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                      ПОКЛОН ПРЕД СОБСТВЕНОТО НИ МИНАЛО!
                   НА 22 СЕПТЕМВРИ 1908 ГОДИНА В ЦЪРКВАТА „СВЕТИ 40 МЪЧЕНИЦИ” НА СТА-
РОПРЕСТОЛНИЯ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО КНЯЗ ФЕРДИНАНД ПРОЧИТА МАНИФЕСТ, С 
КОЙТО ПРОВЪЗГЛАСЯВА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ. МЯСТОТО НА ПРОКЛА-
МИРАНЕ НА ТОЗИ ИСТОРИЧЕСКИ АКТ Е ИЗБРАНО СИМВОЛИЧНО - ХРАМЪТ, КЪДЕТО 
ПРЕЗ 1185 ГОДИНА Е ВЪЗСТАНОВЕНА БЪЛГАРСКАТА НАЗАВИСИМОСТ ОТ БРАТЯТА 
АСЕН И ПЕТЪР. ЦЕЛТА НА ТОЗИ АКТ Е ДА СЕ ПОДЧЕРТАЕ ПРАВОПРИЕМСТВОТО НА 
ТРЕТОТО С ВТОРОТО И ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО. ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 
НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ, ДЪРЖАВАТА Е ТРИБУТАРНО КНЯЖЕСТВО. НА ПА-
МЕТНИЯ 22 СЕПТЕМВРИ КНЯЗ ФЕРДИНАНД И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР 
МАЛИНОВ СЕ ОБРЪЩАТ С МАНИФЕСТ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ТЪРЖЕСТВЕНО 
ПРОВЪЗГЛАСЯВАТ „СЪЕДИНЕНАТА НА 6 СЕПТЕМВРИ 1885 ГОДИНА БЪЛГАРИЯ ЗА НЕ-
ЗАВИСИМО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО”.

НЧ “ГРАДИЩЕ”
ГР.СВОГЕ

ОБЩИНА СВОГЕ

СЛЕД  ПОСТИГАНЕТО  НА  СЪЕДИНЕНИЕ-
ТО НА ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ С КНЯЖЕСТВО 
БЪЛГАРИЯ УСИЛИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТ СЕ НАСОЧВАТ КЪМ 
ОБЯВЯВАНЕ  НА  НЕЗАВИСИМОСТ.  БЪЛ-
ГАРИЯ СТАВА ПЪЛНОПРАВЕН УЧАСТНИК 
В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. СЪЗ-
ДАДЕНИ СА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ОСВО-
БОЖДАВАНЕ НА ПОСЛЕДНИТЕ ОСТАНА-
ЛИ ПОД ОСМАНСКА ВЛАСТ БЪЛГАРСКИ 
ЗЕМИ В  ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ.
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Откриване на учебната година в СОУ „ИВАН ВАЗОВ” - 
Своге

 Новата учебна година за-
почна и за учениците от СОУ 
„Иван Вазов” в Своге. Гости на  
откриването бяха - вр.и.д. кмет 
на община Своге инж. Георги 
Петков, г-жа Татяна Гюзелева 

- старши експерт „Природни на-
уки и екология” от  Регионален 
инспекторат-София регион, г-жа 
Людмила Петрова - председател 

на училищното настоятелство на 
СОУ „Иван Вазов”, бивши учите-
ли, родители и близки на учени-
ците.
      Традиционният водосвет за 
здраве и успех беше направен от 
протойерей Любомир Пешев, а 
учениците бяха поздравени, ос-
вен от официалните гости, и от 
майка на първокласник. Проче-
тен бе и поздравителен адрес от 

министъра на образованието г-жа 
Румяна Коларова.
      Майка на вто-
рокласник призова 
присъстващите да се 
включат, ако желаят, 

в обявена-
та преди 
с едмица 
от шу-
м е н с к и 
у ч и т е -
ли акция 
„Подари 
надежда 
в м е с т о 
ц в е т е ” , 
като по този начин 
помогнат на бедства-
щите ни 
сънарод-

ници от наводнени-
ята през изминалото 
лято. В двете сгради 
на училището са по-

с т а в е н и 
дарител-
ски ку-
тии, ко-
ито ще 
о с т а н а т 
известно 
време, а 
средства-
та от тях ще бъдат 
преведени по сметка 
на БЧК.

      Дъждът не попречи на добро-
то настроение и всички ученици, 

особено малките първокласници, 
бяха много въодушевени от това, 

че пристъпват прага на училище-
то. Учениците от 12 клас ритуал-
но връчиха на първокласниците 

Ключа на знанието, а 
те от своя страна по-
ложиха клетва да се 
учат много, да станат 
добри хора и да бъдат 
гордост за родите-
лите си и за родното 
училище. 
      Накрая инж. Ге-
орги Петков удари 
училщния звънец и 
откри учебната годи-
на.
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Дирекция „Бюро по труда” инициира трудова борса
       На 10 септември 2014 г. от 11.00 ч. 
във фоайето на НЧ „Градище 1907” в 
гр. Своге се проведе обща трудова бор-
са с обявени работни места в различни 
професионални области. Инициатива-
та бе на ръководството на Дирекция 
„Бюро по труда”, във връзка с  проект 
по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” – „Да успеем за-
едно”. Отзоваха се 12 работодатели от 
различни браншове – търговия, произ-
водство, ресторантьорство и услуги, 
между които фирмите: „АДЕКО”, „Ли-
лия-С” АД, „Графобал България” АД, 
АК Магнит АД, „Истра” ТМТ, ИЗИ-
кредит, ЕТ „Фейт”, Счетоводна къща 
„Сигурност”, РПК „Чавдар”, Областен 
военен отдел-София, които обявиха 
51 свободни работни места. Търсещи-
те работа лица, които се регистрираха 
при посещението на трудовата борса, 
бяха 103. 
      Срещата бе открита от Мария 
Еленкова – и.д. директор на Дирек-
ция „Бюро по труда” гр. Своге, която 
се обърна към присъстващите с кратко 
слово: „Добре дошли на всички! Бла-
годаря на г-н Петков  и Община Своге 
за съдействието в организацията  на 
днешното мероприятие.

