Тръжните документи могат да бъдат закупувани всеки работен ден от деловодството на Община Своге от 
0830 часа до 1715 часа през времето от 11.07.2014 год. до 21.07.2014 год. за първоначалната дата и от 23.07.2014 год. до 
28.07.2014 год. при евентуален повторен търг.
 7. За информация: Звено „Горско и селско стопанство” – инж. Владимир Минчев, тел: 0887402032.
 8. Цена на тръжните документи за обект: 100 лв. без ДДС

 ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
 ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
 Съгласно Заповед № 363/18.03.2014 год.
Съгласувал:
Захаринка Истаткова
Главен юрисконсулт
инж. Вл. Минчев
ръководител звено ГСС

РЕШЕНИЕ №73 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ 
ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 02.06.2014 г.

Oтносно: Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Своге на основание чл.124, 
ал.1 от ЗУТ
Общински съвет-Своге не одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ и не разрешава изготвянето  
на проект за Общ устройствен план на Община Своге.
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ 
ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 13.06.2014 г.

 РЕШЕНИЕ №74 - Oтнос-
но: Удостояване на Мария Ивано-
ва Чамова със званието  
     „Почетен гражданин на град Сво-
ге“
1.Общински съвет-Своге удостоява 
със званието “Почетен гражданин 
на град Своге”  
Мария Иванова Чамова  за приноса 
й в развитието на образованието и 
културата в  
община Своге.
2.Официалното вписването в кни-
гата на почетните граждани на град 
Своге и връчване 
на удостоверението на Мария Ива-
нова Чамова  да стане на тържестве-
на сесия на 
Общински съвет-Своге на 
27.06.2014г. по случай празника на 
града.
 РЕШЕНИЕ №75 - Относ-
но: Удостояване на проф. д-р инж. 
Михаил Петров  Събев със звани-
ето „Почетен гражданин на град 
Своге“ (посмъртно)
1.Общински съвет-Своге удостоява 
със званието “Почетен гражданин 
на град Своге”(посмъртно) проф.
д-р инж.Михаил Петров Събев за 
приноса му в развитието на железо-
пътната наука и практика в страната 
и чужбина. 
2.Официалното вписването в кни-
гата на почетните граждани на град 
Своге и връчване на удостоверение-
то на наследниците на проф.д-р инж.
Михаил Петров Събев  да стане 
на тържествена сесия на Общински 
съвет-Своге на 27.06.2014г. по слу-
чай празника на града.
 РЕШЕНИЕ №76 - Относ-
но: Преразглеждане на Решение 
№70 от Протокол  №7/16.05.2014г. 
на Общински съвет-Своге относно 
Допълване на Годишната  програ-
ма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост 
при Община Своге за 2014г. в Раз-
дел VI „Замяна“ с имоти, находя-
щи се в с. Завидовци
I.Общинският съвет потвърж-
дава решение №70 от Протокол 

№7/16.05.2014г., със следния текст:
ІI.Общинският съвет създава нов 
раздел VI „Замяна“ в ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБ-
ЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014 
ГОДИНА.
III.Общинският съвет ДОПЪЛВА 
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УП-
РАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 
ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕ-
НОСТ ЗА 2014 ГОДИНА в раздел 
VI „Замяна”, със следните имоти:
 1. Имот №007037 от об-
щинския поземлен фонд, с площ 
от 1,077 /едно цяло и седемдесет и 
седем/ 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. Граници на 
имота: имоти №№ 007007;  007012; 
007011; 026001; 007009. Актуван с 
акт за частна общинска собственост 
№11618/25.03.2014г.;
     2. Имот №007015 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 1,150 /едно 
цяло сто и  петдесет/ дка. Категория 
на земята при неполивни условия: 
седма. Начин на трайно ползване: 
нива. Находящ се в землището на 
с.Завидовци, местност „Калайджи-
ите“, община Своге, област Софий-
ска. Граници на имота: имоти №№ 
000001; 007016; 007032; 007014. 
Актуван с акт за частна общинска 
собственост №11619/25.03.2014г.;
     3. Имот №007040 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 0,739 /
нула цяло седемстотин тридесет и 
девет хилядни/ дка. Категория на 
земята при неполивни условия: се-
дма. Начин на трайно ползване: ли-
вада. 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.
     Срещу имот №007008 с площ 
от 5,468 /пет цяло четиристотин 

