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ТЪРЖЕСТВО, ПО СЛУЧАЙ 95-ТАТА ГОДИШНИНА ОТ 
РОЖДЕНИЕТО  НА    АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ 
И ИЗЛОЖБА - ДЕБЮТ НА МЛАДА ХУДОЖНИЧКА

 На 28 август 2014 г. пред 
паметника на поета Александър Ву-
тимски се състоя кратка тържест-
вена церемония по случай 95-тата 

годишнина от рождението му. Веска 

Иванова, библиотекар към читалище 
„Градище 1907”-Своге, представи 
с прочувствени слова творчеството 
на родения на 30 август 1919 г. Ву-

тимски, като го нарече най-та-
лантлвия поет от своето 
поколение, творецът, 
чиято поезия вълнува 
и нас, живеещите днес, 
поезия, надскочила гра-
ниците на територии 
и време, и отредила на 
своя автор място в евро-
пейската поезия. 
 След това г-жа Ива-
нова представи офици-
алните гости на търже-
ството – вр.и.д. кмет на 
община Своге инж. Ге-
орги Петков и секретаря 
на Общината – Мая Ташунова. 
В словото си инж. Петков каза: 
„Уважаеми съграждани, Алек-
сандър Вутимски е неоспори-
мият духовен символ на нашия 
град. Отбелязването на 95-тата 
годишнина от неговото рожде-
ние е повод да забавим забърза-

ното темпо, което ни диктуват наши-

те не особено поетични времена. Да 
потърсим сила за дните си в силата 
и таланта на момчето-поет. Удиви-
телно е как този съвсем млад човек, 
в условията на безподобна оскъдица, 

се оформя като една изключителна 
личност. До последния си час отсто-
ява възгледите си за изкуството и по-
езията. Затова Александър Вутимски 
е нашата чест и достойнство, уваже-
нието на другите към нас и нашето 
себеуважение. Да сме съграждани на 
поет от ранга на Вутимски е приви-
легия, но и задължение. Момчето на 
25 години, което влезе в лоното на 
българската литература - се нуждае 
от нашата обич, уважение и памет”.
 Веска Иванова допълни: 
„Всеки от нас има свое усещане и раз-
биране за поезията на Вутимски. За 
„своя” Вутимски ще ни разкаже г-жа 
Людмила Петрова: „Своя Вутимски 
преоткриваме по различни начини, по 
различни пътища. Или чрез неговите 
собствени стихове, или чрез споме-
ните за него. Четох скоро в „Литера-
турен вестник, 3 брой от 2014 г.  една 
много интересна статия на Божидар 

1
......продължава на стр.2



Община Своге информационен бюлетин

2

Кунчев. Ще ви прочета откъс от нея: 
(Божидар Кунчев)„...записал съм 
спомените на много негови прияте-
ли. Всички те твърдяха, че Вутимски 

е личност, „уникално явление”. По 
тази причина той не приема идейните 
разбирания на приятелския си кръг и 
започва да сътрудничи на „буржоаз-
ното” списание „Златорог”. С нос-
талгия по света на древните гърци, 
влюбен в поезията на френските по-

ети, особено на Рембо, с огромен пи-
етет към музиката на Гершуин и към 
класическата музика… Театър и жи-
вопис, стиховете на Франсоа Вийон, 
романите на Достоевски, написаното 
от Шпенглер и Ницше, преклонение-
то му пред Далчев… Танцува, науча-
ва се да свири на пиано, интересува 
се от археологията. Това е Алексан-
дър Вутимски. Прав беше Радой Ра-
лин, когато ми рече, имайки предвид 
многостранните му интереси и на-
дареност, че той би могъл да стане 
българският Жан Кокто. Не стана,  
но постигна себе си като човек и за-

помнящ се поет, като явление, нака-
рало приятеля му Александър Геров 
да каже в едно стихотворение: „Той 
може всички рани да лекува 
- с танц и поглед, с музика и 

стих”.
След словото на Лю-
дмила Петрова, мал-
ките възпитаници на 
ОДЗ „Ал.Вутимски”-
Своге Йоан, Евгения 
и Моника рецити-
раха стиховете на 
Вутимски „Светла 
нощ” и „Към обла-
чето”.
После всички при-
състващи поднесоха 
венци и цветя пред паметни-
ка на поета. 

 След тържеството всички 
бяха поканени на откриване-
то на изложбата на Алексан-
дра Илиева. Г-жа Людмила 
Петрова – председател на Ху-
дожествено-творчески клуб 

„ П о л е т ” , 
представи 
младата ху-
дожничка : 
„Уважаеми 
съгражда -
ни, членове 
на ХТК „По-
лет”, люби-
тели на по-
езията и изкуството, 
днес представяме 
една млада 
художнич-
ка, която 
прави своя 
дебют.  Ще 

ви прочета малко от нейната 
биография: Александра Ива-
нова Илиева е родена на 8 
юли 1980 г. в град София, но 
сега живее в село Гара Бов.  
Учила е в 153 ПГ,,Неофит 
Рилски’’, специалност хоте-
лиерство. Казва, че винаги 
е обичала да рисува, но ни-
кога на е посещавала уроци 
по рисуване. Започва да рисува  от-
ново преди 3-4 години, когато запис-
ва  голямата си дъщеря в школата по 
изобразително изкуство към читали-
ще ,,Градище’’. Това я стимулира  да 

хване отново четката. Първо рисува 
с акварел, после решава да опита и с 
маслени бои. Харесват й пейзажите, 

опитвала се е да рисува  и графика, но 
живописта й се отдава повече. Това е 
нейният дебют, първата й изложба в 
читалище „Градище”. 