      Поканили сме  работодатели от раз-
лични сфери – търговия, производство, 
ресторантьорство и услуги. Преди да 
пристъпим към представяне на рабо-
тодателите, пожелавам на търсещите 
работа лица, да намерят тук подходя-
щите работни места и да се реализират 
спрямо очакванията си, а на работода-
телите – да намерят подходящите хора 
за обявените от тях места.
      На щанда EURES нашият консул-
тант ще ви информира за свободните 

работни места, които са публикувани 
от службите по заетост в страните от 
европейското икономическо простран-
ство, условията на труд,  условията на 
търсене на работа 
и трудовите паза-
ри в различните 
страни. Благодаря 
на всички, които  
използват  услуги-
те на Агенцията по 
заетостта. Надява-
ме се да ви бъдем 
полезни и зана-
пред.”
      След това ду-
мата бе дадена на 
вр.и.д. кмет на об-
щина Своге инж. 
Георги Петков, който каза: „Уважаеми 
дами и господа, приветствам инициа-
тивата на Дирекция „Бюро по труда” за 
организиране на днешната обща трудо-
ва борса. Безработицата е сериозен про-
блем за населението на община Своге. 
Всяка възможност за намиране на ра-
ботни места е добре дошла за хората, 
които се нуждаят от работа. Община 
Своге и Дирекция „Бюро по труда” ра-
ботят съвместно през последните годи-

ни за реализиране 
на национални и 
европейски про-
грами по заетост-
та. Подкрепяме и 
ще съдействаме 
за провеждане на 
всички възможни 
изяви, които водят 
до разширяване 
на трудовата зае-
тост и намаляване 
на безработицата 

в община Своге. 
Благодаря на ра-
ботодателите за 
проявената отзив-
чивост и се надя-
вам, че тази проява 
ще бъде полезна за 
много хора. Желая 
успех на днешното 
начинание!”
        Консултантът 
Татяна Атанасова 

информираше интересуващите се без-
работни за възможностите за намиране 
на работа в страните от Европейския 
съюз. 

        EURES (EURopean Employment 
Services, европейски услуги по зае-
тостта) представлява мрежа за сътруд-
ничество между службите за заетост 
в страните от Европейското иконо-
мическо пространство (28-те стра-
ни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, 
Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)и 
Конфедерация Швейцария. В мрежата 
са включени и партньорски организа-
ции – обществени служби по заетостта, 
професионални съюзи, работодателски 
организации и др. Мрежата се коорди-
нира от Европейската Комисия.
Мрежата EURES е създадена през 1993 
г. с цел подпомагане мобилността на 
Европейските пазари на труда чрез 
оказване на необходимото съдействие 
на:
 • търсещите работа лица, кои-
то желаят да работят в чужбина;
 • работодателите, които жела-
ят да наемат работници от чужбина;
 • търсещите работа лица и ра-

......продължава на стр.4
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ботода -
телите в 

пограничните региони.
 Услугите на EURES за граж-
даните и работодателите се изразяват в 
предоставяне на:
 • информация от базите дан-
ни, публикувани в EURES портала 
(European job mobility portal);
 • информация и консултации, 
предлагани от над 800 съветници на 
EURES от всички страни, членки на 
EURES.
 Базите данни на EURES пор-
тала предоставят:
 • информация за свободните 
работни места, заявени чрез национал-
ните и обществените служби по зае-
тостта в страните-членки на EURES, 
както работните места, заявени чрез 
т.н. EURES съветници;
 • възможност за публикува-
не на професионално CV от страна на 
търсещите работа лица в съответната 
база данни на портала; тази база данни 
е достъпна за регистрираните в порта-

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“   ГР.СВОГЕ

          До 26 септември 2014 г. Дирекция „Бюро по труда“ гр.Своге приема заявки за разкриване на работни места от 
работодателите от реалния сектор по проект „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”.
         Целта на схемата „Подкрепа за заетост” е насърчаване на работодателите да осигурят заетост на регистрирани 
безработни. Продължителността на субсидираната заетост по проекта е 6 месеца. 

         За повече информация – Дирекция „Бюро по труда“ гр.Своге; тел.:0726/22568

ла работодатели, които се интересуват 
от мотивирани търсещи работа лица от 
други страни от ЕС/ЕИП;
 • информация за условията за 
живот и работа в страните от ЕС/ЕИП;
 • информация за пазарите на 
труда в страните от ЕС/ЕИП;
 • информация за ограничени-
ята в свободното движение на работ-
ната сила, въведени от старите страни 
членки на EURES по отношение на но-
воприетите страни в ЕС;
 • информация за възможност-

ите за образование 
и професионално 
обучение в ЕС.
Общо 128 трудови 
борси в страната 
провежда Агенци-
ята по заетостта 
през настоящата 
2014 г. 100 от тях 
са в изпълнение 
на проект „Да ус-
пеем заедно” по 
Оперативната про-
грама „Развитие на 

човешките ресурси”. 80 от борсите са 
общи, а 48 – специализирани (за мла-
дежи, за продължително безработни и 
лица в предпенсионна възраст, както 
и за представители на ромската общ-
ност).
Надяваме се общата трудова борса, 
проведена в гр. Своге, да доведе до 
намаляване на безработицата и потреб-
ностите на търсещите и предлагащите 
работа да бъдат задоволени.