шестдесет и осем/ дка. Категория 
на земята при неполивни условия:
седма. Начин на трайно ползване : 
нива. Находящ се в землището на с. 
Завидовци, местност „Резервоара“, 
община Своге, област      Софий-
ска. Граници на имота: имоти №№ 
007007; 007012; 007011, 026001, 
007009. Имотът е собственост на Ди-
митър Трифунов Богданов, съгласно 
Договор за делба №98/03.06.2011г.
 РЕШЕНИЕ № 77 - Относ-
но: Удължаване срока на договор 
за заем между Община Своге и 
„МБАЛ Своге“ЕООД
1.Общински съвет-Своге изменя 
свое Решение №266 от Протокол 
№41/15.11.2013г. като удължава 
срока за възстановяване на сумата 
по договора за заем между Общи-
на Своге и „МБАЛ Своге“ ЕООД, 
като същият се счита продължен до 
30.09.2014 г.
2.Възлага на Кмета на Община Сво-
ге да измени чл.1, т.3 от Догово-
ра за заем между Община Своге и 
„МБАЛ Своге“ЕООД, като срокът 
за възстановяване на сумата се счи-
та 30.09.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №78 - Относ-
но: Одобряване  на извършените 
разходи от Общинския бюджет за 
2013г. за издръжка на Общински 
съвет-Своге
          Одобрява средствата за из-
дръжка на Общински съвет - Своге 
в размер на 73 577  лв. 
 РЕШЕНИЕ №79 - Относ-
но: Одобряване на извършените 
разходи от Общинския бюджет за 
2013г. на клубове на пенсионера
 Общински съвет-Своге одо-
брява извършените разходи от Об-
щинския бюджет за 2013 година на 
Клубове на пенсионерите в размер 
на  2 500 лв.
 РЕШЕНИЕ №80 - Относ-
но: Одобряване на извършените 
разходи от Общинския бюджет за 
2013г. за субсидиране на ТД „Ис-
кърски пролом“-гр.Своге и ПСС-
отряд Лакатник
 Общински съвет-Своге 
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одобрява извършените разходи от 
Общинския бюджет за 2013 г. за 
субсидиране на Туристическото 
дружество”Искърски пролом”-град 
Своге  в размер на 2 000 лв. и за 
субсидиране на Планинската спа-
сителна служба – отряд Лакатник в 
размер на 2 000 лв.
 РЕШЕНИЕ №81 - Относ-
но: Одобряване на извършените 
разходи от Общинския бюджет 
за 2013г. за издръжка на спортни 
клубове и дружества
 Общински съвет-Своге 
одобрява извършените разходи от 
Общинския бюджет за издръжка 
на спортни клубове и дружества за 
2013 година в размер на 56 000 лв., 
както следва:
 Клуб по акробатика – 3 000 
лв. за участие в турнири
 Клуб по баскетбол – 14 000 
лв. за транспортни разходи и учас-
тие в турнири
 Клуб по таекуондо – 500 лв.
 Футболен клуб – Бов – 1 500 
лв. за участие в турнири
 Футболен клуб – Церово – 5 
000 лв. за участие в турнири
 Футболен клуб – Искрец – 7 
500 лв. за участие в турнири
 Футболен клуб –Лакатник- 
3 500 лв.  за участие в турнири  
 Футболен клуб “Спор-
тист”-21 000лв. за състезателна 
дейност, в т.ч съдийски,превоз,к
артотека и такса участие,пътни-
футбол,екипи,средства за възстано-
вяване, нощувки, ел.енергия, храна, 
др.разходи/. 
 РЕШЕНИЕ №82 - Относ-
но: Одобряване на извършените 
разходи от Общинския бюджет за 
2013г. за честване на годишнини и 
празници в Община Своге 
 Общински съвет-Своге одо-
брява извършените разходи в размер 
на 4 500 лв, както следва:
 -за ежегодно провеждащият 
се под патронажа на Кмета на Об-
щина Своге,съвместно с монголско-
то посолство празник Тодоров ден, 
с.Зимевица –  1 500 лв.
 -за празника на града –  3 
000 лв.
 РЕШЕНИЕ №83 - Относ-

но: Одобряване на извършените 
разходи от Общинския бюджет 
за 2013г. за подпомагане на чита-
лищната дейност чрез дофинанси-
ране
 Общински съвет-Своге одо-
брява извършените разходи в размер 
на 19 000 лв, както следва, за подпо-
магане на следните читалища :
 -за читалище “Градище”- 
град Своге – 15 000 лв.
 -за читалище 
“Н.Й.Вапцаров” –село Томпсън– 2 
000 лв.
 -за читалище “Светлина” 
–гара Бов – 2 000 лв.
 РЕШЕНИЕ №84 - Относ-
но: Одобряване на извършените 
разходи от Общинския бюджет за 
2013г. за представителни цели на 
Кмета на Общината и Председа-
теля на Общинския съвет
    1.Общински съвет-Своге одобря-
ва извършените разходи за предста-
вителни цели  на 
     Кмета на Общината за 2013 г.в 
размер на 10 000 лв. 
    2.Общински съвет-Своге одобрява 
извършените разходи за кметовете 
на кметства и кметски наместници 
за 2013 година в размер на 5 000 лв.
    3.Общински съвет-Своге одобря-
ва извършените разходи за предста-
вителни цели на председателя на 
Общинският съвет в размер на 474 
лв.
 РЕШЕНИЕ №85 - Относ-
но: Одобряване на извършените 
разходи от Общинския бюджет 
за 2013г. за подпомагане на РУП-
гр.Своге чрез трансфер 
 Общински съвет-Своге одо-
брява извършените разходи от Об-
щинския бюджет за 2013 г. за под-
помагане на РУП- гр.Своге чрез 
трансфер в размер на  6 000 лв.
 РЕШЕНИЕ №86 - Относ-
но: Одобряване на извършените 
разходи от Общинския бюджет за 
2013г. за подпомагане на Защите-
но жилище-с.Дружево и ДВХПР-
Лакатник чрез дофинансиране
 Общински съвет-Своге одо-
брява извършените разходи от Об-
щинския бюджет за 2013 година на 
Защитено жилище-село Дружево и 

