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ПОРОИТЕ НЕ ПОДМИНАХА И ОБЩИНА СВОГЕ
ОБЯВЕНО БЕ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В 9 СЕЛА ОТ 

ОБЩИНАТА
 В резултат от проливните 
дъждове от 30 и 31 юли на тери-
ториите на населените места: град 
Своге и селата Владо Тричков, Лу-

ково, Реброво, Батулия, Бакьово, 
Огоя, Ябланица, Буковец, Томпсън, 
Редина и Лесковдол се получи ус-
ложнена обстановка. Прекъснати 

бяха пътищата между град Своге 
и с. Лесковдол, между с. Батулия 
и селата Бакьово, Огоя и Ябланица 
вследствие на свлачища, причинени 

от бурните придошли води на реки-
те Батулийска и Лесковска.  Водо-
подаването и електрозахранването 
в селата беше нарушено. Бяха от-

несени  мостове, наводнени къщи, 
наложи се евакуиране на хора, чи-
ито домове бяха пряко застрашени 
от поройните води.
 Общинският щаб за изпъл-
нение на Общинския план за защи-
та при бедствия, във взаимодейст-
вие с националния, ведомствените 
и областния щябове, премина в не-
прекъснат режим на работа за оказ-
ване на необходимата помощ и ус-
тановяване местоположението на 
засегнатите обекти. 
 Привлечени са експерти по 
пътища, свлачища, геодезия и пр., 
които да установят и анализират 
щетите, нанесени от пороя, да на-
правят оценка и да внесат съответ-
ните документи пред Комисията по 
бедствия и аварии, с оглед отпуска-
не на средства за възстановяване на 
разрушеното. 
 Общинската администра-
ция, ведно с ескпертите, както и със 
специализираните органи, при пря-
ка и непосредствена комуникация 
с областна администрация-София, 
извършва необходимите действия 
по преодоляване на щетите от бед-
ствието. Прави се всичко възможно 
да се облекчи положението на по-
страдалите или откъснати от света 
хора, като по график и заявка им се 
доставят хляб, продукти, вода и ле-
карства. 
 Мостът при с. Батулия е раз-
рушен и се налага спешно монтира-
не на нов временен мост, който да 
осигури проходимост до откъсна-
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 Резултатите от изпълнение-
то на проекта на община Своге „Ак-
туализация, публичност и оценка на 
въздействието при подготовка на об-
щински план за развитие и политики 
в община Своге“ по ОПАК, договор № 

13-13-8/ 07.11.200.13 г. бяха представе-
ни на заключителна пресконференция, 
проведена в заседателната зала на Об-
щина Своге  на 24.07.2014 г., от члено-
вете на екипа.

 Проектът стартира на 07 ноем-
ври 2014  г. и се осъществи с финан-
совата подкрепа на Оперативна про-
грама “Административен капацитет”, 

съответствие с ОПР на община Своге 
за периода 2014-2020 г.,  която опреде-
ля основните цели, задачи и приорите-
ти, които формират една обща мисия 
и визия за развитие на транспорта и 

инженерно–техническата инфраструк-
тура на територията на община Своге;
 4. Правила за мониторинг, 
контрол и последваща оценка отнсно 
политиката, насочена към инвестиции 
в развитието на транспортната и инже-
нерно–техническата инфраструктуа на 
територията на община Своге. 
 В презентация бяха предста-
вени визията, стратегическите цели, 
мерки и приоритети залегнали в разра-
ботените стратегически документи 
 Във връзка с изпълнението на 
мерките за информация и публичност 
по проекта бяха изготвени рекламни 
материали – брошури и банер. Бяха 
направени публикации в регионални и 
местни медии, проведени бяха 2 прес-
конференции и едно обществено об-
съждане.
 Всички разработени доку-
менти са публикувани на електронна-
та страница на община Своге -  www.
svoge.bg, раздел „Проекти”.
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съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейски социален фонд и при-
ключва на 07 август 2014 г. Планирана-
та обща стойност на проекта беше 78 
884, 55 лева. 
 В резултат от успешната 

реализация на проекта са раз-
работени и приети от Общин-
ски съвет Своге:
 1. Общински план за раз-
витие на община Своге за пе-
риода 2014-2020 г., разработен 
в съответствие със Закона за 
регионалното развитие, Пра-
вилника за прилагането му и 
Методическите указания на 
МРРБ за изготвяне на ОПР за 
периода 2014 - 2020 г., както и 
в синхрон с действащи стра-
тегически документи на местно 

ниво, националните и регионални при-
оритети и стратегии и с потребностите 
на местното население. Изготвеният 
ОПР беше разгледан и обсъден на про-
ведено обществено обсъждане – кръгла 

маса в началото на месец юни.
 2. Програма за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж 
на Община Своге, съобразно стра-
тегия „Европа 2020“,  изготвена в 
съответствие с Националната про-
грама за развитие България 2020, 
която представлява интегриран 
документ, показващ връзката меж-
ду приоритетите на Европейския 
съюз в контекста на Стратегията 
„Европа 2020“ и националните 
приоритети на България, като ги 
транспонира за изпълнение на 

местно ниво.
 3.Стратегията за развитие на 
транспортната и инженерно-техниче-
ската инфраструктура, разработена в 

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.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТ „АКТУАЛИ-
ЗАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ПРИ 
ПОДГОТОВКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И ПОЛИТИ-