СЪОБЩЕНИЕ
ОТ ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“   ГР.СВОГЕ

         Започва събирането на заявки по схемата „Младежка заетост”
Работодателите от реалния сектор, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своята за-
явка в Дирекция „Бюро по труда“ гр.Своге до 29 септември 2014 г. (включително).
Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  Тя ще осигури стаж и обучение на 
работното място на младежи на възраст до 29 години (включително) за период от 6 месеца.
Схемата „Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления:
 • Стажуване: Работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на наетия по 
схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в 
рамките на стажа;
 • Обучение по време на работа: По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена про-
фесия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята 
на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

         За повече информация – Дирекция „Бюро по труда“ гр.Своге; тел.:0726/22568

......продължение от стр.3
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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   

 З А П О В Е Д

№ 1699/ 18.09.2014 г.
 На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  234 ал.1 
и ал.2 от Изборния кодекс 

ОПРЕДЕЛЯМ:
             Следните избирателни секции за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния 
апарат или зрението както следва:
 1.Секция  № 264300001 с адрес: гр.Своге – НЧ „Градище”, ул.Цар Симеон №29
 2.Секция  № 264300004 с адрес: гр.Своге – СОУ ”Иван Вазов, ул.”Звънче” №2             
           Пред всяка от двете секции да  се постави табела и други обозначителни знаци, на които се отбелязва 
и допълнителното им предназначение.   
           На тел. 0726 / 85 и тел 0726 / 221 08 или на адрес: гр.Своге ул.”Ал.Стамболийски” № 7, избиратели-
те с увреждания могат да правят заявки за придвижване в деня на изборите за народни представители на 
05.10.2014 г.

ИНЖ..ГЕОРГИ ПЕТКОВ  /п/
ВР.И.Д КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

Съгласувал:
Захарина Истаткова  /п/
За Директор на Дирекция „ПАО”

Изготвил: /п/ Мая Манолова-Ташунова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Изх.№109/04.09.2014г.
ОБЯВЛЕНИЕ

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с 
Решение №151, Протокол №12 от 29.08.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обясни-
телна част и Скица-предложение в М 1:500 и разрешава изработването от заинтересованото лице на проект 
за Подробен устройствен план (ПУП)– План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот (ПИ)№036001 (ливада) в 
местн. „Дупката” по Картата на възстановената собственост (КВС) на село Редина, Община Своге, Софий-
ска област, с цел промяна предназначението на земеделската земя и застрояването й със сграда за търговска 
и складова дейност. 

Александър Манолов  /п/
Председател на Общински съвет-Своге
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 29.08.2014 г.

 РЕШЕНИЕ №133 – Относ-
но: Продажба на недвижим имот, 
представляващ УПИ XII 342 „За об-
ществено ползване“ в кв.54 по ПУП 
на гр.Своге, собственост на „МБАЛ-
Своге“ЕООД
 ОбС-Своге дава съгласие на 
основание чл.12,ал.2 от Наредба за уп-
ражняване правата на  Общината върху 
общинската част от капитала на тър-
говско дружество да бъде извършена 
продажба на недвижим имот, предста-
вляващ УПИ ХІІ 342 „за обществено 
ползване“ в кв.  54 по ПУП на гр.Своге 
с площ 705 кв. м., а съгласно скица от 
№ 492 от 18.08.2014 г. с площ от 680 
кв.м, застроен с двуетажна панелна 
сграда с метална конструкция със  за-
строена площ 332 кв.м и 2 292 куб.м, 
собственост на еднолично дружество 
с ограничена отговорност с общин-
ско имущество „МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ” 
ЕООД, ЕИК 0000770093, със седали-
ще и адрес на управление: град Своге, 
улица „Староселска” № 4, управлявано 
и представлявано от д-р Любица Ива-
нова Томчева.
 ОбС-Своге дава съгласието 
си и упълномощава  управителя на 
„МБАЛ СВОГЕ“ ЕООД – д-р Любица 
Томчева, да представлява дружеството 
при извършване на покупко-продажба 
на имота, като извърши необходимите 
правни и фактически действия от име-
то и за сметка на дружеството и склю-
чи договор за покупко-продажба.
 РЕШЕНИЕ №134 – Относ-
но: Предложение от инж. Кирил 
Иванов - управител на „Спортист–
Скала“ЕООД с вх.№ 321/22.08.2014 
г. за закупуване на 100 кв.м от имот 
028142 и 100 кв.м от имот 028144, на-
ходящи се в землището на с. Желен
 1.ОбС-Своге дава съгласие 
Дружество “Спортист–Скала” ЕООД 
да закупи от наследниците на  Гато 
Еленков Колев 100 кв.м от имот 028142, 
находящ се в землището на с. Желен с 
ЕКАТТЕ 29163, община Своге за сума-
та от 1000 лева. 
 2.ОбС-Своге дава съгласие 
Дружество “Спортист–Скала” ЕООД 
да закупи от наследниците на  Сла-
вко Еленков Колев 100 кв.м от имот 

028144, находящ се в землището на с. 
Желен с ЕКАТТЕ 29163, община Своге 
за сумата от 1000 лева. 
 3.ОбС-Своге  упълномоща-
ва инж.Кирил Иванов – управител на 
„Спортист-Скала“ЕООД  да сключи 
договор за покупко–продажба на посо-
чените в т.1 и т.2 части от имоти.
 РЕШЕНИЕ №135 - Oтносно: 
Предложение от инж. Кирил Иванов 
– Управител на “Спортист–Скала” 
ЕООД до Общински съвет- Сво-
ге, вх. № 299/14.08.2014г. и Молба 
до “Спортист–Скала” ЕООД с вх. 
№8 / 12.08.2014г. от “Бизнес център 
София”АД, “Искър 2000” ЕООД, 
ЕТ “Атанас Леков” и Иван Дими-
тров Генчев за продажба на 280 кв. 
м, представляващи част от УПИ № 
I – 978 “За търговска и производ-
ствена дейност”, кв. 180 по ПУП на 
гр.Своге
 1.ОбС-Своге дава съгласие да 
бъде извършена продажба на сергийна 
площ от 280 кв. м, находяща се в УПИ 
I – 978 “За търговска и производствена 
дейност” в кв. 180 по ПУП на гр.Своге, 
апортиран в капитала на търговско 
дружество “Спортист–Скала”ЕООД с 
Решение № 104, по Протокол № 9 от 
заседание на ОбС-Своге, проведено на 
15.07.2002 г.
 2.ОбС-Своге дава съгласие 
имотът описан в т. 1 да бъде продаден 
на собствениците на законно построени 
сгради, съгласно Разрешение за строеж 
№106, влязло в сила на 15.10.2008 г., 
за построяване на “Едноетажна тър-
говска сграда за павилионна продаж-
ба на плодове и зеленчуци – 14 броя 
магазини, всеки със ЗП – 16,20кв. м.” 
- “Искър 2000”ЕООД, “Бизнес център 
София”АД, ЕТ “Атанас Леков” и Иван 
Димитров Генчев.
 3.ОбС-Своге одобрява про-
дажна цена на посочения в т. 1 имот, 
изготвена от независим лицензиран 
оценител в размер на 7 200 лв.
 4.Всички разходи по извърш-
ване на продажбата са за сметка на ку-
пувачите.
 5.ОбС-Своге упълномощава 
Управителя на “Спортист-Скала”ЕООД 
– инж. Кирил  Иванов да извърши 
всички необходими действия, както и 