ДВХПР-Лакатник чрез дофинанси-
ране в размер на  13 000 лв.  в т.ч. 
 - за издръжка /храна/на За-
щитено жилище в размер на 4 000 
лв.
 - за издръжка/храна/ на 
ДВХПР- Лакатник в размер на 9 000 
лв.
 РЕШЕНИЕ №87 - Относ-
но: Одобряване на предоставени-
те средства от Общинския бюджет 
за 2013г. за еднократна помощ на 
нуждаещи се лица и семейства на 
територията на Община Своге
 Общински съвет-Своге одо-
брява предоставените средства от 
Общинския бюджет за 2013 година 
за еднократна помощ на нуждаещи 
се лица и семейства на територията 
на Община Своге в размер на 15 839 
лв.
 РЕШЕНИЕ №88 - Относ-
но: Одобряване на извършените 
разходи от Общинския бюджет за 
2013г. на „МБАЛ-Своге“ЕООД
 Общински съвет-своге одо-
брява извършените разходи от Об-
щинския бюджет за 2013 година на 
“МБАЛ-Своге”ЕООД в размер на  
16 500 лв.  в т.ч. 
 - за закупуване на агрегат в 
размер на 3 500 лв.
 -  за апарат за електромио-
графии в размер на 13 000 лв.
 РЕШЕНИЕ №89 - Относ-
но: Приемане на отчета на пои-
менното разпределение на сред-
ствата по обекти за строителство 
и основен ремонт, за придобиване 
на материални и нематериални 
активи, за придобиване на земя и 
за проучвателни и проектни рабо-
ти през 2013г. на Община Своге
 Общински съвет-Своге не 
приема отчета на поименното раз-
пределение на средствата по обекти 
за строителство и основен ремонт 
(включително за изграждане и ос-
новен ремонт на местни общински 
пътища), за придобиване на матери-
ални и нематериални активи, за при-
добиване на земя и за проучвателни 
и проектни работи през 2013 год. на 
Община Своге /съгласно приложе-
ние 1 и 2/.
 РЕШЕНИЕ №90 - Относ-
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но: Приемане на отчета за касово 
изпълнение на бюджета на Общи-
на Своге към 31.12.2013г.
1.Общински съвет-Своге не при-
ема уточнения годишен план на 
бюджета за 2013 година по прихо-
да и разхода по пълна бюджетна 
класификация заедно с направено-
то вътрешно разместване и всички 
актуализации,както следва:
По прихода – 11 151 840 лв.
По разхода – 11 151 840 лв.
2.Общинския съвет-Своге не прие-
ма отчета за изпълнение на бюджета 
към 31.12.2013  година,както след-
ва:
По прихода – 10 497 969 лв.
По разхода – 10 497 969 лв.
3.Общинския съвет-Своге не прие-
ма отчет за изпълнението на извън-
бюджетните сметки и фондове към 
31.12.2013 година,както следва:
По прихода – 7 051 874 лв. 
По разхода – 2 065 536 лв.
 РЕШЕНИЕ 91 - Относно: 
Отпускане на еднократна финан-
сова помощ на нуждаещи се лица 
и семейства по реда на Наредба за 
реда и начина за отпускане на ед-
нократна финансова помощ, при-
ета с Решение №121, Протокол 
№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 №92 - От-
носно: Одобряване на Проект за 
ПУП–ПЗ за поземлени имоти из-
вън границите на населено мяс-
то: №№ 046033 и 046032,  местн. 
„Долни Желен” по КВС за земл. 
на с. Церово, Община Своге, с цел 
промяна предназначението им за 
рекултивация на депо за ТБО
 Общински съвет –  Своге   
одобрява   Проекта за ЧИ на ПУП 
– ПЗ за ПИ №№ 046033 и 046032, 

местн. „Долни Желен” по КВС за 
землището на с. Церово, Община 
Своге, горски територии – част-
на държавна собственост, с начин 
на трайно ползване „дървопроиз-
водителна площ”, с цел промяна 
предназначението им „За рекулти-
вация на депо“ (бившето общинско 
сметище за ТБО в ПИ № 000379 в 
местн. „Усадо“, по КВС за земл. на 
с. Церово, с начин на трайно ползв. 
„сметище“) и установяване за тях на 
свързано и свободно застрояване и 
устройствена зона Чисто производ-
ствена (Пч), със застроителни по-
казатели: Пзастр.≤80%, Кинт≤2.5, 
Позел.≥20%, съгласно червените 
ограничителни и задължителни ли-
нии на застрояване и другите данни 
от Проекта.
 На основание §124, ал.1 от 
ПЗР към ЗИД на ЗУТ (ДВ, бр.82/
26.10.2012г., в сила от 26.11.2012г.), 
съгласно чл.129, ал.1, изр. последно 
от ЗУТ, Решението да се изпрати в 
7-дневен срок за обнародване в ДВ. 
 По реда на чл.130, ал.1 (ДВ.
бр.87/2010г.) Решението да се съоб-
щи чрез обнародване в Държавен 
вестник, като същото, на основание 
чл.215, ал.1 и ал.4 ЗУТ може да се 
обжалва пред Административен съд  
- Соф. област, чрез Общински съвет 
– Своге, в 30-дневен срок от обна-
родването му. 
 РЕШЕНИЕ №93 - Относ-
но: Съгласуване на предложение 
за допускане проект за Частично 
изменение на  Подробния  устрой-
ствен  план (ЧИ на ПУП) - План 
за регулация и застрояване (ПРЗ) 
в обхват на имоти пл. №№ 2208, 
1448 и 2242, включени в част от 
урегулиран поземлен имот (УПИ)  
VI-За Озеленяване, кв. 133,  град 
Своге, Софийска област
 Общински съвет-Своге съ-
гласува предложеното изменение на 
действащия Подробен устройствен 
план (ПУП) за кв. 133 на град Сво-
ге, Софийска област – изменение 
Плана за регулация и застрояване 
(ПРЗ) на част от урегулиран по-
землен имот (УПИ) VI–За озеленя-
ване - за създаване на включените 
в него имоти пл. №№ 2208, 1448 и 