От своя страна Александра Илие-
ва благодари на всички, уважили с 

присъствието си нейната изложба, а 
Людмила Петрова й поднесе грамота 
и цвете, в знак на приобщаване към 
семейството на творците в читалище 
„Градище”-Своге.

......продължение от стр.1



информационен бюлетин Община Своге

3

НОВ МОСТ ПРИ СЕЛО БАТУЛИЯ 
 Поройните дъждове, изляли 
се в началото на месец август причи-
ниха огромни щети в много села от 
община Своге. Отнесени бяха мосто-
ве, наводнени бяха къщи, унищоже-
ни бяха градини с продукция. Пре-

къснати бяха водопроводи, отнесени 
бяха цели пътища, а други – затлаче-
ни от свлачища. Села бяха откъснати 
от света, някои от тях даже без вода 
и ток. В първия ден след природното 
бедствие картината беше ужасяваща. 
Обявено беше бедствено положение 
в 9 села от общината.
        Днес нещата вече са почти овла-
дяни. На седмия ден от бедствието 

до разрушения мост над река Кръ-
стецка при с. Батулия беше монти-
ран нов понтонен мост, докаран от 
поделение на инженерни войски от 
Белене. Бързата реакция беше нуж-
на, за да могат да се свържат откъс-
натите села със света. Преди да се 
построи моста, на пострадалите хора 
от селата Батулия, Буковец, Бакьово, 

Огоя и Ябланица се доставяха храна 
и лекарства по график и заявка. Сега 
мостът вече е факт, но трудностите 
около докарването му 
също не бяха малко. 
Пътят преди Батулия 

се беше 
свлякъл и 
се наложи 
уширение 
на това 
място за 
сметка на 
ската отго-
ре, което, 
п р е д в и д 
с ъ п ъ т -
стващото 
лошо вре-
ме, се осъществи много 
трудно. Самият мост 
е дълъг 30 метра и е 

еднопосочен. На него е обозначена 
скоростта, с която да се преминава 
и максималната товароносимост. 
Мостът е осветен. Общината на-
прави парапети и обезопаси отвора 
между двете полоси на моста, за да 
могат да преминават спокойно и пе-
шеходци. 
          Възстановяването на разру-
шените пътища става 

малко по-
бавно, за-
щото по-
раженията 
са големи 
и на голе-
ми разсто-
яния. Про-
к а р а н и 
са много 
километри 
о бхо д н и 
пътища и 
п р о д ъ л -
жава раз-
чистването на свлачи-

щата, затрупали основни пътища. 
Същевременно с неотложните ава-
рийни работи, които общината из-
вършва с цялата си налична техника 
и работна ръка, група от експерти 
обикаля обектите и оценява щетите. 
Изготвени са вече 9 проекта за въз-
становяване на мащабни щети като 
големи свлачища, разрушени пъти-

ща и мостове, които ще бъдат вне-
сени по възможно най-бързия начин 
в Междуведомствената комисия по 

бедствия и аварии за отпускане на 
така необходимите средства за въз-
становяване на инфраструктурата. 
          Има пътища, които на този 
етап не могат да бъдат възстанове-
ни, като пътя Батулия – Кръстец, по 
поречието на реката, който е изцяло 
унищожен.
          За нанесени материални щети в 
частни домове и имоти ще бъдат на-
правени оценки на щетите  и ще бъ-
дат отпускани еднократни помощи.

          Според възможностите на по-
късен етап Общината ще възстанови 
и другите останали проблемни учас-
тъци. Засега всичко, което се прави 
е със средства на Общината, които 
са крайно недостатъчни. Щетите са 
за над 2 млн лева. След отпускане 
на средства от Междуведомствената 
комисия всички поражения ще бъдат 
отстранени поетапно.
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    ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В СВОГЕ НАПРАВИ 
ДАРЕНИЕ

            По инициатива на специа-
листите от Центъра за обществена 

подкрепа (ЦОП) в гр. Своге и с лю-
безното съдействие на Клуб „Дове-
рие”, на 13 август 2014 г. бе органи-
зирано и осъществено дарение на 
голямо количество дрехи за Дома 
за деца, лишени от родителски гри-
жи (ДДЛРГ) „Констанца Ляпчева” 

в гр. Долна баня. В Дома живеят 37 
деца, на възраст от 7 до 18 години, 
които се обучават в двете училища 
на града. 
            Изборът на Дома не е случаен, 
защото точно в град Долна баня се 
провежда първата работна среща на 
специалистите от ЦОП-Своге, след 
откриването му през месец януари 
2014 г., с техните колеги от ЦОП-
Долна баня. В знак на благодарност 
и съпричастност се извършва това 

дарение за децата от Дома в град 
Долна баня.

 Центърът за об-
ществена подкрепа в 
град Своге работи като 
общинска социална 
структура, предлага-
ща услуги 
в четири 
о с н о в ни 
програм-
ни направ-
ления:
 • Соци-
ално кон-
султиране 
и посред-

ничество. Подкрепа 
за успешна социална 
интеграция. Психоло-
гическо консултиране.
 • Превантивна 
работа с деца. Работа с деца, от-
паднали или в риск от отпадане от 

училище и техните се-
мейства.
 • Работа с деца в 
риск – деца с проти-
вообществени прояви 
или деца, въвлечени в 
противоправни дейст-
вия
 • Пре-
венция на 
насилието 
– инди-
видуална 
работа с 
деца с аг-

ресивно поведение; 
разработване и про-
веждане на обучителни 
модули, информацион-
ни срещи и беседи на 
тема „Превенция на 
насилие и агресивно 
поведение при децата 
и подрастващите”.
 Потребители, към които е 
насочена социалната услуга са деца 