КИ В ОБЩИНА СВОГЕ”
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ОБЩИНСКО ПОСЛАНИЕ
към политическите сили и кандидати за РАБОТА в 43-тото Народно

събрание
Уважаеми кандидати за доверието на българските граждани,

НИЕ, БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ,
отговорни за основните публични услуги в страната,

като отчитаме „традицията” проблемите на местното самоуправление и грижата за
ежедневието на хората да се забравят в управленските платформи и действия,

се обръщаме към вас с НАДЕЖДА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 • Не лишавайте гражданите от правото им да решават проблемите на своята общност като изземвате 96 
лв. от всеки 100 лв., събрани от тях;
 • Не превръщайте европейските проекти от шанс в бедствие за нас и за нашите граждани;
 • Не ни заставяйте да осигуряваме 80% от услугите за гражданите и бизнеса с 15% от публичните ресур-
си;
 • Не отлагайте наложителни реформи с извинение за „лошо наследство”, криза, суша или наводнения;
 • Не ни делете на „свои” и „чужди”, не награждавайте едни общини за сметка на други.

ОТГОВОРНО ЗАЯВЯВАМЕ,
че повече няма да позволим:

 > Да централизирате и управлявате ресурсите за училища, детски ясли и градини, за общински пътища 
и водоснабдяване, за паркове и спортни обекти, за социални жилища и благоустрояване на населените места;
 > Да задушавате  местното  самоуправление  и инициативи  със  свърхцентрализиран и неефективно 
работещ държавен апарат;
 > Да ни възлагате отговорности без ресурси и условия за изпълнението им;
 > Да започваме от нулата с всяка следваща централна власт, вместо да вървим напред;
 > Да оставаме нечути, неразбрани и неподкрепени в усилията си да решаваме проблемите на хората.
 Водени    от   реалните    потребности    на   нашите    съграждани,    като    най-близката    до всекиднев-
ните им проблеми власт,

КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯВАМЕ:
Децентрализацията и овластяването на гражданите да стане част от националните

приоритети, по които да работи реално всяко следващо управление,
независимо от неговия цвят!

 За целта е наложително в партньорство между централната и местна власт:
 > Да направим реалност още през 2015 г. общинският подоходен данък за сметка на намаляване на на-
ционалния;
 > Да реформираме общинското законодателство чрез разработване и приемане на нови закони за: мест-
ното самоуправление, местните данъци и такси и местните финанси, които да дадат надеждна  основа за самос-
тоятелно,  ефективно,  отговорно и прозрачно общинско САМОуправление;
 > Да променим изцяло системата на управление на еврофондовете в посока прозрачност, обективност, 
не бюрократизирана достъпност и институционална отговорност;
 > Да развием европейски модел на взаимодействие между местната и централната власт, който се осно-
вава на принципите на равнопоставеност, взаимно уважение, чуваемост и двустранни компромиси.

ПРИЗОВАВАМЕ
НОВОИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

 > Да въведат нови форми на полезен и ефективен диалог за защита на публичния интерес;
 > Да търсят и да се вслушват в мнението на законния представител на местните власти -Националното 
сдружение на общините в Република България;
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ДО
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА 

СВОГЕ

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
 
 От собствениците на имоти в мах. „Косматица, землище на гр. Своге, чрез ЯНКА ИЛИЕВА ИВАНО-
ВА 
 Уважаеми господа,
 От името на собствениците и ползватели на имоти в махала „Косматица”, и редовно посещаващите 
тази махала, с настоящото писмо искам да изкажа огромната ни благодарност към ръководството на Община 
Своге, че откликнаха и решиха бързо един голям проблем за махалата -поправянето на пътя който води до 
там.
 Преди провеждането, през месец юли, на най големият местен оброк „при дъба на Косматица” ръко-
водството на общината обеща да съдейства да бъде почистен и подравнен пътя, с техника отпусната и запла-
тена от местната управа и изпълни обещанието си навреме и качествено.
 Във време когато лесно се дават обещания на хората без да се изпълняват, това поведение на нашите 
общински ръководители заслужи нашите адмирации и благодарност.
 Желаем много здраве и успехи в личен и професионален план и в бъдеще.
 Бъдете все така отзивчиви към нуждите на хората и те ще Ви се отблагодаряват „както по време на 
избори” така и по всяко друго време.

ПС: Ако е възможно публикувайте писмото ни в местните средства за информация.

гр. Своге, 15.07.2014 г.       С уважение:

 > Да изискват и приемат закони, в които са включени всички необходими условия за тяхното прилага-
не;
 > Да не стават „рекламни агенти” на съмнителни фирми, чиито неизлечими следи могат да се открият в 
много общини;
 > Да   поддържат   постоянен   диалог   с   кметовете   и   общинските   съветници   в   своите избирателни 
райони.

НОВОТО БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО:
 > Съвместно   с   НСОРБ,   да   превърне   Съвета   по   децентрализация   в   двигател   на реформите в 
местното самоуправление;
 > Да не изземва правомощия на избраните от гражданите кметове и общински съветници чрез изкустве-
ното разделяне на типичните в Европа общински услуги на „местни” и „делегирани” дейности;
 > Да изтръгне из корен ширещата се практика бенефициентите по европейски програми да се третират 
като „враг”, който трябва да бъде бюрократично задушен, икономически рекетиран и финансово съсипан;
 > Да приеме изцяло нова методология за налагане на финансови корекции, която да спре административ-
ния произвол над общините и бизнеса и да адресира наказанията към истинския виновник.
 Ние - българските общини, категорично, ясно и публично заявяваме, че в бъдеще ще подкрепяме само 
тази централна власт, която даде зелена светлина за реалното решаване на проблемите на българските граждани 
и общини!
 Нека направим всичко възможно да развием европейски тип местно самоуправление, като използваме   
ефективно   и   в   публичен   интерес   всеки   лев,   платен   от   българския   или европейския данъкоплатец! 
Очакваме в спор, но и със съгласие, да променяме ДНЕС и СЕГА към по-добро прекрасната ни Родина! 
Желаем ви успех в благородната надпревара!