2242  самостоятелни УПИ XV2208,  
XVI1448 и XVII2242, с установява-
не за тях устройствена зона – Жи-
лищна (Жм), свободно застрояване, 
с ниска височина и дава съгласието 
си Общинската администрация да 
процедира Проект за ЧИ на ПУП с 
исканото изменение.
 РЕШЕНИЕ №94 - Относ-
но: Удълважане срока на учредено 
право на строеж върху имот-об-
щинска собственост – за изграж-
дане на гараж в УПИ №I „За жи-
лищен комплекс“, кв.57 по ПУП 
на с. Томпсън
1. Общински съвет – Своге дава съ-
гласие за удължаване срока за стро-
ителство по Договор за учредяване 
право на строеж върху общински 
парцел № 83/13.03.2008 г. 
2.Упълномощава Кмета на Общи-
на Своге да сключи допълнително 
споразумение за удължаване срока 
за строителство по Договор за учре-
дяване право на строеж върху об-
щински парцел № 83/13.03.2008 г.с 
краен срок до 31.12.2014г.
3. След изтичане на посочения в т.2 
срок и нереализиране на учреде-
ноето право на стореж, Кметът на 
Община Своге да издаде заповед за 
прекратяване на договора. 
 РЕШЕНИЕ №95 - Относ-
но: Отдаване под наем на част от 
имот-публична общинска собстве-
ност, представляваща помещение 
с площ от 35.00 кв.м.,  находящо се 
в сградата на Кметство-с.Реброво, 
предназначено за лекарски каби-
нет
1.Общински съвет - Своге дава съ-
гласие за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за отдаване 
под наем за срок до 10 години на 
част от имот – публична общинска 
собственост, представляваща: поме-
щение с площ от 35.00 (тридесет и 
пет) кв.м., предназначено за лекар-
ски кабинет, находящо се в сградата 
на Кметство – село Реброво. 
2.Общински съвет - Своге одобря-
ва начална тръжна месечна наемна 
цена в размер на 1,1 % (едно цяло 
и един процента) от минималната 
работна заплата за страната за един 
квадратен метър площ, без ДДС, съ-
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гласно Приложение № 1 към НРПУ-
РОИ.
3.Общински съвет – Своге упълно-
мощава Кмета на Община Своге да 
издаде заповед и сключи договор 
със спечелилият публичния търг 
участник за предоставяне под наем 
за срок до 10 години на част от имот 
– публична общинска собственост, 
представляваща: помещение с площ 
от 35.00 (тридесет и пет) кв.м., 
предназначено за лекарски кабинет, 
находящо се в сградата на Кметство 
– село Реброво. 
 РЕШЕНИЕ №96 - Относ-
но: Отдаване под наем на част от 
имот-публична общинска собстве-
ност, представляващ терен с площ 
от 29 кв.м., попадащ в УПИ №I 
“За търговска дейност“ в кв. 107 
по ПУП на гр.Своге, предназна-
чен за монтиране на тото-пункт
1.Общински съвет- Своге дава съ-
гласие за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за отдаване 
под наем за срок до 10 години на 
част от имот – публична общинска 
собственост, предназначен за мон-
тиране на тото-пункт, представля-
ващ терен с площ от 29 (двадесет 
и девет) кв.м., попадащ в УПИ № І 
– “За търговска дейност” в кв.107 по 
ПУП на гр. Своге.
2.Общински съвет- Своге одобря-
ва начална тръжна месечна наемна 
цена в размер на 1,8 % (едно цяло 
и осем процента) от минималната 
работна заплата за страната за един 
квадратен метър площ (без ДДС), 
съгласно Приложение № 1 от На-
редбата за реда за придобиване, уп-
равление и разпореждане с общин-
ско имущество.
3.Общински съвет -Своге упълно-
мощава Кмета на Община Своге да 
проведе публичен търг с явно над-
даване, да издаде заповед и сключи 
договор за наем за срок до 10 годи-
ни на описаната в т.І част от имот 
– публична общинска собственост.  
 РЕШЕНИЕ №97 - Относ-
но: Отдаване под наем на част 
от имот-публична общинска соб-
ственост, представляваща поме-
щение с площ от 18,00 кв.м., на-
ходящо се в сградата на Кметство 