от 3 до 18 годишна възраст и тех-
ните семейства. Предоставените 
услуги са безплатни.
 В Центъра работи екип от 
психолог и социален работник. Ос-
новен принцип в работата на ЦОП-
Своге е запазване поверителността 

на информацията между клиента и 
помагащия професионалист.
 ЦОП-Своге в момента рабо-
ти на пълен капацитет от 30 потре-
бители. През това лято има обяве-
ни три летни програми за работа с 
децата, в които са включени, освен 
потребителите на Центъра, и деца 
с увреждания, като им се предоста-
вя възможността за интегриране в 

приятелска среда. 
 Програма „Творческо ате-
лие”
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 Цел-
та на 

ателието е развитието на способ-

ностите и талантите на децата. Из-
граждане на психо-социалната ак-
тивност, придобиване на социални 

умения и развитие на творческите 
способности, посредством специ-
фични методи и практики за изра-

ботване на ръчни про-
изведения от различни 
материали.
 Програма „При-
родата в нас и около 
нас”
 Целта на тази про-
грама е чрез двигател-
ната активност на де-
тето да се подпомогне 
развитието на проце-
сите – концентрация и 
превключване на вни-
манието, активност и 

умения за самоконтрол, телесно 
развитие и здраве. Посредством 
кратки еднодневни разходки, дете-

то да се запознае със забележител-
ностите на територията на община 
Своге – природни и културно-исто-
рически.
 Програма „Приложно-
творческа дейност”
 Чрез рисуването, базирай-
ки се на техники за овладяване на 
форми и свойства на предметите от 
заобикалящия ни свят, се развива 
естетическото усещане за красота 
и хармония и е в подкрепа на ес-
тествения стремеж към творчество. 
Дейност – рисуване, изработка на 
картички, декориране на предмети 
и др.
 Работата по програмите е 
веднъж в седмицата в Центъра за 
обществена подкрепа.

......продължение от стр.4

    СЪБОРЪТ НА ГРОХОТЕН СЕ ПРОВЕДЕ ЗА 42-РИ ПЪТ
 
 На 16 и 17 август 2014 г., 
събота и неделя, се състоя 42-рият 
традиционен събор на връх Грохо-

тен. Поколения свогенци от различ-
ни възрасти очакваха с нетърпение 
своето любимо лятно събитие през 
август и ето, че денят най-сетне 
дойде. Организатори, както винаги, 
бяха Туристическо дружество „Ис-
кърски пролом” и Община Своге.
 Към 18.00 ч. в съботната 
вечер започна построяването на па-
латковия лагер от членовете на ТД 
„Искърски пролом”. Пред събрало-
то се вече множество от ентусиасти 

председателят на Дружеството Кра-
симир Петков изнесе кратка позд-
равителна реч и откри събитието. 

Гост на тържество-
то беше председа-
телят на Общински 
съвет-Своге Алек-
сандър Манолов.
 Не след дъл-
го, под звуците на 
познати фолклорни 
мотиви, се извиха 
кръшни хора. Ат-
ракцията на вечер-
та – конят Вихър 
- беше на разполо-
же -

ние и на малки, и на 
големи да изпроб-
ват своите ездаче-
ски умения. Към 
21.00 ч. дойде ред 
и на дългоочаква-
ната и станала вече 
традиционна заря. 
Гледката беше ра-
дост за очите. След 
зарята веселието 
продължи до 01.00 
ч.

 В неделя програмата беше 
открита в 09.30 ч. от и.д. кмета на 
община Своге инж. Георги Петков. 
След неговото слово младите арти-
сти от фирма „Амейз” ООД пред-
ставиха на присъстващите легенда 
за живота на прабългарите. Те раз-

......продължава на стр.6



Община Своге информационен бюлетин

6

играха 
с ц е н и 

от ежедневния живот на нашите 
предци, пременени с типичните за 

тях одежди, въоръжени със съот-
ветните оръжия и демонстриращи 
перфектно владеене на езда. Пред-
ставлението беше в разгара си, кога-
то се изсипа студен и обилен дъжд, 
който попречи програмата да бъде 
изпълнена докрай, според обявения 
предварително ред. Не успяха да 
се изявят певиците от фолклорна 

група „Китка” към НЧ „Градище 
1907”-Своге, както и не можаха да 
се проведат състезателните игри и 
стрелбата с лък и копие. 

За сметка на това пък вкусната бо 
бена чорба, раздадена от Туристи-
ческото дружество, стопли душите 
и телата на поизмръзналите още от 

през нощта, а и от 
дъжда, предани по-
читатели на събо-
ра. 
Събитието при-
ключи към 16.00 ч 
и протече при из-
ключително прият-
на и непринудена 
обстановка. Всич-
ки ентусиасти вече 
очакват следващия 
събор догодина.

......продължение от стр.5

 

 Велопоход в околностите 
на Своге и тематични презентации 
с рок звучене организират сдру-
жение “Музикална група Арт Фе” 
и велосдружение “Велокрация” 
(http://www.velocracia.com). Съби-
тието ще се състои на 27 септември 
и ще е в рамките на кампанията 
“Рок за здраве”, която стартира в 
Своге през март тази година. Цел-
та й е чрез форми на изкуството и 
културата да се търсят начини за 
превенция на различни зависимо-
сти сред младите като дрога, алко-
хол, тютюнопушене, социалните 
мрежи в Интернет като фиктивна 
реалност. 
 Велопоходът ще стартира 
в 15:00 ч. от централния площад в 
Своге, като трасето ще е подходящо 
и за начинаещи колоездачи. Не е не-
обходимо предварително записва-
не, а условията за участие ще бъдат 
публикувани на информационните 
табла в Своге, както и на Интернет 
страниците на организаторите. Ве-
черта след спортното събитие в Арт 
Рок кафе ще се проведат презента-
ции и дебати по темите, поставени 
от „Рок за здраве“ в контекста на 
осъщественото мероприятие. 
 Велосдужение „Велокра-
ция“ е втората местна организация, 
след медицински център „Олимп“, 
която застава зад идеите на кампа-
нията и се включва като съоргани-
затор на събитие от нея. 
 Кампанията е инициирана 
от сдружение „Музикална група 
Арт Фе“ и до края на годината се 
предвиждат редица събития с цел 
да  бъдат привлечени като участни-
ци повече млади хора. На тях ще се 
дебатират въпроси като здравосло-
вен начин на живот, забавления с 
по-висока естетическа и градивна 
стойност, като се засягат и пробле-
мите със зависимостите и послед-
ствията от тях.