УС на НСОРБ 25 юли 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

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

                        
О Б Я В А

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 
чл.16, ал.1 и ал.2, и чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
в изпълнение на Решение №97 от 13.06.2014г. на Общински съвет – Своге и във връзка със Заповед №1302/23.07.2014г. 
на За Кмета на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно надда-
ване за отдаване под наем за срок до 10 години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща: 
помещение с площ от 18,00 кв.м., находящо се в сградата на Kметство – с.Томпсън, предназначено за зъболекарски 
кабинет. Търгът ще се проведе на 20.08.2014г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията 
за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 19.08.2014г. В случай, че не 
се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 
26.08.2014г. от 11:00 часа  в заседателната зала на Община Своге. 
 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 1,1%(едно цяло и една десета процента) от 
минималната работна 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 
служител при Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на 
Община Своге – първи етаж.
  Депозит за участие в търга – 100.00 (сто) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.            

   За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.           
ИНЖ.ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ  

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

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

                        
О Б Я В А

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.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 № 100/13.06.2014 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 
1409/04.08.2014 г. на и.д. Кмета на община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имоти 
– частна общинска собственост, представляващи: 
 > Имот с № 062040 от общинския поземлен фонд с площ от 3.580 (три цяло петстотин и осемдесет) дка. Начин 
на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия: Десета. Граници: имоти с  №№ 062004; 
062036; 062039, находящ се в  с. Осеновлаг, м. „Павлов дол“, община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 11621/27.03.2014 г.;
 > Имот с № 062042 от общинския поземлен фонд с площ от 1.970 (едно цяло деветстотин и седемдесет) дка. 
Начин на трайно ползване: Изоставени тревни насаждения. Категория на земята при неполивни условия: Десета. Гра-
ници: имоти с  №№ 062041; 062004, находящ се в  с. Осеновлаг, м. „Павлов дол“, община Своге, Софийска област. 
Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11621/27.03.2014 г.;
 - Начална тръжна продажна цена: 
 > За  Имот с № 062040 от общинския поземлен фонд с площ от 3.580 (три цяло петстотин и осемдесет) дка. На-
чин на трайно ползване: Ливада. Категория на земята при неполивни условия: Десета. Граници: имоти с  №№ 062004; 
062036; 062039, находящ се в  с. Осеновлаг, м. „Павлов дол“, община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 11621/27.03.2014 г., в размер на 6006.00 (шест хиляди и шест) лева.
 > За  Имот с № 062042 от общинския поземлен фонд с площ от 1.970 (едно цяло ......продължава на стр.6
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деветстотин и седемдесет) дка. Начин на трайно ползване: Изоставени тревни насаж-
дения. Категория на земята при неполивни условия: Десета. Граници: имоти с  №№ 

062041; 062004, находящ се в  с. Осеновлаг, м. „Павлов дол“, община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 11621/27.03.2014 г., в размер на 3304.00 (три хиляди триста и четири) 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. Заку-
пуване на тръжна документация - Община Своге, „ Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки - Юлия Геошева, 
юрисконсулт, телефон 0726-85, вътрешен 37.

ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласувал:
Захаринка Истаткова
За Директор Дирекция ПАО
Изготвил:
Юлия Геошева
Юрисконсулт 

......продължение от стр.5

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Изх.№98/01.08.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Реше-
ние №123, Протокол №10 от 18.07.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– текстова и графична част 
в М 1:500 и разрешава на Кирил Николов Ненков да възложи изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План 
за застрояване (ПЗ) по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, с цел промяна предназначението на поземлен имот №064110, целия с 
площ от 1000,00 кв.м, в м.“Еленкина падина“ от КВС на гр. Своге, Софийска област, с предвиждане за устройствена 
зона - Жм(За жилищни сгради с преобладаващо застрояване с малка височина - до 10 м), с оглед провеждане процедура 
по изследване възможността за узаконяване на незаконно изграден в него строеж „Масивна жилищна сграда“.

Александър Манолов  /п/
Председател на ОбС-Своге

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Изх.№100/01.08.2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Реше-
ние №124, Протокол №10 от 18.07.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица-
предложение в М 1:1500 и разрешава изработване от заинтересованото лице на проект за ПУП–ПЗ на поземлен имот 
(ПИ)№ 020034, м.“Джагаловци“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на село Искрец, Софийска област. 

Александър Манолов  /п/
Председател на ОбС-Своге
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Решения на Общински съвет – Своге от заседание, проведено 
на 18.07.2014г.