да подписва от името на дружеството 
всякакви документи във връзка с взе-
тите по-горе решения от ОбС-Своге.
 РЕШЕНИЕ №136 - Oтносно: 
Приемане на Наредба за управление 
на дейностите по третиране на отпа-
дъците и поддържане чистотата на 
територията на Община Своге
ОбС-Своге приема Наредба за упра-
вление на дейностите по третиране на 
отпадъците и поддържане на чистота-
та на територията на община Своге, с 
която се отменя Наредба за опазване 
на околната среда, поддържане на чис-
тотата и управление на отпадъците на 
територията на Община Своге приета 
с Решение №60 на ОбС-Своге по Про-
токол №5 от 11.03.2010 г., на основание 
чл. 19 от Закона за управление на отпа-
дъците.
 РЕШЕНИЕ №137 - Oтносно: 
Одобряване броя на паралелките и 
броя на учениците в паралелките 
от I до XII  в училищана на Община 
Своге за учебната 2014/2015 година
 1. На основание чл.11, ал.1, 
ал.2 и ал.7, и чл.11а, ал.1 и ал.3 от На-
редба №7 утвърждава броя на ученици-
те в паралелките на училищата, както 
следва:
 ОУ ”Св. Иван Рилски” – с. Ис-
крец 
 І клас – 12 ученика
 ІІ клас – 7 ученика
 ІІІ клас – 11 ученика
 ІV клас – 12 ученика
 V клас – 14 ученика
 VІ клас – 13 ученика
 Слята паралелка  VІІ - VІІІ 
клас – 15 ученика/ 11+4/
 ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” 
– с. Гара Бов
 Слята паралелка ІІ – ІV клас 
– 10/ 5+5/ ученика
 Самостоятелна  паралелка  ІІІ 
клас – 9 ученика
 Слята паралелка V – VІІІ клас 
– 8/6+2/ ученика
 Слята паралелка  VІ клас – VІІ 
клас  – 12/7+5/ ученика
 ОУ ”Отец Паисий” – с. Свид-
ня     
  
 Слята паралелка І - ІІІ клас – 8/ 
3+5/ ученика



информационен бюлетин Община Своге

7

 Слята паралелка ІІ - ІV клас 
– 6/ 3+3/ ученика
 Слята паралелка V – VІІ клас 
– 8/ 3+5/ ученика
 Слята паралелка  VІ - VІІІ клас 
– 3/ 1+2/ ученика
 ОУ ”Д-р Петър Берон” – с. Ре-
брово
 І клас – 11 ученика
 ІІ клас –  14 ученика
 ІІІ клас – 8 ученика
 ІV  клас – 9 ученика
 Слята паралелка V – VІІІ клас 
- 8/ 6+2/ ученика
 VІ клас – 13 ученика
 VІІ клас – 9 ученика
 ОУ ”Елин Пелин” – с. Владо 
Тричков
 Слята паралелка - І  – ІV клас  
– 6/ 3+3/ ученика
 Слята паралелка – ІІ – ІІІ клас 
– 6 ученика/ 5+1/
 Слята паралелка V клас – VІІ 
клас - 10 ученика/ 3+7/
 Слята паралелка – VІ – VІІІ 
клас – 11 ученика/ 9+2/
 ОУ ”Васил Левски” – с. Церо-
во
 І клас – 12 ученика
 ІІ клас – 10 ученика
 ІІІ клас – 8 ученика
 ІV клас – 10 ученика
 VІ клас – 12 ученика
 VІІ клас – 10 ученика
 НУ ”Д-Р Петър Берон” – гр. 
Своге
 Подготвителна група – 10 уче-
ника
 ІІ клас – 10 ученика
 ІІІ клас – 10 ученика
 ІV клас – 12 ученика
 СОУ ”Иван Вазов” – гр. Своге
 VІІІ б клас – 13 ученика
 ХІ б клас – 12 ученика
 ХІІ б клас – 10 ученика
ОУ ”Христо Ботев” – гара Лакатник / 
защитено училище/
 Слята паралелка І – ІV клас 
– 10/ 4+6/ ученика
 ІІ  клас – 11 ученика
 ІІІ клас – 10 ученика
 Слята паралелка V – VІ  клас 
– 14/ 9+5/ ученика
 VІІ клас – 12 ученика
ОУ ”Св.св. Кирил и Методий” – с. Осе-
новлаг/ защитено училище/
 І клас – 1 ученика
 ІІІ клас – 2 ученика
 ІV клас – 1 ученика

 VІ клас – 2 ученика
 VІІ клас – 2 ученика
 VІІІ клас – 2 ученика
 2.На основание чл.11, ал.2 от 
Наредба № 7/ 29.12.2000 г./посл.изм.
ДВ № 7 от 28.02.2012 г./ община Сво-
ге ще осигури по възможност допъл-
нителни средства на училищата извън 
определените по единни разходни 
стандарти за обезпечаване на учебния 
процес през учебната 2014/ 2015 г.
 РЕШЕНИЕ №138 - Oтносно: 
Предоставяне на информация за из-
пълнението на бюджета за първото 
шестмесечие на 2014г. на Община 
Своге
 1.Приема информацията за 
изпълнението на бюджета за първо по-
лугодие на 2014 г. по пълна бюджетна 
класификация, както следва:
-по приходната част –  4 507 925 лв. 
-по разходната част  -   4 507 925 лв.
 2.Приема информацията за 
касовото изпълнение на сметките за 
средства от Европейския  съюз, в т.ч.: 
- средствата от национален фонд – 592 
579 лв.
- средствата от Разплащателна агенция 
към Държавен фонд „Земеделие“ – 352 
756 лв.
- сметките за средствата по други меж-
дународни програми – 4 637 лв.
 РЕШЕНИЕ №139 - Oтносно: 
Приемане на отчета на поименно-
то разпределение на средствата по 
обекти за строителство и основен 
ремонт (включително за изгражда-
не и основен ремонт  на местни об-
щински пътища), за придобиване на 
материални и нематериални активи, 
за придобиване на земя и за проучва-
телни и проектни работи през 2013г. 
на Община Своге /съгл. приложе-
ние1 и 2/
 ОбС-Своге приема отчета на 
поименното разпределение на сред-
ствата по обекти за строителство и 
основен ремонт (включително за из-
граждане и основен ремонт  на местни 
общински пътища),за придобиване на 
материални и нематериални активи, за 
придобиване на земя и за проучвателни 
и проектни работи през 2013 г. на Об-
щина Своге /съгласно приложение 1  и 
2 /.
 РЕШЕНИЕ №140 - Oтносно: 
Вътрешни компенсирани промени и 
намаляване средствата от поименно-
то разпределение по обекти за стро-