“РОК ЗА ЗДРАВЕ” 
- ВЕЛОПОХОД
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КОНЦЕРТ, ПОСВЕТЕН НА 137-МАТА ГОДИШНИНА ОТ 
ШИПЧЕНСКАТА ЕПОПЕЯ

 Ансамбълът за народни пес-
ни и танци „Везелица” от град Белго-
род-Русия изнесе концерт в големия 
салон на читалище „Градище” на 14 
август 2014 г. по покана на Общин-
ската организация на Национално 
движение „Русофили”-гр.Своге. 
Концертът бе посветен на 137-мата 

годишнина от Шипченската епопея. 
         Гостите от ансамбъла прис-
тигнаха в Своге в ранния следобед 
същия ден и най-напред посетиха 
сградата на Общината, където бяха 
посрещнати от секретаря – г-жа Мая 
Ташунова. На кратка среща в засе-
дателната зала те бяха запознати с 

най-забележителното от нашия град 
и община. След като опитаха вкуса и 
на свогенския шоколад, артистите се 
оттеглиха, за да се подготвят за учас-
тието си.
         Фолклорният ансамбъл за песни 
и танци «Везелица» към Белгород-

ския държавен институт за изкуство 
и култура става известен през 1983 г., 
когато се обединяват в едно  хорът, 
танцовата и инструменталната групи 
на института. Историята на обичаи-
те, традициите и начина 
на живот на предците им 
са намерили отражение 

в работата на 
анс амбъла . 
Чрез музи-
кални адапта-
ции на народ-
ни песни от 
региона Бел-
город, чрез 
обработката 
на танцувал-
ното култур-
но наследство 
са създадени 
отделните изпълнения  
и вокално-хореографски 
композиции. Ансамбълът 

е лауреат на руски и международни 
конкурси и фестивали. Художествен 
ръководител на ансамбъл «Везелица» 
е Татяна Савченко, диригент – Ната-
лия Шамина, хореограф 
– Владимир Лившиц, 
а музикален ръководи-
тел – Михаил Шараба-

рин. Солист 
– Алексей 
Мир го р од -
ски.
 Ш и п -
ченска епо-
пея
 Шипчен-
ската епопея 
е една от най- 
з н ач и м и т е 
битки в Руско-турската 
освободителна война. 
Войските на Сюлейман 
паша и руско-българския 

отряд на ген. Н. Г. Столетов три дни 
водят ожесточени боеве на най-висо-
ките точки на Шипченския проход 
- връх Свети Никола (днес връх Сто-
летов), връх Шипка и Орлово гнез-
до. 
 През август 1877 г. Сюлей-

ман паша нахлува в Тракия начело 
на армия, прехвърлена от Албания. 
Той успява да превземе Стара Заго-
ра и настъпва с около 30 000 души и 
48 оръдия към Шипченския проход, 

решен да го превземе, вместо да го 
заобиколи по някой по-слабо охраня-
ван път. Идеята на Сюлейман паша 
била да се нанесе главен удар от из-
ток, да се разсече отбраната и да се 
унищожат по части отбраняващите 
се войски. 

 Руските войници и българ-
ските опълченци превръщат прохода 
в непристъпна крепост, „в затворена 
врата за настъплението на турците 
към Северна България и отворена 
врата за победния поход на руската 
армия към Цариград”, по думите на 
ген. Радецки. 
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 На 18 август 2014 год. от 11:00 
ч. в лекционната зала на НЧ „Градище 

1907“беше проведена заключителна 
пресконференция по проект: „Оптими-
зиране на структурата и подобряване 
на ефективността на администрация-
та на Община Своге”, осъществяван с 

постигнати следните резултати:

   1. Извършен функционален анализ с 
препоръки и план за организационна 
и структуритана оптимизация, иден-
тифициране на силни и слаби страни 
на администрацията и препоръки за 
подобряване на ефективността, ефи-
касността и икономичността на об-
щинската администрация.
   2. Изготвена Стратегия за оптимиза-
ция на работните процеси.
  3. Изготвена Стратегия за изпълне-
ние на препоръките и включване на 
предложенията в бюджетните прогно-
зи (2014-2017год.).
  4. Разработени вътрешни правила за 
организацията на бюджетния процес 
на общината.
  5. Изготвен проект за Наредба за 
условията и реда за съставяне на 
тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет  на 
Община Своге.
   6. Разработено длъжностно разпи-
сание.
  7. Утвърден устройствен правилник.
  8. Внедрена стратегия за действие. 
  9. Извършен мониторинг на изпълне-
нието на стратегията за действие.
 10.Осигурена информираност на 
всички заинтересовани страни за про-
екта, за неговите цели и постигнати 
резултати.
 Гости на събитието бяха пред-
ставители на граждани, ръководители 
и  служители от общинската админи-
страция.
 Всички разработени доку-
менти ще бъдат публикувани на елек-
тронната страница на община Своге 
-  www.svoge.bg

финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капа-

цитет” (ОПАК),  
с ъфин ан сир ан а  
от Европейския 
съюз, чрез Евро-
пейския социален 
фонд. Договорът 
за безвъзмездна 
финансова помощ 
беше сключен на 
02.09.2013 г. като 
срокът за изпъл-
нение на проекта 
беше 12 месеца, а 
неговата стойност 
88 317,84 лв.
   Общата цел на 
проекта е опти-
мизирането на 
структурата и оси-

гуряването на по-ефективно функци-
ониране на  администрацията на Об-
щина Своге
  Заключителната пресконференция-
та беше открита от Светлин Тодоров 

– ръководител на 
проекта. Г-н То-
доров поздрави 
присъстващите с 
добре дошли от 
името на екипа и 
даде думата на ко-
ординатора Йоан-
на Цветкова. Г-жа 
Цветкова запозна 
подробно аудито-
рията с  изпълне-
ните дейностите 
и постигнатите 
резултати по про-
екта.
По време на изпъл-
нението му бяха 

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

     ПРОВЕДЕ СЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРО-
ЕКТ: „ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРУКТУРАТА И ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ЕФЕКТИВНОСТТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ“
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я

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

 О Б Я В А
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.14, ал.2 и 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 
№126, Протокол №10 от 18.07.2014г. на Общински съвет – Своге и във връзка със Заповед №1530/27.08.2014г. на за Кмет на Община 
Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 
години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща: помещение с площ 11,00 (единадесет) кв.м., находящо се 
в сградата на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“-с. гара Бов, предназначено за зъболекарски кабинет.        
           Търгът ще се проведе на 11.09.2014г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се пода-
ват за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:00 часа на 10.09.2014г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило 
само едно заявление за участие, да се проведе нов търг при същите условия на 25.09.2014г. от 11:00 часа в заседателната зала на 
Община Своге като заявленията за участие могат да се подават до 17:00 часа на 24.09.2014г.                                    .                
 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 1,8 % (едно цяло и осем десети процента) от минималната 
работна заплата за страната за един квадратен метър площ (без ДДС).   
   Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от 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

Съгласувал:
РЕНИ ПАНЕВА 
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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.2 и 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 №96, Протокол №9 от 13.06.2014г. на Общински съвет – Своге и във връзка със Заповед 
№1529/27.08.2014г. на за Кмет на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг 
с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 години на част от имот - публична общинска собственост, пред-
ставляваща: терен с площ от 29 (двадесет и девет) кв.м., попадащ в УПИ №І – „За търговска дейност“ в кв.107 (сто и 
седми) по ПУП на гр.Своге, предназначен за монтиране на тото-пункт.          
Търгът ще се проведе на 12.09.2014г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за учас-
тие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:00 часа на 11.09.2014г. В случай, че не се яви 
кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе нов търг при същите условия на 24.09.2014г. 
от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге като заявленията за участие могат да се подават до 17:00 часа на 
23.09.2014г.                                    .                
 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 1,8 % (едно цяло и осем десети процента) от 
минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ (без ДДС).   
   Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от 
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

Съгласувал:
РЕНИ ПАНЕВА 

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.2 и 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 №95, Протокол №9 от 13.06.2014г. на Общински съвет – Своге и във връзка със Заповед 
№1528/27.08.2014г. на за Кмет на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг 
с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 години на част от имот - публична общинска собственост, предста-
вляваща: помещение с площ от 35,00 (тридесет и пет) кв.м., находящо се в сградата на Кметство – с.Реброво, предназ-
начено за лекарски кабинет.           
Търгът ще се проведе на 23.09.2014г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие 
се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:00 часа на 19.09.2014г. В случай, че не се яви канди-
дат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 30.09.2014г. 
от 11:00 часа  в заседателната зала на Община Своге като заявленията за участие могат да се подават до 17:00 часа на 
29.09.2014г.                
 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

Съгласувал:
РЕНИ ПАНЕВА 
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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

На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда/ КТ/, във връзка с чл. 37, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народната просвета/ ЗНП/
ОБЯВЯВАМ:

I. Конкурс за заемане на длъжността “директор” на ЦДГ - с. Томпсън, община Своге
II.  Кратко описание на длъжността:
Директорът на детската градина е пряко подчинен на кмета на общината. Той планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на 
държавната политика в областта на образованието и възпитанието на децата и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на 
детската градина.
При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика на длъжността” директор” на общинска детска градина.
III.  Изисквания за заемане на длъжността:
1.   Да са български граждани.
2. Да отговарят на изискванията на чл. 40, ал. 4 от ЗНП - да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, 
да не са лишени от правото да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на 
децата.
3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание” уволнение” по чл. 188, т. З от КТ и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на 
основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен 
ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
4.Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “ магистър” по специалност “предучилищна 
педагогика” или “предучилищна и начална педагогика”.
5.Да имат не по-малко от 3/ три/ години учителски трудов стаж по смисъла на чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
6.  Да притежават компютърна грамотност.
IV.  Начин на провеждане на конкурса:
1.   Конкурсът се провежда в два етапа: Допускане по документи Писмен тест и интервю
2.До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват 
изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
З.Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.
4.Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на конкурса.
5.Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/ или казуси, свързани с прилагане на нормативната уредба, действаща в системата на на-
родната просвета и със специфичното съдържание на функциите и отговорностите на длъжността” директор” на общинска детска градина.
6.Конкурсната комисия, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите със системата на определяне на резултатите и минималния 
резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста.
7.Решаването на теста е анонимно.
8.Председателят на комисията уведомява кандидатите за резултатите от теста, като на допуснатите до интервю кандидати писмено се съобщават 
датата, мястото и часа на провеждането му.
9.Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред
10.Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.
11.Комисията оценява кандидатите по следните критерии:
11.1.Компетентност, свързана с познаване на нормативните актове/ разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на зада-
чите в рамките на длъжността” директор” на общинска детска градина/.
11.2.Управленска компетентност/ способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване 
на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване/.
11.3.Организационна компетентност/ способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи.
11.4.Комуникационна компетентност/ умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ;умения за 
мотивиране и убеждаване/.
Конкурсът се провежда от комисия, назначена със заповед на кмета в съответствие с чл. 94 от КТ.
V. Необходими документи
1.Заявление за участие в конкурса, адресирано до кмета на община Своге с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността.
1.   Документ за самоличност/копие/.
2.   Професионална автобиография.
З.Документ за завършена степен и специалност на висшето образование, документ за придобита професионална квалификация” учител”/ копия/.
4.Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка и/ или служебна книжка, осигурителна книжка или 
друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина/ копия/.
5.Карта за предварителен медицински преглед/ когато са изтекли повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовото/ служебно правоот-
ношение на кандидата/.
6.Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен учет за психично заболяване.
7.Свидетелство за съдимост в срок на валидност/ копие/.
8.Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива/ копия/.
9.Документи за компютърна грамотност.
При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/ или осигурителен стаж следва да съдържат всич-
ки попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
VI. Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават в деловодството на община Своге - ул.” Ал. Стамболийски” 7-1 етаж, в 30-дневен 
срок, считано от публикуването на обявата за конкурса.
За допълнителна информация и справки - Нина Станчева - гл. експерт” Образование” - III етаж - община 
Своге, тел. 0726/ 85, в. 36.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Ренета Кръстанова - зам. кмет на община Своге.
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СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКЦИЯ НА КАТ-СВОГЕ ПО МЕТОДА  
 „ШИРОКООБХВАТЕН  КОНТРОЛ” 

 Във връзка със зачестилите 
пътно-транспортни произшествия 
през месеците юни и юли главни-
ят секретар на МВР е разпоредил 
извършването на засилени провер-

ки на водачите на МПС в цялата 
страна по метода „Широкообхва-
тен контрол”. Водачите са  про-
верявани основно за употреба на 
алкохол, застраховка „Гражданска 
отговорност”, редовни документи, 
прегледи за техническа изправност 
на автомобилите и правоспособ-
ност.  При широкообхватния кон-
трол проверките се извършват от 

няколко екипа, които спират по ня-
колко последователно движещи се 
автомобила едновременно. 
 Акцията се провежда от 
около месец и ще продължи, кол-
кото е необходимо, докато  бъдат 
овладяни тежките пътни инциден-
ти в страната.
          При една от проверките на 

КАТ-Своге, проведена на 21 август 
2014 г., местните медии бяха пока-
нени  да отразят работата на път-
ната полиция и да дадат глас-
ност на мероприятието, което 

от своя страна да бъде 
още една превантивна 
мярка срещу нарушения-
та на пътя. 
          При спирането 
на кола и отбиването й 
встрани, пътният по-
лицай се легитимира и 
поисква документите за 
проверка. Друг прове-
ряващ полицай влиза в 
компютърната система, къде-
то се съдържат всички данни 

за водача или автомобила, и про-
верява валидността на документи-
те. При съмнение водачът се 
проверява и за употреба на 
алкохол. Най-честите нару-
шения, които бяха установе-
ни, докато представителите 
на медиите бяха на мястото 
на мероприятието, бяха лип-
сата на предпазни колани и 

невключените  светлини. 
Колите, които преминаха 
през този период и бяха 
спрени, бяха предимно 
от региона. Статистиката 
след акцията, продължила три 
часа, е следната: съставени са 
4 акта по ЗДвП и 12 фиша, при 
проверени около 25 автомоби-
ла. Нарушенията са за липса 
на застраховка „Гражданска 
отговорност”, непоставени 
предпазни колани и невклю-

чени светлини.
          Инспектор Бисер Панчев 
припомни, че РУП-Своге прите-
жава брояч на тежки ПТП, ранени 
и загинали хора, разположен над 
централния вход на НЧ „Градище” 
в Своге, който е вторият в страна-
та след този във Военна болница в 
София и чиято роля е превантивна 

– тази черна статистика да направи 
водачите по-предпазливи и внима-
телни на пътя. Това може би е ока-

зало влияние върху водачите от ре-
гиона, защото от началото на тази 
година в община Своге няма нито 
един загинал при пътен инцидент 

човек. Дано и занапред да няма, 
предвид трудния планински пътен 
терен в общината. 
           Уважаеми водачи на МПС, 
бъдете умни и толерантни на пътя! 
Поставяйте предпазните колани, за-
щото те спасяват живот. Карайте с 
включени светлини, за да бъдете за-
белязвани отдалече. Проверявайте 
редовно техническата изправност 
на автомобилите си и актуалността 
на документите си. Не шофирайте 
след употреба на алкохол. Всичко 
това не коства кой знае колко уси-
лия, а отстранява проблемите. 
ПАЗЕТЕ ЖИВОТА! 
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НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ – 2014 ГОДИНА

 На 28 август 2014 г. от 11.00 до 
14.00 ч. в сградата на НЧ „Градище” 
в Своге се проведе безплатно и ано-
нимно изследване за ХИВ/СПИН. Ме-
роприятието е част от Националната 
лятна антиспин кампания по Програ-
ма „Превенция и контрол на ХИВ/
СПИН”, финансирана от Глобалния 
фонд за борба срещу СПИН, туберку-
лоза и малария. На място бяха дошли 
служители от Кабинета за анонимно и 
безплатно консултиране и изследване 
за ХИВ/СПИН (КАБКИС) към Нацио-
налния център по заразни и паразитни 
болести – София. 
 Тази инициатива цели да се фоку-
сира общественото внимание към от-
говорно сексуално поведение,  грижа 
за собственото здраве и това на парт-
ньора.  Дава се възможност,  безплатно 
и анонимно, на всеки, който желае, да 