– с.Томпсън, предназначено за зъ-
болекарски кабинет
1. Общински съвет - Своге дава съ-
гласие за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за отдаване 
под наем за срок до 10 години на 
част от имот – публична общинска 
собственост, представляваща: по-
мещение с площ от 18,00 (осемна-
десет) кв.м., находящо се в сградата 
на Кметство – с. Томпсън, предназ-
начено за зъболекарски кабинет.
2. Общински съвет - Своге одобря-
ва начална тръжна месечна наемна 
цена в размер на 1,1 % (едно цяло 
и един процента) от минималната 
работна заплата за страната за един 
квадратен метър площ, без ДДС, съ-
гласно Приложение № 1 към НРПУ-
РОИ.
3. Общински съвет – Своге упълно-
мощава Кмета на Община Своге да 
издаде заповед и да сключи договор 
за наем за срок до 10 години на част 
от имот -  публична общинска соб-
ственост, представляваща: помеще-
ние с площ от 18,00 (осемнадесет) 
кв.м., находящо се в сградата на 
Кметство – с. Томпсън, предназна-
чено за зъболекарски кабинет.
 РЕШЕНИЕ №98 - Относ-
но: Предоставяне под наем на 
земеделски земи-общинска соб-
ственост - четири имота в  с. Осе-
новлаг, пет имота в с. Заноге и 
един имот в с.Владо Тричков
І. Общински съвет – Своге  не дава 
съгласие за предоставяне под наем 
за срок от 5 години на земеделски 
земи – общинска собственост, пред-
ставляващи както следва: 
- Имот № 034014 с площ от 148,375 
дка., находящ се в землището на 
с. Осеновлаг, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 
10321/08.02.2007 г.;
- Имот № 034046 с площ от 16,754 
дка, находящ се в землището на 
с.Осеновлаг, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 
10335/08.02.2007 г.;
- Имот № 034023 с площ от 18,819 
дка., находящ се в землището на 
с. Осеновлаг, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 
10326/08.02.2007 г.;

- Имот № 034021 с площ от 53,722 
дка., находящ се в землището 
на с. Осенвлаг, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 
10325/08.02.2007 г.;
- Имот № 012063 с площ от 107,865 
дка., находящ се в землището на 
с.Заноге, актуван с Акт за пуб-
лична общинска собственост № 
189/21.01.2014 г.;
- Имот № 031041 с площ от 173,337 
дка., находящ се в землището на 
с.Заноге, актуван с Акт за пуб-
лична общинска собственост № 
188/21.01.2014 г.;
- Имот № 059002 с площ от 250,558 
дка., находящ се в землището на 
с.Заноге, актуван с Акт за пуб-
лична общинска собственост № 
190/21.01.2014 г.;
- Имот № 059001 с площ от 1451,235 
дка., находящ се в землището на 
с.Заноге, актуван с Акт за пуб-
лична общинска собственост № 
191/21.01.2014 г.;
- Имот № 019085 с площ от 116,119 
дка., находящ се в землището на 
с. Заноге, актуван с Акт за част-
на общинска собственост № 
11364/19.09.2012 г.;
-  Имот № 000534 с площ от 41,191 
дка., находящ се в землището на с. 
Владо Тричков, актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 
187/21.01.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №99 - Относ-
но: Продажба на УПИ № V-9, с 
площ 915 кв.м., находящ се в  кв.2 
по ПУП на с.Батулия
1.Общинският съвет дава съгласие 
за продажба на урегулиран позем-
лен имот № V-9, с площ 915.00 (де-
ветстотин и петнадесет) кв.м., нахо-
дящ се в с. Батулия, кв. 2, община 
Своге, Софийска област, отстъпено 
право на строеж с ползватели: Борис 
Ал. Петров, Валентин Б. Алексиев и 
Живка Б. Алексова, съгласно типов 
договор от 22.02.1968 г.  Граници: от 
изток - УПИ VI-10; от запад – УПИ 
IV – 8; от север – ул. с ОК 14 – 15; 
от юг – ул. с ОК 10-11-12. Актуван 
с Акт за частна общинска собстве-
ност № 680/23.10.2002 г., вписан в 
Службата по Вписвания – гр. Своге 
на 29.10.2002 г.Н.а. за собственост 
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на недвижим имот по давностно 
владение, наследство и делба № 388, 
том III; дело.№ 1330/1975 г. и н.а. за 
прехвърляне на недвижим имот сре-
щу задължение за гледане и издръж-
ка № 25, том I, дело № 49/1988 г.
2.Общинският съвет одобрява про-
дажна цена за имот частна общин-
ска собственост, описан в т. 1 от 
настоящото, в размер 3940.00 ( три 
хиляди деветстотин и четиридесет 
лева) 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 покуп-
ко-продажба.
 РЕШЕНИЕ №100 - Относ-
но: Провеждане на публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на 
имоти-частна общинска собстве-
ност – имот № 062042, сплощ от 
1,970 дка и имот № 062040, с площ 
от 3,580 дка, находящи се в м. „Па-
влов дол“, с.Осеновлаг.
 Общинският съвет дава съ-
гласие за провеждане на публичен 
търг с тайно наддаване за продажба 
на имоти – частна общинска соб-
ственост, представляващи:
1)Имот № 062042 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 1,970 /
едно цяло деветстотин и седемде-
сет хилядни/ дка., находящ се в с. 
Осеновлаг, м. „Павлов дол“, община 
Своге, Софийска област. Категория 
на земята при неполивни условия: 
десета. Начин на трайно ползване: 
изоставени тревни насаждения. Гра-
ници: имоти №№ 062041; 062004. 
Актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 11621/27.03.2014г.
2)Имот № 062040 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 3,580 
/три цяло петстотин и осемдесет 
хилядни/ дка, находящ се в с. Осе-
новлаг, м. „Павлов дол“, община 
Своге, Софийска област. Категория 
на земята при неполивни условия: 
десета. Начин на трайно ползва-
не: ливада. Граници: имоти №№ 
062004;062036; 062039. Актуван с 
Акт за частна общинска собстве-
ност № 11622/27.03.2014г.
2.Общински съвет – Своге одобрява 
начална продажна цена за имотите- 