 РЕШЕНИЕ №105 - Oтнос-
но: Даване разрешение на упра-
вителя  на ”Спортист– Скала” 
ЕООД да сключи договор за без-
възмездно ползване за срок от 1 
год.  на  недвижим имот - терен, 
съоръжения и движими вещи, 
находящи се в  УПИ № І „За парк 
и спортен комплекс”, кв.90 по 
ПУП на гр. Своге, с ФК „Спор-
тист-Своге”, ЕИК 176398700 и на 
недвижим имот - терен, съоръже-
ния и движими вещи, находящи 
се в  УПИ № І „За спортен терен”, 
с. Гара Лакатник, с  ФК „Искър 
2005”с. Гара Лакатник, ЕИК 
175021493
 1.Дава разрешение на упра-
вителя на “Спортист–Скала” ЕООД 
да сключи договор за безвъзмездно  
ползване за срок от 1 г. на недвижим 
имот - терен, съоръжения и движи-
ми вещи, находящи се в  УПИ № 
І „За парк и  спортен  комплекс”, 
кв.90 по ПУП на гр. Своге, с ФК 
“Спортист-Своге”, ЕИК 176398700, 
регистрирано в обществено полез-
на дейност по Закона за юридиче-
ските лица с нестопанска цел през 
2012 г. от Софийски окръжен съд 
(СОС) с Реш. №1/23.08.2012 г. по 
ф.д.№60/2012г. и вписано в Регис-
търа за юридическите лица с нес-
топанска цел при СОС – т.18, р.5, 
стр.18, партида 668, със седалище 
и адрес на управление: гр.Своге, 
Градски стадион. Предназначение-
то, за което ще се ползва обекта, е 
за провеждане на футболни мачове 
и тренировки на  клуба.                
 2.Дава разрешение на упра-
вителя на „Спортист–Скала“ЕООД 
инж. Кирил Иванов да сключи до-
говор за безвъзмездно  ползване за 
срок от 1 г. на недвижим имот - те-
рен, съоръжения и движими вещи 
находящи се в  УПИ № І „За спор-
тен терен” с.Гара Лакатник с ФК 
„Искър 2005” с.Гара Лакатник, ЕИК 
175021493, регистрирано в общест-
вено полезна дейност по Закона за 
юридическите лица с нестопан-
ска цел през 2006 г. от СОС с Реш. 
№1/24.01.2006 г. по ф.д.№991/2005 
г. и вписано в Регистъра за юри-
дическите лица с нестопанска цел 
при СОС – т.7, р.5, стр.136, партида 

311, със седалище и адрес на упра-
вление: с. Гара Лакатник, ул.„1-ви 
май“ №16. Предназначението, за 
което ще се ползва обекта, е за про-
веждане на футболни мачове и тре-
нировки на  клуба.
 РЕШЕНИЕ №106 - От-
носно: Редовно годишно Общо 
събрание на акционерите във 
„ВЕЦ Своге” АД, насрочено за 
24.07.2014г.
 1.Приема и одобрява го-
дишния финансов отчет, баланса и 
доклада за дейността на дружество-
то за 2013 г., както и изготвения до-
клад на одиторско предприятие за 
2013 г. 
 2.Одобрява дейността на 
„ВЕЦ Своге” АД, извършена през 
2013 г.
 3.Дава съгласие да не се 
разпределя печалба между акцио-
нерите за изминалата 2013 г., с ог-
лед данните от годишния финансов 
отчет на дружеството за 2013 г., от 
които е видно, че през отчетната го-
дина Дружеството не е реализирало 
печалба, а е приключило на загуба.
 4.Освобождава от отговор-
ност Изпълнителният директор на 
„ВЕЦ Своге”АД – инж. Пламен 
Дилков и всички други членове на 
Съвета на директорите на друже-
ството за осъществяваната от тях 
дейност в това им качество през 
2013 г.
 5.Възлага на Емил 
Атанасов,общ.съветник, да пред-
ставлява Община Своге на пред-
стоящото Общо събрание на акци-
онерите във „ВЕЦ Своге”АД и да 
гласува по всички точки от дневн. 
ред, като се съобразява с интереси-
те на Общината и с решенията по т. 
1-4. 
 РЕШЕНИЕ №107 - Относ-
но: Приемане на Общински план 
за развитие на община Своге за 
периода 2014-2020 година
 1.ОбС-Своге приема Об-
щински план за развитие на общ. 
Своге за п-да 2014-2020 г.
 2.Възлага на Кмета на об-
щина Своге последващи, съгласно 
Закона за регионалното развитие, 
действия.
 РЕШЕНИЕ №108 - От-

носно: Приемане на Стратегия 
в областта на транспортната и 
инженерно-техническата инфра-
структура на община Своге и 
Правила за мониторинг, контрол 
и последваща оценка при изпъл-
нение политиката на Община 
Своге, насочена към инвестиции 
в областта на транспортната и 
инженерно-техническата инфра-
структура
 1.Приема Стратегия в об-
ластта на транспортната и инже-
нерно-техническата инфраструкту-
ра на община Своге.
 2.Приема Правила за мо-
ниторинг, контрол и последваща 
оценка при изпълнение политиката 
на Община Своге, насочена към ин-
вестиции в областта на транспорт-
ната и инженерно-техническата ин-
фраструктура.
 РЕШЕНИЕ №109 - От-
носно: Приемане на Програма за 
интелигентен, устойчив и приоб-
щаващ растеж на Община Сво-
ге, съобразно стратегия “Европа 
2020“
 Приема Програма за инте-
лигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж на Община Своге, съобраз-
но стратегия “Европа 2020“.
 РЕШЕНИЕ №110 - От-
носно: Одобряване на задание по 
чл.125 от ЗУТ и издаване разре-
шение за изготвяне на проект за 
общ устройствен план на Общи-
на Своге, съгласно чл.124 , ал.1 от 
ЗУТ
 Одобрява заданието по 
чл.125 от ЗУТ и  разрешава изра-
ботването на проект за Общ ус-
тройствен план на Община Своге.
 РЕШЕНИЕ №111 - Относ-
но: Частично финансово подпо-
магане изработването на проект 
за Общ устройствен план на об-
щина Своге
 Дава съгласие Кметът на 
община Своге да подпише Спора-
зумение/на основание §123 (3) от 
Преходните и заключителни раз-
поредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за устройство 
на територията и чл.38, ал.1 от ПМС 
№3 от 15.01.2014г. за изпълнение на 
Държавния бюджет на Република 
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Бъл-
г а -