ителство и основен ремонт (вклю-
чително за изграждане и основен 
ремонт  на местни общински пъти-
ща),  за придобиване на материални 
и нематериални активи, за придо-
биване на земя и за проучвателни и 
проектни работи през 2014г. на Об-
щина Своге /съгл. Приложение1 /
 ОбС-Своге приема вътрешни 
компенсирани промени и намалява-
не средствата от поименното разпре-
деление по обекти за строителство и 
основен ремонт (включително за из-
граждане и основен ремонт на местни 
общински пътища), за придобиване на 
материални и нематериални активи, за 
придобиване на земя и за проучвателни 
и проектни работи през 2014 г. на Об-
щина Своге /съгл. Приложение 1 /.
 РЕШЕНИЕ №141 - Oтносно: 
Разместване на бюджетни кредити 
по параграфи, дейности и функции, 
без да се променя общият размер на 
бюджета към 31.08.2014 г.
 ОбС-Своге дава съгласие, по-
ради възникване на неотложни потреб-
ности и недостиг на бюджетни кре-
дити при приемане на първоначалния 
бюджет, да бъдат разместени кредити 
в разходната част по параграфи, дей-
ности и функции, без да се променя об-
щия размер на бюджета, както следва:
 І.Увеличава кредитите по раз-
ходната част в дейностите”Общинска 
отговорност” в следните функции и па-
раграфи:
 Функция „Общи държавни 
служби”
 Дейност „Общинска адми-
нистрация”
 Параграф  52-03/др. оборудва-
не, машини и съор./ - 1 400 лв.
 Параграф  10-92/р-ди за съд. 
обезщ.л-ви и др. - 7 600 лв. 
 Функция „Образование”
 Дейност”Целодневни дет-
ски градини”
 Параграф  10-92/р-ди за съд.
обезщ. л-ви и др. - 8 600 лв.
 Дейност”Общообразовател
ни училища”-дофинанс. с общ.с-ва
 Параграф 10-15/материали/ -2 
000 лв.
 Функция „Жилищно строи-
телство, БКС и опазване на околна-
та среда”
 Дейност „Др.дейности по 
жил.строителство,и регион.разви-
тие”
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 Параграф 52-06/ инфраструк-
турни обекти / -3 600 лв.
 Дейност „Чистота
 Параграф 10-20/разходи за 
външни услуги/  - 90 000 лв.
Функция „Икономически дейности и 
услуги”
 Дейност „Др.дейности по сел-
ско и горско стопанство, лов и рибо-
лов”
 Параграф 10-20/разходи за 
външни услуги/ - 7 000 лв.
 IІ.Намалява кредитите по раз-
ходната част в дейностите”Общинска 
отговорност” в следните функции и па-
раграфи:
 Функция „Общи държавни 
служби”
 Дейност „Общинска адми-
нистрация”
 Параграф 10-30/текущ ремонт 
- 7 000 лв.
 Параграф 51-00/основен ре-
монт/ -  5 000 лв.
 Параграф 52-06/ инфраструк-
турни обекти / -  90 000 лв.
 Функция „Жилищно 
строителство,БКС и опазване на 
околната среда”
 Дейност „Др.дейности по жил.
строителство,и регион.развитие”
 Параграф 10-20/разходи за 
външни услуги/ -  18 200 лв.
 РЕШЕНИЕ №142 - Относ-
но:Сключване на договор за про-
дажба на имот – частна общинска 
собственост, представляващ 500/680 
ид.ч. от УПИ II -68 «За обществено 
обслужване“, находящ се в кв.7 на 
с.Осеновлаг, община Своге
 1.ОбС-Своге дава съгласие за 
продажба на имот – ч. общ. собстве-
ност, представляващ:
 > 500/680 ид. ч. от УПИ II-68 “За об-
ществено обслужване”, находящ се в 
землището на с. Осеновлаг, кв.7, общи-
на Своге, област Софийска. Граници 
на имота – УПИ I “Училище”; УПИ 
III-66; УПИ I -”Училище”; Улица ОК 
22-26-27. Актуван с Акт за общинска 
собственост, вписан в Служба по впис-
ванията – гр. Своге на 17.07.2014 г.
 2.ОбС–Своге одобрява про-
дажна цена за имота, в размер на 1730 
лева, съгласно експертна оценка, изгот-
вена от лицензиран оценител.
 3.ОбС-Своге възлага на Кмета 
на Община Своге да издаде заповед и 
сключи Договор за покупко-продажба.