т.1) в размер на 3304.00 ( три хиля-
ди триста и четири) лева съгласно 
експертна оценка, изготвена от ли-
цензиран оценител; т. 2) – 6006.00 
( шест хиляди нула шест) лева екс-
пертна оценка, изготвена от лицен-
зиран оценител;
3.Общински съвет - Своге упълно-
мощава кмета на община Своге  да 
проведе търгове по т. 1, издаде запо-
вед и сключи договори за продажба 
на описаните в т. 1 имоти – частна 
общинска собственост, със спечели-
лите публичните търгове участни-
ци.
 РЕШЕНИЕ №101 - От-
носно: Допълване на Годишната 
програма за управление и разпо-
реждане с имоти-общинска соб-
ственост за 2014г. в Раздел II „Под 
наем“ с част от имот – публична 
общинска собственост, предста-
вляваща помещение с площ от 
11,00 кв.м., находящо се в сграда-
та на ОУ „Св.Кирил и Методий“-
с.Гара Бов
 Общински съвет- Своге ДО-
ПЪЛВА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖ-
ДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА, 
като включва в Раздел ІІ “Под наем” 
част от имот – публична общинска 
собственост, представляваща поме-
щение с площ от 11,00 кв.м., находя-
що се в сградата на ОУ “Св. Кирил и 
Методий” – село Гара Бов.
 РЕШЕНИЕ №102 - От-
носно: Допълване на Годишната 
програма за управление и разпо-
реждане с имоти-общинска соб-
ственост за 2014г. в Раздел II „Под 
наем“ с имот №017006, находящ се 
в с. Свидня и имоти № 038039 , и 
№038038, находящи се в с.Заселе
І. Общински съвет – Своге ДОПЪЛ-
ВА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДА-
НЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБ-
СТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА в 
раздел ІІ “Под наем” със следните 
имоти:
- имот № 017006 с площ от 10,760 
дка., находящ се в землището на 
село Свидня, местност “Вардище”, 
начин на трайно ползване: нива;
- имот № 038039 с площ от 14,847 

дка., находящ се в землището на 
село Заселе, местност “Радевица”, 
начин на трайно ползване: ливада.
- имот № 038038 с площ от 6,763 
дка., находящ се в землището на 
село Заселе, местност “Радевица”, 
начин на трайно ползване: ливада.
 РЕШЕНИЕ №103 - От-
носно: Допълване на Годишната 
програма за управление и разпо-
реждане с имоти-общинска соб-
ственост за 2014г. в Раздел I „Про-
дажба“ с Имот № 036011, с площ 
от 13,746 дка и имот №036021, с 
площ от 48,392 дка, находящи се в 
м.“Тръстеная“, с. Лакатник
І.Общинския съвет - Своге не ДО-
ПЪЛВА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖ-
ДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА 
в раздел І “Продажба”, с:
1.Имот № 036011 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 13.746 
( тринадесет цяло седемстотин и 
шестдесет) дка, находящ се в м. „ 
Тръстеная“ от подробния устрой-
ствен план на с. Лакатник, община 
Своге, област Софийска. Начин на 
трайно ползване: ливада. Граници 
– имоти №№ 062041; 062004. Акту-
ван с акт за общинска собственост 
№ 759/08.04.2003 г.
2.Имот № 036021 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 48.392 ( 
четиридесет и осем цяло триста де-
ветдесет и два) дка, находящ се в м. 
„ Тръстеная“ от подробния устрой-
ствен план на с. Лакатник, община 
Своге, област Софийска. Начин на 
трайно ползване: ливада. Граници – 
имоти №№ 036021; 036010; 036012. 
Актуван с акт за общинска собстве-
ност № 760/08.04.2003 г.
 РЕШЕНИЕ №104 - Относ-
но: Предоставяне на информация 
по чл.28 от Закона за вътрешния 
одит в публичния сектор
Общински съвет-Своге приема за 
информация „Доклад за дейността 
по вътрешен одит в Община Сво-
ге за периода 01.01-31.03.2014г.“ и 
докладна записка на ръководителя 
на вътрешния одит относно адек-
ватността на ресурсите за вътрешен 
одит.
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ХТК „ИСКРИ” ПРЕДСТАВИ НОВИЯ СИ АЛМАНАХ

 На 5 юли 2014 г. в село Ис-
крец се състоя представянето на 
новия Алманах, книга седма от по-
редицата „С перо, четка и дух”, пос-
ветена на десетгодишния юбилей на 
Художествено-творчески клуб „Ис-
кри”. По този повод и историческата 
справка, написана от председателя  
Снежана Костадинова, е посветена 
на клуба. Той вече, освен настояще 
и бъдеще, може да се похвали и с 
достойно и интересно минало.  Не 
случайно в началото е и интервюто 
на певицата Силви Вартан пред в. 
„Труд”. Както е известно, тя е една 
от емблемите на селото и жителите 
му с основание се гордеят с това. 
 В сборника са включени 17 
автори. Първа в същинската част 
на книжното тяло е публикацията 
на  свещеник Лъчезар Лазаров. 
Тя се нарича „А ако трябваше  да 
градим!?“ Впечатляващи са не само 
историческите данни, които авторът 
изнася за санаториума и най-вече за 
строителството на храма, посветен 
на св.Иван Рилски, но и  публици-