рия за 2014г./с Министерство на 
инвестиционното проектиране за 
частично финансово подпомагане 
изработването на проект на Общ 
устройствен план на община Своге, 
по чл.105, т.1 от ЗУТ.
 РЕШЕНИЕ №112 - Относ-
но: Приемане на Стратегия за оп-
тимизация на администрацията, 
работните процеси и актуализи-
ране на нормативната база в Об-
щина Своге
 Приема Стратегия за опти-
мизация на администрацията, ра-
ботните процеси и актуализиране 
на нормативната база в Община 
Своге.
 РЕШЕНИЕ №113 - От-
носно: Приемане на Стратегия 
за изпълнение на препоръките 
и включване на предложенията 
от функционалния анализ в бю-
джетните прогнози на община 
Своге (2014-2017)
 Приема Стратегия за изпъл-
нение на препоръките и включване 
на предложенията от функционал-
ния анализ в бюджетните прогнози 
на община Своге (2014-2017).
 РЕШЕНИЕ №114 - Относ-
но: Приемане отчета за касово из-
пълнение на бюджета на Община 
Своге към 31.12.2013 г.
 1.Приема уточнения годи-
шен план на бюджета за 2013 годи-
на по прихода и разхода по пълна 
бюджетна класификация, заедно с 
направеното вътрешно разместване 
и всички актуализации, както след-
ва:
 По прихода – 11 151 840 лв.
 По разхода  – 11 151 840 
лв.
 2.Приема отчета за изпъл-
нение на бюджета към 31.12.2013  
година, както следва:
 По прихода – 10 497 969 
лв.
 По разхода  – 10 497 969 
лв.
 3.Приема отчета за изпъл-
нението на извънбюджетните смет-
ки и фондове към 31.12.2013 г, как-
то следва:
 По прихода – 7 051 874 лв.
 По разхода  – 2 065 536 лв.
 РЕШЕНИЕ №115 - 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 ра-
боти през 2013 г. на Община Сво-
ге
 ОбС-Своге не приема отче-
та на поименното разпределение на 
средствата по обекти за строител-
ство и основен ремонт (включител-
но за изграждане и основен ремонт 
на местни общински пътища), за 
придобиване на материални и не-
материални активи, за придобиване 
на земя и за проучвателни и проект-
ни работи през 2013 г. на Община 
Своге /съгласно приложение 1 и 2/.
 РЕШЕНИЕ №116 - От-
носно: Вътрешни компенсирани 
промени на поименното разпре-
деление на средствата по обекти 
за строителство и основен ремонт, 
за придобиване на материални и 
нематериални активи, за придо-
биване на земя и за проучвателни 
и проектни работи през 2014 г. на 
Община Своге
 Приема вътрешните ком-
пенсирани промени на поименно-
то разпределение на средствата по 
обекти за строителство и основен 
ремонт (вкл. за изграждане и ос-
новен ремонт на местни общински 
пътища), за придобиване на мате-
риални и нематериални активи, за 
придобиване на земя и за проучва-
телни и проектни работи през 2014 
г. на Община Своге /съгласно При-
ложение 1 и Приложение  2/.
 РЕШЕНИЕ № 117 - От-
носно: Разместване на бюджетни 
кредити по параграфи, дейности 
и функции, без да се променя 
общият размер на бюджета към 
31.07.2014 г.
1.Увеличава кредитите по раз-
ходната част в дейностите “Об-
щинска отговорност” в следните 
функции,дейности и параграфи:
 Функция „Образование”
 Дейност”Целодневни дет-
ски градини”
 Параграф 51-00/основен ре-
монт на ДМА - 19 826
 Параграф 52-03/придоби-
ване на друго оборудв.,машини/ - 8 
000     
-------------------------------------  
            - 27 826
 Функция “Жилищно 

строит.БКС и опазване на окол-
ната среда”
 Дейност ”Озеленяване”
Параграф 52-03/придобиване на 
друго оборудв.,машини/ - 120 
 2.Намалява кредитите по 
разходната част в дейностите “Об-
щинска отговорност” в следните 
функции и параграфи:     
 Функция „Общи държав-
ни служби”
 Дейност „Общинска ад-
министрация”
 Параграф 51-00/основен ре-
монт на ДМА - 1 570
 Функция „Образование”
 Дейност „Целодневни 
детски градини”
 Параграф 52-06/изгр.на ин-
фрастр.обекти/  - 1 360
 Функция „Жилищно 
строит.БКС и опазване на окол-
ната среда”
 Дейност „Др.д-си по жил.
стр. благоустр.и регионалното 
развитие”
 Параграф 52-06 / инфра-
структурни обекти/ - 25 764 
 Функция„Почивно дело, 
култура, религ.дейности”
 Дейност „Читалища”
 Параграф 51-00/основен ре-
монт на ДМА - 332
 РЕШЕНИЕ №118 - От-
носно: Застраховане на имоти 
публична и частна общинска соб-
ственост
 Дава съгласие да се застра-
ховат срещу природни бедствия и 
земетресения, пожари, кражби и 
злоумишлени действия на трети 
лица имотите публ. и ч. общинска 
собственост.
 РЕШЕНИЕ №119 - Относ-
но: Допълване на т.6.1 от Решение 
№25/14.03.2014 г. на Общински 
съвет-Своге, относно допълните-
лен списък на служители от об-
щинската администрация, има-
щи право на транспортни разходи 
за 2014 г.
 Утвърждава допълнителен 
списък на служители от общинска-
та администрация, имащи право на 
транспортни разходи за 2014 г., в 
размер на 75 %, съгласно Приложе-
ние №12.
 РЕШЕНИЕ №120 - От-
носно: Утвърждаване броя на 
учениците в маломерна паралел-
ка в СОУ 