провери собствения си ХИВ статус, като направи изследване и ако е необходимо, да потърси своевременно ме-
дицинска помощ.
 Ако сте пропуснали безплатното изледване в 
Своге, но имате съмнение, че сте заразени, можете да 
си направите безплатни изследвания, преглед и кон-
султация във всички КАБКИС (кабинети за безплат-
но консултиране и изследване за СПИН) в страната, 
които са общо 19. Повече информация можете да по-
лучите на телефон 070013040. Направете го.
 ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН!
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ВТОРИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР В СЕЛО МИЛАНОВО
 Под мотото „Хоро се вие, пе-
сен се пее” на 15 август 2014 г. в село 
Миланово се проведе вторият фол-

клорен събор. Събитието, органи-
зирано от кметство Миланово и НЧ 
„Пробуда 1927”, събра в местността 
„Старо село” много почитатели на 

автентичната народна музика. Из-
борът на мястото не е случаен – до 
местната светиня – средновековната 

черква „Света Богородица”, построе-
на през 1492 г., а на 15 август се чест-

ва „Успение Богородично”. 
         Официални гости бяха – Кристи-
ян Димитров - най-младият член на 

Народното събрание, Ре-
нета Кръстанова - зам.кмет 
на Община Своге, Мая Та-
шунова – секретар на Об-
щина Своге, Оля Генова от 
Парк „Врачански Балкан”, 
кметове на кметства от 
община Своге, служите-
ли от администрацията на 
Общината, Боян Ангелов 
– поет, председател на Съ-
юза на българските писа-
тели, Георги Ралчев – поет, 
председател на настоятелството 

на НЧ „Литературна София 2013”, 
Петър Китински – поет.
         Поздравително слово произне-
се кметът на село Миланово Веселин 

Петков. Г-жа Ренета Кръстано-
ва прочете поздравителен адрес 
от името на и.д. кмета на общи-
на Своге Георги Петков, в който 
се казва: „...Селищата в община 
Своге, сред които и Миланово, 
полагат много усилия, за да съх-
ранят фолклорното изкуство, 
местните обичаи и празници. 
Организират се събори и фести-
вали, най-разнообразни изяви, 
запазвайки религиозните и кул-
турни традиции. Днес, в деня на 

големия християнски празник „Успе-
ние Богородично”, бих искал да ви 
пожелая много здраве, добро 

настроение с програмата 
на фестивала и сили, да 
поддържате духа и живота 
на вашето село!...”
         С кръшно Бачков-
ско хоро танцов състав 
„Миланово” откри втория 
фолклорен фестивал. След 
тях участие взеха – тан-
цов състав от НЧ „Искър-
ски пролом 1934” с. Гара 
Лакатник, битова дамска 
група и танцов състав „Искри” 
от НЧ Възраждане 1928” от 

с. Искрец, група за народни танци 
„Чародейки” от гр. Вършец, певче-

ска група от НЧ „Сава Доброплодни 
1956” с. Габровница и певческа гру-
па за автентичен фолклор „Китка” от 

НЧ „Градище 1907” – Своге. Фести-
валът завърши със „Ситно шопско на 
пояс”, изпълнено от танцьорите от 

Миланово.
         Съборът продължи с водосвет, 
традиционния курбан и народно ве-
селие.
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СЕЛО МИЛАНОВО, ОБЩИНА СВОГЕ – 
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ТУРИЗЪМ

          Село Миланово се намира 
в община Своге и е разположено 
над Гара Лакатник. Територията му 
граничи със селата Гара Лакатник, 
Заноге, Губислав, Дружево, Горна 
Бела Речка, Горно Озирово, Люта-
джик, Згориград, Очин дол и Оп-
летня. Надморската му височина е 
от 300 до 1500 м, а самото селище 

е на 800 м. Землището му е 45,25 
кв.км. Населението – 446 души. 
Кмет на с. Миланово е Веселин Пе-
тков. Съборът на селото е на 24 май. 
На 15 август е курбана при старата 
черква „Успение Богородично”, на 
8 септември е празникът на новата 
черква, на 20 декември се чества го-
дишнина от създаването на читали-
ще „Пробуда”.
          Село Миланово се е казвало 

преди 1950 г. Осиково. Името Оси-

ково идва от дървото осика - тре-
петлика. Първоначално селото се е 
формирало в скрито долинно място, 
където хората са намерили по-голя-
ма сигурност, а и климатът е бил 
по-благоприятен за живеене. Почти 
веднага е построена църквата „Ус-
пение Богородично”. По време на 
кърджалийските нападения през 

1800 г., оттук е преминал Соф-
роний Врачански. Спрял е при 
овчарите във Войводин валог, 
където е бил нахранен, преоб-
лечен и придружен до преми-
наването му през р.Искър за 
манастира „Седемте Престо-
ла”. През 1876 г., минавайки, 
четниците от разбитата Боте-
ва чета били посрещнати от 
осиковски овчари и козари, 
които ги нахранили и прово-
дили към р.Искър. По време 
на отоманско владичество не 
е имало случай на заселване 
на турци. Присъствието им е 
било основно при събиране на 

данъци. След освобождението на 
България, Миланово се изгражда 
близо до основния път за гр.Враца 
и гр.Вършец в местността „Гувна”, 
а първоначалното селище се пре-
връща в махала „Старото Село”. 
Възникват общо 7 махали и през 
20-те години на ХХ век селото дос-
тига 3000 човека. В същия период 
е имало и 2 функциониращи 
училища.