стичният талант 
на твореца. С 
и з к лючи т е лн о 
майсторство той 
прави аналогии 
между времената 
от началото на 
20 век и настоя-
щето. Привежда 
примери, които 
за съжаление не 
говорят в полза 
на съвременния 
човек. Болка-
та на свещеник 
Лазаров за без-
духовността на 
нашето съвремие 
е облечена в изя-
щен стил и силно 
емоционален из-
каз.
 С н е ж а н а 
Костадинова е 
автор, който с 
годините е из-
градил специфи-

чен натюрел. Разказите й „Ухание 
на дюли“,  „А по наше време“ и 
„ВИП пътникът“ отразяват нашата 
съвременност. Те са написани с ха-
рактерния добронамерен хумор на 
писателката  и са своеобразен вик 
за любов и човечност, призив към 
читателя да се обърне към малките 
красиви неща от живота и да ги оце-
ни. Всъщност трите нейни разказа 
допълват идеята на свещеник Ла-
заров - да прикани обществото към 
размисъл.
 Боян Балкански не спи-
ра да ни изненадва. Любовното му 
стихотворение, посветено на „же-
ните с естествена красота“ носи 
интересен еротичен дух и е впечат-
ляващо от гледна точка на словот-
ворчеството - читателят ще обърне 
внимание на епитетите „кошутено-
напета“ и „целебнодюлев“ . Второ-
то му стихотворение „Училищният 
храм“ е съвършено различно. То е 
ода за родното училище, носи как-
то носталгията на спомените, така и 

възхвала на настоящето, на мисията 
на този храм на духовността. „Лю-
бопитни факти от Азия и Африка“ 
е пътепис, който разказва за впечат-
ленията на автора от тези два конти-
нента, докато е бил там на работа. В 
нея ще намерите сведения за кюр-
дите, хетите, за арабите от Ирак, за 
сравняването на езика на кюрдите 
и българския. Той изрежда доста 
думи, които има общ корен в двата 
езика. Описва и обичаи, характерни 
и за двата народа, които вероятно 
имат общо минало. 
 Кирил Дончев се предста-
вя в алманаха с три разказа. Първи-
ят от тях „Има ли памет водата“ е 
различен от всичко, което до този 
момент сме чели от този автор. Това 
е романтичен алегоричен възглас - 
както и при Лъчезар Лазаров и при 
Снежана Костадинова - призив към 
читателя да се върне към природа-
та, към своята същност. Приказката 
за водната капка е интересен похват, 
който едновременно с алегорията 
служи и като ретардация в общото 
сюжетно развитие.  Известните из-
следвания на учените за паметта на 
водата, тук са втъкани в художест-
вени образи и носят собствено пос-
лание.
 Станка Миланова участва 
в Алманаха с три стихотворения. 
Нейният стил на писане е мисти-
чен, тайнствен. Тя свързва своите 
въжделения с Бога, с носталгията 
по миналото и с красотата на насто-
ящето.  „Боже, надари ме с погледа 
на птица“, „Божи дар е Земята све-
щена“ и „Музика желая във безсън-
ни нощи“- така са озаглавени трите 
творби. Дори самите заглавия гово-
рят красноречиво за чувствата, кои-
то са пресъздадени в стиховете.
 Любомир Любенов е пред-
ставен с една статия, която има  фи-
лологически  характер, но е предназ-
начена за по-широк кръг читатели, 
не само за специалисти. В нея той с 
публицистична жар се бори за чис-
тота на българския език - „Говори 
правилно - ......продължава на стр.19
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бъди патриот!“- заявява още в за-
главието авторът.  
 Зорница Цветанова е пое-
теса на любовта. Нейната младост 
предпоставя такова определение. 
„За теб“, „Ранобудно“, „Влюбени 
тела“ и „Изкуствени цветя“- това 
са заглавията на нейните стихотво-
рения.  Различните аспекти на лю-
бовното чувство преливат от едно в 
друго - от възторга, до разочарова-
нието и отричането. С годините тя 
усъвършенства майсторството да 
изгражда стиха, да търси интересни 
сравнения и метафори.
 „Мелнишките пирамиди“ от 
Атанас Кременлиев е статия, която 
ни изпраща в едно от най-красивите 
места в България - Мелник. В науч-
но-популярен стил авторът ни пред-
ставя този феномен, като не скрива 
възхищението си от неговата красо-
та и уникалност.
 Младата поетеса Велмира 
Кременлиева с трите стихотворе-
ния, които публикува в сборника, 
демонстрира истински талант. Лю-
бовното чувство в „Само аз и ти“, 
„Съмнение“ и „Защо“ извира от 
една толкова млада, но завърше-
на личност със свободолюбив дух. 
Нейните въпроси към партньора са 
всъщност екзистенциални питания, 
отправени към нея самата и към 
света наоколо.
 Григор Атанасов разказва 
една истинска история - „Видени-
ята, пророчествата и заветите на 
баба Кана“. Това е документален 
разказ за събития, случили се в края 
на 19 и началото на 20 век. Дарбата 
на старата жена от с.Бракьовци и до 
ден днешен събира хората от близо 
и далеч покрай останките от няко-
гашната черква „Св.Петка“. Показа-
телно е отношението на съселяните 
й - първо са се отнасяли с недове-
рие и дори са й се подигравали, а 
след това са разбрали, че тази стара 
жена наистина е била осенена и са 
се вслушали в нейните  думи.
 Людмила Петрова има две 
стихотворения в книга седма на „С 
перо, четка и дух“- „Защото съм 
мама“ и „Следпразнично стихотво-