......продължение от стр.7
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„Иван Вазов“ гр. Своге за учеб-
ната 2014/2015г.
 Утвърждава броя на уче-
ниците в маломерна паралелка на 
СОУ „Иван Вазов” – гр. Своге, за 
учебната 2014/2015 г, както след-
ва:8 а клас–профил чуждоезиков–
англ.език–14 ученика
 РЕШЕНИЕ №121 - Относ-
но: Отпускане на еднократна фи-
нансова помощ на нуждаещи се 
лица и семейства по реда на На-
редба за реда и начина за отпус-
кане на еднократна финансова 
помощ, приета с Решение №121, 
Протокол №29/26.04.2013г.
 Дава съгласие да се отпусне 
еднократна фин. помощ на лица-
та, одобрени от комисията по чл.7, 
Раздел II от Наредбата за реда и 
начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ по приложения 
списък. Средствата са предвиде-
ни в бюджета на Община Своге за 
2014 г. по параграф 42-14 /текущи 
обезщетения и помощи по решение 
на ОбС-Своге/.
 РЕШЕНИЕ №122 - От-
носно: Откриване отчуждително 
производство на улица ОТ 190-
191-192-193-194-195-196, кв. 28 по 
ПУП – ПР на с.Желен, община 
Своге
 Приема подробния устрой-
ствен план (ПУП)–одобрен със 
Заповед №АБ-212/30.05.1984 г. на 
ОНС-София Регулационен план 
(РП) на с. Желен, община Своге, за 
отчуждаване на улица ОТ 190-191-
192-193-194-195-196, кв.28, с обща 
дължина ок. 160 м. и ширина 5 м. 
Кметът на Общината може да въз-
ложи изготвянето на оценката на 
имотите за отчуждаване – части 
от им. пл. №№ 397, 395, 388, 387, 
390 и 384 в кв. 28, с обща площ от 
ок. 768 кв.м, след оглед на място 
и точно изчисляване на площите. 
При завършване на отчуждител-
ната процедура е необходимо да е 
осигурено финансиране и на обез-
щетенията, и на изграждането на 
улицата, тъй като, съгласно чл. 29, 
ал.6 и чл.31, ал.1 от ЗОС:
 • ако в 6-месечен срок от 
влизане в сила на заповедта за от-
чуждаване или на съдебното реше-
ние, дължимото парично обезще-
тение не бъде преведено по сметка 
на собственика на имота, Кметът 

отменя Заповедта по искане на соб-
ственика;
 • ако в 3-годишен срок от 
отчуждаването на имота строител-
ството на обекта не е започнало или 
имотът не се ползва по предназначе-
нието, за което е отчужден, Кметът, 
по искане на бившия собственик, 
отменя Заповедта за отчуждаване 
след възстановяване на полученото 
обезщетение. 
 РЕШЕНИЕ №123 - Относ-
но: Одобряване задание по чл.125 
от ЗУТ и издаване Разрешение за 
изработване на проект за ПУП-ПЗ 
по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ за имот 
ПИ №064110 от КВС на гр. Своге, 
с цел промяна предназначението 
на имота, във връзка с процеду-
ра по узаконяване на незаконно 
изграден в него строеж „Масивна 
жилищна сграда“, собственост на 
Кирил Николов Ненов
 Одобрява заданието по чл. 
125 от ЗУТ– текстова и графична 
част в М 1:500 и разрешава на Ки-
рил Николов Ненков да възложи 
изработване на Подробен устрой-
ствен план (ПУП) – План за за-
строяване (ПЗ) по чл.110, ал.1, т.3 
от ЗУТ, с цел промяна предназначе-
нието на поземлен имот №064110, 
целия с площ от 1000,00 кв.м., в 
м.”Еленкина падина“ от КВС на 
гр.Своге с предвиждане за устрой-
ствена зона - Жм(За жил. сгради с 
преобладаващо застрояване с мал-
ка височина - до 10 м), с оглед про-
веждане процедура по изследване 
възм. за узаконяване на незаконно 
изграден в него строеж „Масивна 
жилищна сграда“.
 Съгласно чл.124б, ал.2 от 
ЗУТ решението да се разгласи с 
обявление, което да се постави на 
определените за това места в сгра-
дата на общината, кметството, как-
то и на други подходящи места в 
съответната територия - предмет на 
плана, и се публикува на интернет 
страницата на общината и в един 
местен вестник.
 РЕШЕНИЕ №124 - Относ-
но: Одобряване задание по чл. 125 
от ЗУТ и издаване Разрешение за 
изработване на комплексен про-
ект за инвестиционна инициати-
ва за строеж: „Цех за производ-
ство на пелети“ - преустройство 
и промяна предназначението на 
съществуваща сграда, находяща 