           През септемврий-
ското въстание лидер на 
участниците в него е бил 
Симеон Петров Труп-
льов. След разбиването 
на въстаниците той ус-
пява да избяга в Сърбия, 
но е арестуван брат му 
Милан Петров Трупльов. 
Милан е бил овчар, сви-
рел е на гайда. Той не е 
участвал във въстанието, но за 
назидание, невинен е бил раз-

стрелян и бутнат от 300-метровите 

скали, заедно с участници в сраже-
нието. След 1945 г. Симеон Труп-
льов се връща в селото и става кмет. 
През 1950 г., както и за много други 
села, е взето решение да се проме-
ни името на село Осиково. Първото 
предложение е да бъде кръстено на 
бореца против „фашизма и капита-
лизма” Симеон Трупльов-„Симе-
оново”. Тогава самият той е казал, 
че не е редно селище да се кръщава 
на жив човек и така е дошло новото 
име на село Осиково – „Миланово”, 
кръстено на загиналия му брат.
        КУЛТУРНИ И ПРИРОДНИ 
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
        На територията на землище-
то има останки от стари свети оби-
тели. Такива са: черквата в мест-
ността „Църквище”, манастир или 
параклис „Св.Кирик” в местността 
Кирик, манастир в Калугерски дол, 
манастир „Св.Врач” в Свражен. 
Най-важният обект е черквата „Ус-
пение на Св.Богородица” в Старо 
село. Черквата е обявена за памет-
ник на културата, но до сега не е 
направено нищо за съхранението й. 
Включена е в програмата и проек-
тите на Природен парк „Врачански 
балкан”. Черквата е построена през 
1492 г. Еднокорабна, едноапсидна, 
с полуцилиндричен свод и проско-
мидийна ниша. Съществуват пласт 
стенописи, които по стилови осо-

бености се датират от XVI век. 
По- късно стенописите са покрити 
с мазилка 
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и сега са 
з а п а з е н и 

частично.
         В предание се разказв, че кре-
постта в местността Градището е 
една от последните, паднали под 
турска власт – 50 год. след падане-
то на България. Турците с хитрост 
и измама прекъснали водопровода 
и принудили защитниците да се 

предадат. Една баба ги научила как 
да открият вода за конете – като на-
зобят един кон и го държат жаден 
няколко дни. Тогава той сам оти-
шъл на мястото на водопровода и 
започнал да рови с крак. Крепост-
та е била добре укрепена. Скалите, 
които опасват повече от половина-
та хълм, са служели за естествена 
преграда. Останалата част е имала 
защитна стена, иззидана от камък. 
Входът бил на най-тясното място и 

с малко средства се е охранявал. В 
скалата под крепостта има пещера, 

в която са намирани човешки 
и животински кости. При за-
лесяване на хълма са намира-
ни човешки гробове.
           Карстовият строеж на 
планината е причина за обра-
зуване на пещери, по-големи 
от които са Темната дупка, ко-
ято е на 2 етажа - сух и влажен, 
пещерата при Градището, тази 
в билото на Соколец, Свин-
ската дупка в Калугерски дол, 
Бойна дупка в Коритски дол и 

другата Бойна дупка под Побрато-
вец. Съществуват и други по-малки 
пещери на много места из земли-
щето. 
           Величествено скално обра-
зуване са Кобилини стени. Нами-
рат се на границата със землището 
на с.Оплетня. Дълбоко под тях до 

р.Искър се намира и самото 
село. Мястото е почти непри-
стъпно. Над скалата има стръ-
мен скат, а под нея – дъл-
бок сипей. От разкази 
на иманяри се знае, че в 
Кобилини стени Вълчан 
войвода е криел имането 
си, което мнозина са се 
опитвали да достигнат, 
но не могли, защото го 
пазел някакъв змей със 
светещи очи. Интересна 
е и скалата, която е изгра-

дила в.Сокола, който се нами-
ра на границата с Лютаджик. 
С право носи името си – прилича 
на кацнал на височината сокол, от-
правил поглед на северозапад в да-
лечината.   
           Интересни скални образува-
ния има из цялото землище. Таки-
ва са Бабил плаз, Танките заскоци, 
Ристова кукла, скалите над Добри-
ловец, Митрова кукла, скалите над 
Градището и много други. Всички 

те, като че ли природата ги е сътво-
рила, за да подпират намиращите се 
над тях върхове, могили и възвише-
ния. Интересни са образуванията, 
които стърчат над повърхността на 
земята – Гюблите в Коритски дол, 
Коминьете зад Шаварец и на други 
места.
           ТУРИСТИЧЕСКИ И ВЕЛО 
МАРШРУТ „СТАРО СЕЛО – 
СВРАЖЕН“
         Маршрутът започва от кв, 
Свражен на село Миланово и ми-
нава през местността „Влаови во-
деници“, останките на които при-
родата е скрила почти напълно от 
нас. Оттам се открива прекрасна 
панорамна гледка към местността 
Русинов дел.
Продължавайки нагоре към било-
то на планината, се стига до маха-
ла Старо село и черквата „Успение 
Богородично“, построена през 1492 
г. Оттам може да се продължи до 
село Миланово (30 мин.) или до 
хижа Пършевица (2 часа).

По време на прехода информацион-
ни табели разказват за историята на 
местността и бита на хората, живе-
ли по тези места. Продължителнос-
тта на целия маршрут е около 3 часа 
пеша или около 2 часа с велосипед  
Подробна информация за с. Мила-
ново можете да намерите в сайта 
www.osikovo-milanovo.com             
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