рение“. Те показват женската глед-
на точка,  на майката и домакинята, 
между задълженията и емоциите.
 Петър Вутов ни завежда на 
„Вълча сватба“. Така е озаглавил 
разказа си. Всъщност това е истори-
ята на група музиканти от Игнати-
ца, които отиват да свирят на сватба 
в Осеновлаг.  Случката е забавна 
и показва, както бита на хората от 
миналото, така и тяхната народоп-
сихология.
 Ася Палева участва със 
стихотворенията „Ти дала си живота 
си“ и „Жестокият човек“. Първото е 
посветено на св. Злата Мъгленска 
и възхвалява нейния подвиг, като 
същевременно е молитва за духов-
на сила. Второто е вик за доброта 
в света, в който жестокостта е еже-
дневие, а не изключение. 
 Следващият автор е Григор 
Марков.  Две любовни стихотворе-
ния - „Неполучено писмо“ и „В зори 
на път“ поставят начало на неговата 
публикация.  Следва цикъл от „Ху-
мористично-сатирични стихове“. В 
тях, както и в епиграмите, творецът 
е бичувал недъзите на съвремен-
ното общество.- и в социалната, и 
в семейната сфера.  Следват седем 
много кратки истории в проза под 
общото заглавие „Весели и тъж-
ни случки с нашенци“.  Всъщност 
думата „тъжни“ е използвана иро-
нично. Това са забавни случки от 
живота на местните хора, в които  
откриваме хитростта на дребно и 
създаването на вицове от различни 
ситуации. 
 Цикълът от поети и писа-
тели в седмия алманах „С перо, 
четка и дух“ завършва с поезията 
на Вихрен Бънков. Изключително 
забавна гледна точка прочитаме в 
стихотворението „Побългаряването 
на Европа“. Легендата, че шопите 
променят света, а не обратното, тук 
е илюстрирана с примери за начина, 
по който в различните европейски 
държави са възприели българския 
манталитет.  Следващата творба 
„Есен“ е стихотворение за деца. 15 
епиграми представят отношението 
на сатирика към съвременността, 
към политиката и днешния морал - 

или по-точно неговата липса. 
 С кратки биографии и цвет-
ни илюстрации са представени ху-
дожниците от ХТК „Искри“. Ще 
се насладите на майсторството на 
Блага Троева, Станка Миланова 
и Димитър Свиленов.
 В последната част от сбор-
ника  седем автора показват от-
ношението си към клуб „Искри“ 
и към Искрец. Най-напред е пуб-
ликувано възхищението на Матей 
Шопкин от предишния алманах, 
както и две негови стихотворения.  
Следват ласкавите думи на Татяна 
Яруллина, която е участвала в пре-
дишни сборници като автор и е от 
т.нар. Волжски българи. Председа-
телите на литературните клубове в 
Елин Пелин - Кирил Назъров и Бо-
тевград - Пейо Пеев също изказват 
почитанията си към селото и към 
творчеството на колегите. Милена 
Антова от позицията си на учител и 
бивш директор на училището с гор-
дост прелиства страниците на всич-
ки алманаси, защото те са свързани 
с историята и с образованието в се-
лото. Следва  отзив на  Антоанета 
Запрянова. Тя представя една ин-
тересна гледна точка - че всъщност 
клубната форма на участие на авто-
ри стимулира творчеството. Накрая 
на алманаха е публикувана статията 
на Мария Китанова. Нейните топ-
ли думи за всички автори от клуба 
са естествен завършек на този юби-
леен за клуб „Искри“ сборник.
 Самото структуриране на 
алманаха – с различните акценти в 
него, както и с начина, по който са 
подредени авторите - в този случай 
от кореняците искречани- към гос-
тите - носи послание към читатели-
те. А посланието е обичайте Искрец, 
защото той е извор на вдъхновение 
и за жителите му, и за  неговите 
гости. Обичайте и клуб „Искри“, 
защото той е още един повод за ис-
кречани да се гордеят с таланта на 
творците, обединени от общата им 
страст - писането,  от патриотизма 
и от желанието да се постигне един 
по-добър и изпълнен с духовност 
свят!

......продължение от стр.18
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Обезопасиха възлово кръстовище в Своге
 РУП-Своге и Община Своге създадоха съвместна работна карта за сътрудничество при реша-
ването на дългогодишния проблем, свързан с безопасността на движение на най-сложното и възлово 
кръстовище в град Своге. То е съставено от петте лъча на улиците „Звънче”, „Цар Борис І”, „Алеко 
Константинов” и подходите към блоковете №11 и №14.
 Намиращите се в непосредствена близост СОУ „Иван Вазов” и ЦДГ „Калина Малина” пред-

полагат движението и на много 
деца, а кръстовището е с голя-
ма денивелация и ограничена 
видимост.
Община Своге възложи изра-
ботването на проект за регули-
ране на движението, който бе 
изпълнен от фирма-изпълни-
тел и финансиран от Общината 
– хоризонтална маркировка и 
пътни знаци.
Жителите на града, както и жи-
веещите около кръстовището 
вече могат да бъдат по-спокой-
ни, когато преминават оттам. 
Въпреки това, всичко зависи от 
добросъвестността и повише-
ното внимание на водачите на 
МПС.
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