се в част от ПИ № 020034 с площ 
43 700 кв.м, м.“Джагаловци“, 
землището на с. Искрец, община 
Своге.
 Одобрява заданието по чл. 
125 от ЗУТ–обяснителна част и 
Скица-предложение в М 1:1500 и 
разрешава изработване от заинте-
ресованото лице на проект за ПУП–
ПЗ на поземлен имот № 020034, 
м.“Джагаловци“ по Картата на въз-
становената собственост на с. Ис-
крец.  Решението да се съобщи по 
реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
 РЕШЕНИЕ 125 - Относ-
но: Обявяване на публичен търг 
за продажба на леки автомобили, 
собственост на Община Своге
 1.Дава съгласие за про-
веждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на леки ав-
томобили- общинска собственост, 
представляващи:
 -Автомобил- джип „Нисан 
Терано“ с рег. №СО1681АН:
-Автобус- Форд „Транзит“ с рег. 
№СО6367ХА:
 2.Одобрява начална про-
дажна цена за автомобилите в раз-
мер на:
 -За автомобил-джип „Нисан 
Терано“ с рег.№СО1681АН в р-р на 
700.00 лв., съгласно Удостоверение 
за застрахователна стойност но ав-
томобил, изготвено от БЗПД „Зе-
нит“.
 -За Автобус-Форд „Транзит“ 
с рег.№СО6367ХА в р-р на 1050.00 
лв., съгласно Удостоверение за за-
страхователна стойност но автомо-
бил, изготвено от БЗПД „Зенит“.
 3.Упълномощава кмета на 
община Своге да проведе търга по 
т.1, издаде заповед и сключи дого-
вор за продажба на описаните в т.1 
и т.2 автомобили – общинска соб-
ственост, със спечелилия публич-
ният търг участник.
 РЕШЕНИЕ №126 - Относ-
но: Отдаване под наем на част от 
имот-публична общинска соб-
ственост, находящ се в сградата 
на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ 
с. Гара Бов
 1.Дава съгласие за провеж-
дане на публичен търг с явно над-
даване за отдаване под наем за срок 
до 10 г. на част от имот – публична 
общинска собственост, представля-
ваща: помещение с площ от 11,00 
кв.м., находящо се в сградата на ОУ 

......продължение от стр.8
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„Св .
св.Кирил и Методий“-с. Гара Бов, 
предназначено за зъболекарски ка-
бинет.
 2.Одобрява начална тръжна 
месечна наемна цена в р-р на 1,2 % 
от минималната работна заплата за 
страната за 1 кв.м площ, без ДДС, 
съгласно Приложение № 1 към НР-
ПУРОИ.
 3.Упълномощава Кмета на 
община Своге да издаде заповед и 
да сключи договор за наем за срок 
до 10 г. на част от имот -  публична 
общинска собственост, представля-
ваща: помещение с площ от 11,00 
кв.м., находящо се в сградата на ОУ 
„Св.св.Кирил и Методий – с.Гара 
Бов, предназначено за зъболекар-
ски кабинет.
 РЕШЕНИЕ №127 - Относ-
но: Дарение на Параклис „Св. 
Архангел Михаил“, находящ се в 
с. Вл.Тричков в полза на Българ-
ска Православна Църква
 1.ОбС-Своге отменя Реш. 
№43, Прот. № 3/22.12.2003 г. на 
ОбС – Своге, с което дава съгла-
сие за прехвърляне правото на соб-
ственост върху имот – общинска 
собственост, находящ се в с.Вл. 
Тричков, кв. 29, община Своге, 
представляващ 24.00 кв.м. от УПИ 
VI „Административна сграда, съвет 
и читалище“.
 2.Преобразува от публ. общ. 
собственост в частна общ. собстве-
ност УПИ VI „За кметство и об-
ществено обслужване“, находящ се 
в кв. 29 по ПУП на с. Вл. Тричков, 
община Своге, ведно с изградената 
в него масивна едноетажна сграда – 
Православен храм /Параклис/ „Св. 
Арх. Михаил“, строеж V-та катего-
рия, със застр. площ от 25,50 кв.м.
 3.ОбС-Своге допълва Го-
дишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска 
собственост при Община Своге за 
2014г. в нов Раздел VII „Дарение“ с 
УПИ VI „За кметство и обществено 
обслужване“, находящ се в кв. 29 
по ПУП на с.Вл. Тричков, община 
Своге, ведно с изградената в него 
масивна едноетажна сграда – Пра-
вославен храм /Параклис/ „Св. Арх. 
Михаил“, строеж V-та категория, 
със застр. площ от 25,50 кв.м.
 РЕШЕНИЕ №128 - От-
носно: Допълване на Годишната 
програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска 
собственост при Община Своге 
за 2014г. в раздел I „Продажба“ с 
имот №058002 от общинския по-
землен фонд, находящ се в м. „Ба-
чището“ от ПУП на с. Томпсън, 
община Своге
 ОбС-Своге допълва Го-
дишната програма за управление 
и разпореждане с имоти – общин-
ска собственост за 2014г. в раздел І 
“Продажба”, с:
 > Имот № 058002 от общин-
ския поземлен фонд, с площ от 1,079 
дка, находящ се в м.„Бачището“ от 
ПУП на с. Томпсън, община Сво-
ге. Граници: имоти №№ 058003; 
050059; 058004; 000050; 058001; 
050059. Начин на трайно ползване: 
пасище, мера. Категория на земя-
та при неполивни условия: седма. 
Актуван с акт за общинска собстве-
ност, вписан в Служба по вписва-
ния- гр. Своге на 09.07.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №129 - От-
носно: Допълване на Годишната 
програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска 
собственост при Община Сво-
ге за 2014г. в раздел I „Продаж-
ба“ с имот №032010 от общин-
ския поземлен фонд, находящ се 
в м. „Щърбаница“ от ПУП на 
гр.Своге, община Своге