 РЕШЕНИЕ №143 - Относ-
но: Провеждане на публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на 
имот №058002 от общинския позем-
лен фонд, с площ от 1,079 дка, нахо-
дящ се в м.“Бачището“ по КВС на с. 
Томпсън, Община Своге
 1. ОбС-Своге дава съгласие за 
провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на имот – част-
на общинска собственост, представля-
ващ:
 > Имот № 058002 от общин-
ския поземлен фонд, с площ от 1,079 ( 
едно цяло нула седемдесет и девет) дка, 
находящ се в м. „Бачището“ по КВС на 
с. Томпсън, община Своге, област Со-
фийска. Граници – Имоти №№ 058003; 
050059; 058004; 000050; 058001; 
050059. Начин на трайно ползване: па-
сище, мера. 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.
 2. ОбС-Своге одобрява начал-
на продажна цена за имота в размер на 
2830 лева без ДДС,  съгласно експерт-
на оценка, изготвена от лицензиран 
оценител.
 3. ОбС-Своге упълномощава 
Kмета на Oбщина Своге  да проведе 
търга по т. 1, издаде заповед и сключи 
договор за продажба на описания в т. 
I, имот – частна общинска собственост, 
със спечелилия публичния търг участ-
ник.
 РЕШЕНИЕ №144 - Относ-
но: Провеждане на публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на 
имот №032010 от общинския позем-
лен фонд, с площ от 0,574 дка, нахо-
дящ се в м.“Щърбаница“ по КВС на 
гр.Своге, Община Своге
 1. ОбС-Своге дава съгласие за 
провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на имот – част-
на общинска собственост, представля-
ващ:
 > Имот № 032010 от общин-
ския поземлен фонд, с площ от 0,574 
дка, находящ се в м. „Щърбаница“ по 
КВС на гр. Своге, община Своге, об-
ласт Софийска. Граници – Имоти №№ 
032009; 032011. Начин на трайно полз-
ване: 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.
 2.ОбС-Своге одобрява начал-
на продажна цена за имота в размер на 
1945 лева без ДДС,  съгласно експерт-
на оценка, изготвена от лицензиран 
оценител.
 3. ОбС-Своге упълномощава 
Kмета на Oбщина Своге  да проведе 
търга по т. 1, издаде заповед и сключи 
договор за продажба на описания в т. 
I, имот – частна общинска собственост, 
със спечелилия публичния търг участ-
ник.
 РЕШЕНИЕ №145 - Относно: 
Провеждане на публичен търг с тай-
но наддаване за продажба на имот 
№111003 от общинския поземлен 
фонд, с площ от 0,557 дка, находящ 
се в м.“Старо село“, с.Реброво, Об-
щина Своге
 1. ОбС-Своге дава съгласие за 
провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на имот – част-
на общинска собственост, представля-
ващ:
 > Имот №111003 от общин-
ския поземлен фонд, с площ от 0,557 
дка, находящ се в с. Реброво, м. „Ста-
ро село“, община Своге. Категория на 
земята при неполивни условия: деве-
та. Начин на трайно ползване: ливада. 
Граници: имоти №№111002; 111001; 
111004;000613;079005. Актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 
11605/28.02.2014г. За имота има учре-
дено право на преминаване на името на 
заявителя – Мирослав Спасов Спасов.
 2. ОбС-Своге одобрява начал-
на продажна цена за имота в размер 
на:
 > За имот, описан в т. 1 - 1595 
лева без ДДС съгласно експертна оцен-
ка, изготвена от лицензиран оценител.
 3. ОбС-Своге упълномощава 
Кмета на Община Своге  да проведе 
търга по т. 1, издаде заповед и сключи 
договор за продажба на описания в т. 1, 
имот – частна общинска собственост, 
със спечелилия публичния търг участ-
ник.
 РЕШЕНИЕ №146 - Относно: 
Допълване на Годишната програма 
за управление и разпореждане с имо-
ти – общинска собственост при Об-
щина Своге за 2014г. в Раздел II “Под 
наем“  с имот №013025 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 52,933дка, 
находящ се в с.Редина
 ОбС-Своге не допълва Го-
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дишната програмама за управление 
и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014г. в Раздел ІІ „Под 
наем“ със следния недвижим имот, 
находящ се в с.Редина: №013025 от 
общинския поземлен фонд - частна 
общинска собственост с площ 52.933 
дка. Категория на земята при неполив-
ни условия: Десета. Начина на трайно 
ползване: Пасище, мера. Акт за частна 
общинска собственост №9232. 
 РЕШЕНИЕ №147 - Относно: 
Допълване на Годишната програ-
ма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при 
Община Своге за 2014г. в Раздел II 
“Под наем“ с имоти – частна общин-
ска собственост №035014, №012003, 
№033006, №033010 и №033060, нахо-
дящи се в с.Дружево
 ОбС-Своге допълва Годишна-
та програма за управление и разпореж-
дане с имоти – общинска собственост 
за 2014 г. в Раздел ІІ „Под наем“ със 
следните недвижими имоти, находящи 
се в с.Дружево:
  - №035014 с площ 117.215 дка. 
Категория на земята при неполивни ус-
ловия: десета. Начин на трайно полз-
ване: ливада. Акт за частна общинска 
собственост №5687;
 -№012003 с площ 168.113 дка. 
Категория на земята при неполивни 
условия: шеста. Начин на трайно полз-
ване: ливада. Акт за частна общинска 
собственост №2310;
 -№033006 с площ 21.193 дка. 
Категория на земята при неполивни ус-
ловия: девета. Начин на трайно полз-
ване: ливада. Акт за частна общинска 
собственост №5658;                       
 -№033010 с площ 13.770 дка. 
Категория на земята при неполивни ус-
ловия: девета. Начин на трайно полз-
ване: ливада. Акт за частна общинска 
собственост №5659;     
 -№033060 с площ 76.196 дка. 
Категория на земята при неполивни ус-
ловия: девета. Начин на трайно ползва-
не: пасище, мера. Акт за частна общин-
ска собственост №11625. 
 РЕШЕНИЕ №148 - Относно: 
Допълване на Годишната програ-
ма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при 
Община Своге за 2014г. в Раздел I 
„Продажба“ с 95 кв.м, придаваеми 
към УПИ VII-19, кв.12 по ПУП на 
с.Габровница, Община Своге