 ОбС-Своге допълва Го-
дишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г. в раздел І 
“Продажба”, с:
 > Имот № 032010 от общин-
ския поземлен фонд, с площ от 0,574 
дка, находящ се в м.„Щърбаница“ 
от ПУП на гр. Своге. Граници: имо-
ти №№ 032009; 032011. Начин на 
трайно ползване: ливада. Категория 
на земята при неполивни условия: 
седма. Актуван с акт за общинска 
собственост, вписан в Служба по 
вписвания - гр.Своге на 09.07.2014 
г.
 РЕШЕНИЕ №130 - От-
носно: Допълване на Годишната 
програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска 
собственост при Община Своге 
за 2014г. в раздел I „Продажба“ с 
500/680 ид.ч. от УПИ II-68 „За об-
ществено обслужване“, находящ 
се в кч.7от ПУП на с. Осеновлаг, 
община Своге
 ОбС-Своге допълва Го-
дишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г. в  раздел І 
“Продажба”, с:
 > 500/680 ид. ч. от УПИ II-
68 „За обществено обслужване”, 
находящ се в кв. 7 oт ПУП на с. 
Осеновлаг, община Своге. Граници 
– УПИ I”Училище”; УПИ III-66; 
УПИ I-”Училище”;Улица ОК 22-
26-27. Актуван с акт за ч.общ. соб-
ственост № 11630/10.07.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №131 - Относ-
но: Представяне на информация 
по чл.28 от Закона за вътрешния 
одит в публичния сектор
 ОбС-Своге приема за ин-
формация „Доклад за дейността по 
вътрешен одит в Община Своге за 
периода 01.04 - 30.06.2014 г.“ .

......продължение от стр.9

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ИЗВЪНРЕДНО 
ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 31.07.2014 г.

 РЕШЕНИЕ №132 - Oтносно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на 
Община Своге
 1.Общински съвет-Своге избира инж.Георги Иванов Петков за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на Община Своге до завръщането на отстранения от длъжност инж. Жоро  Радоев 
Цветков.
 2.На основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет-Своге 
допуска предварително изпълнение на решението
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т и т е 
населени места. Наложи се пътят 
преди моста, където се беше об-
разувало свлачище почти до сре-
дата на асфалта, да бъде уширен в 
посока на ската, за да се осигури, 
както проходимост за МПС, така и 
за платформата, с която ще бъдат 
докарани фермите за временния 
мост.
 От деня на пороя до днес 
Община Своге се стреми с цялата 

налична техника, с която разпола-
га, да възстанови проходимостта на 
всички засегнати участъци от об-
щинската пътна мрежа.
 Призоваваме гражданите 
да следят редовно информацията 
в официалния сайт на Община 
Своге www.svoge.bg с цел навре-
менно информиране за решения 
на Кризисния щаб, относими 
към преки и 
непосредстве-

ни опасности на територията на 
бедствието, евентуални ограни-
чения в достъпа и преминаване-
то през опасните участъци.

ПОРОИТЕ НЕ ПОДМИНАХА И ОБЩИНА СВОГЕ
ОБЯВЕНО БЕ БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В 9 СЕЛА ОТ 

ОБЩИНАТА
......продължение от стр.1
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 Изпълнението на проекта 
за подмяна на уличното осветление 
в община Своге тече интензивно.  
До момента са поставени стойки за 
новите улични лампи върху стъл-
бовете в повечето населени места 
от Първия етап на проекта, а в село 
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Брезе – и самите лампи. 
Част от лампите вече са 
поставени и в село Бату-
лия.  Очаква се до края 
на месец октомври 2014 
г. осветлението в цялата 
община да бъде напълно 

подменено.
 Припом-
няме ви, че 
п р о е к т ъ т , 
чието  
пълно наи-
менование е  
„Подобрява-
не на средата 
на живот в 
община Сво-
ге с подмяна 
на уличното 
осветление”, 
по мярка 322 
„Обновяване 
и развитие 
на населени-
те места” по Програма 
за развитие на селските 
райони,  ще оптимизи-
ра осветлението и ще 
намали на разходите за 
поддържането му в насе-
лените места в община 
Своге, чрез 
поставянето 
на тези енер-
гоефективни 
и високо-
икономични 
осветителни 
тела. Улични-
те осветители 
със светоди-
оди са са най-
икономични-
те източници 
на светлина, 
не съдържат 
живак и вред-
ни газове, не 

са чупливи, издържат на удари, ви-
брации, нямат дразнещи трептения 
и имат най-дългия експлоатационен 
живот – над 50 000 часа.
 Община Своге е първата в 
България, която ще осъществи та-
къв проект. 

ДЪЛГООЧАКВАНАТА ПОДМЯНА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ 
ЗАПОЧНА