 ОбС-Своге допълва Годиш-
ната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – общинска собстве-
ност за 2014г. в Раздел I „Продажба“ 
с 95 кв.м,представляващи придаваеми 
към УПИ VII-19, кв.12 по ПУП на 
с.Габровница, Община Своге. УПИ 
VII-19 е собственост на : 1.Наследни-
ци на Борис Милов Цонев; 2.Наслед-
ници на Петко Борисов Милов, по 
силата на Нот. акт №144, том I, дело 
№338/28.07.1965г.
 РЕШЕНИЕ № 149 - Относно: 
Допълване на Годишната програма 
за управление и разпореждане с имо-
ти – общинска собственост при Об-
щина Своге за 2014г. в Раздел I „Про-
дажба“ с имот №038001 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 33,866 дка, 
находящ се в м.“Могилата“ по КВС 
на с.Дружево, Община Своге
 ОбС-Своге не допълва Годиш-
ната програма за управление и разпо-
реждане с имоти –общинска собстве-
ност за 2014г. в Раздел І “Продажба”, 
с:
 -Имот № 038001 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 33.866 дка, 
находящ се в м. „Могилата“ по КВС 
на с. Дружево, община Своге, област 
Софийска. Начин на трайно ползване: 
ливада. Категория на земята при не-
поливни условия: Девета. Граници  
– имоти №№ 062041; 062004. Акту-
ван с акт за общинска собственост № 
5758/08.02.2007 г.
 РЕШЕНИЕ №150 - Относно: 
Допълване на Годишната програма 
за управление и разпореждане с имо-
ти – общинска собственост при Об-
щина Своге за 2014г. в Раздел I „Про-
дажба“ с имот №033046 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 36,888дка, 
находящ се в м. „Домишлярете“ по 
КВС на гр.Своге, Община Своге
ОбС-Своге  не допълва Годишната 
програма за управление и разпорежда-
не с имоти – общинска собственост за 
2014г.  в Раздел І “Продажба”, с:
 - Имот №003046 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 36,888 дка, 
находящ се в м.”Домишлярете” по КВС 
на гр.Своге, Община Своге, Софийска 
област. Начин на трайно ползване:ли-
вада. Категория на земята при неполив-
ни условия: Десета. Граници – имоти 
№№000012; 003017; 003043; 003017; 
003044; 003106; 000014; 003018; 
052076; 052075; 052074; 052076003107; 

003027; 003045; 003015;003016. Акту-
ван с акт за частна общинска собстве-
ност №11645/21.08.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №151 - Относ-
но: Одобряване задание по чл.125 от 
ЗУТ и издаване разрешение за изра-
ботване на проект  за   ПУП  –  ПЗ на 
поземлен имот № 036001 в м. „Дуп-
ката“ по КВС на с.Редина, Община 
Своге, с цел промяна на предназна-
чението на земеделската земя и за-
строяването й със сграда за търгов-
ска и складова дейност
 ОбС–Своге одобрява зада-
нието по чл.125 от ЗУТ– обяснителна 
част и Скица-предложение в М 1:500 
и разрешава изработването от заин-
тересованото лице на проект за Под-
робен устройствен план (ПУП)–План 
за застрояване (ПЗ) на поземлен имот 
(ПИ)№036001 (ливада) в местн. „Дуп-
ката” по Картата на възстановената 
собственост (КВС) на село Редина, 
Община Своге, Софийска област, с цел 
промяна предназначението на земедел-
ската земя и застрояването й със сграда 
за търговска и складова дейност. Реше-
нието да се съобщи по реда на чл. 124б, 
ал. 2 от ЗУТ.
 РЕШЕНИЕ №152 - Относно: 
Отпускане на еднократна финансова 
помощ на нуждаещи се лица и се-
мейства по реда на Наредба за реда 
и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, приета с Решение 
№121, Протокол №29/26.04.2013г.
 ОбС-Своге дава съгласие да се 
отпусне еднократна финансова помощ 
на лицата, одобрени от комисията по 
чл.7 от Раздел II от Наредбата за реда 
и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ по приложения спи-
сък. Средствата са предвидени в бю-
джета на Община Своге за 2014 г. по 
параграф 42-14 /текущи обезщетения 
и помощи по решение на Общинския 
съвет/.
 РЕШЕНИЕ №153 - Относно: 
Съгласуване на Стратегически план 
за периода 2014-2016г. (актуализи-
ран) и Годишен план за 2014г. (ак-
туализиран) за дейността на звено 
„Вътрешен одит“
 ОбС-Своге съгласува Страте-
гически план за периода 2014-2016 г. 
(актуализиран) и Годишен план за 2014 
г. (актуализиран) за дейността на звено 
„Вътрешен одит“.
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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.35, ал.1 от Закона за общинската соб-
ственост  и чл. 44, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 143/29.08.2014 
г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №1679/16.09.2014 г.на Кмета на Община Своге, обявява публи-
чен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: 
 > Имот № 058002 от общинския поземлен фонд, с площ от 1,079 ( едно цяло нула седемдесет 
и девет) дка, находящ се в м. „Бачището“ от подробния устройствен план на с. Томпсън, община 
Своге, област Софийска. Граници – Имоти №№ 058003; 050059; 058004; 000050; 058001; 050059. 
Начин на трайно ползване: пасище, мера. Категория на земята при неполивни условия: седма. Ак-
туван с акт за общинска собственост, вписан в Служба по вписвания- гр. Своге на 09.07.2014 г.
 • Начална тръжна продажна цена: 
 > За  Имот № 058002 от общинския поземлен фонд, с площ от 1,079 ( едно цяло нула седемде-
сет и девет) дка, находящ се в м. „Бачището“ от подробния устройствен план на с. Томпсън, община 
Своге, област Софийска. Граници – Имоти №№ 058003; 050059; 058004; 000050; 058001; 050059. 
Начин на трайно ползване: пасище, мера. Категория на земята при неполивни условия: седма. Ак-
туван с акт за общинска собственост, вписан в Служба по вписвания- гр. Своге на 09.07.2014 г,  в 
размер на 2830.00 (две хиляди осемстотин и тридесет лева) без ДДС.
 > 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 01.10.2014 г. Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 09:00 часа на 
02.10.2014 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 07.10.2014 г. от 09:00 часа в заседателната зала на 
Общината.
           
 Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 
13:30 часа. Закупуване на тръжна документация - Община Своге, „Управление на собстве-
ността“, 3 етаж. За справки - Юлия Геошева - Юрисконсулт, телефон 0726-85, вътрешен 37.

ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ 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.35, ал.1 от Закона за общин-
ската собственост  и чл. 44, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 
143/29.08.2014 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №1679/16.09.2014 г.на Кмета на Община Сво-
ге, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, 
представляващ: 
Имот №111003 от общинския поземлен фонд, с площ от 0,557 /нула цяло петстотин петдесет и 
седем хилядни/ дка, находящ се в с. Реброво, м. „Старо село“, община Своге, Софийска област. 
Категория на земята при неполивни условия: девета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: 
имоти №№111002;111001;111004;000613;079005. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 
11605/28.02.2014г.          
 > Начална тръжна продажна цена: 
За Имот №111003 от общинския поземлен фонд, с площ от 0,557 /нула цяло петстотин петдесет 
и седем хилядни/ дка, находящ се в с. Реброво, м. „Старо село“, община Своге, Софийска област. 
Категория на земята при неполивни условия: девета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: 
имоти №№111002;111001;111004;000613;079005. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 
11605/28.02.2014г., в размер на 1595.00 (хиляда петстотин деветдесет и пет) лева без ДДС.

 > 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 
01.10.2014 г. Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 11:00 часа на 02.10.2014 
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 07.10.2014 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община-
та.
        
    Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа 
до 13:30 часа. Закупуване на тръжна документация - Община Своге, „Управление на собстве-
ността“, 3 етаж. За справки - Юлия Геошева - Юрисконсулт, телефон 0726-85, вътрешен 37.

ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ 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.35, ал.1 от Закона за общин-
ската собственост  и чл. 44, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 
144/29.08.2014 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №1681/16.09.2014 г.на Кмета на Община Сво-
ге, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, 
представляващ: 
 > Имот № 032010 от общинския поземлен фонд, с площ от 0,574 (нула цяло седемстотин и 
седемдесет и четири) дка, находящ се в м. „Щърбаница“ по КВС на гр. Своге, община Своге, област 
Софийска. Граници – Имоти №№ 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.
 > Начална тръжна продажна цена: 
За Имот № 032010 от общинския поземлен фонд, с площ от 0,574 (нула цяло седемстотин и се-
демдесет и четири) дка, находящ се в м. „Щърбаница“ по КВС на гр. Своге, община Своге, област 
Софийска. Граници – Имоти №№ 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, в размер на 1945.00 (хиляда деветстотин четиридесет и пет) 
лева без ДДС.           

 > 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 01.10.2014 г. Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 14:00 часа на 
02.10.2014 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 07.10.2014 г. от 14:00 часа в заседателната зала 
на Общината.
         
   Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 
13:30 часа. Закупуване на тръжна документация - Община Своге, „Управление на собстве-
ността“, 3 етаж. За справки - Юлия Геошева - Юрисконсулт, телефон 0726-85, вътрешен 37.

ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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   60 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ „НАРОДНА КУЛТУРА 1954” с. ВЛАДО 
ТРИЧКОВ

 На 6-ти септември 2014 г., в 
деня на официалния празник на село 
Владо Тричков, се навършиха точно 
60 години от създаването на местното 
читалище „Народна култура 1954”. По 
този случай бе организирано честване, 
в което взеха участие самодейни колек-
тиви от селата Владо Тричков, Томпсън, 
Искрец и Церово. Официални гости на 
събитието бяха – вр.и.д. кмет на общи-
на Своге инж. Георги Петков, родом 
от Владо Тричков, зам.кметът Ренета 
Кръстанова и общинският съветник 
Емил Атанасов.
       Секретарят на читалището Бист-

ра Захаринова поздрави всички с добре 
дошли на тържеството и с прочувстве-
но слово запозна присъстващите с ис-
торията на създаването на читалището: 
„Неслучайно избрахме да празнуваме 
именно днес, на 6-ти септември, на 
днешния национален празник, когато 
тържествуват народностните и морал-
ни ценности. Тази дата е една 
от най-паметните и дръзки дати 
в новата история на България. 
Именно днес се празнува и тра-
диционният събор на селото. 
Читалище „Народна култура” е 
създадено през 1954 г. от осно-
вателите Никола Такев, Методи 
Такев и Иван Мартинов, които 
го създават с помощта на изда-
телство „Народна култура” и 
му дават неговото име. Именно 
това издателство дарява първи-
те 65 книги и така се поставя 
началото на библиотеката. По-
късно, с дарения от жителите 
на селото, тя постепенно се разраства. 
Започват да се закупуват нови издания 
и към момента библиотеката разполага 
с 9630 тома книги. През изминалите го-
дини читалището развива много и раз-

нообразна творческа дейност, като дет-
ски танцови състави, групи за модерни 
танци, изобразително изкуство, 
групи по английски език, пев-
чески състави, група за автен-
тичен фолклор. Всички тези 
състави са участвали на местно 
и общинско ниво. Групата за ав-
тентичен фолклор с ръководи-
тел Снежана Борисова участва 
в Десетия национален събор на 
българското народно творчест-
во в гр. Копривщица, откъдето 
се завърна със златен медал. Ос-
новна дейност на читалището е 

събирането и популя-
ризирането на местния 
певчески фолклор, който е ем-
блематичен за българската кул-
тура. Уважаеми дами и госпо-
да, откривам днешния 
празник с изпълнението 
на стихчета от децата на 
ЦДГ с. Владо Тричков, 
а това са Никола Геор-
гиев, Виктор Любенов, 
Мирослава Юлиянова, 
Венцислава Венцисла-
вова, Теодор Динев и 
Стилиян Стефанов.”

        След прекрасното изпъл-
нение на децата, на сцената се 
изяви и фолклорната група при 
читалище „Народна култура” с 
ръководител Евгени Колев, коя-
то изпълни автентични народни песни. 
След тях дойде редът на групите от чи-
талище „Христо Ботев 1929” с. Церово 

– детска певческа група, с ръко-
водител Снежана Сандова, дет-
ски танцов състав „Веселие”, с 
ръководител Виктория Тодоро-
ва и формация за обработен фолклор 
„Фолклорна фантазия”, с ръководител 

Петър Славков. Последваха изпълне-
нията на битова дамска група към чи-

талище „Възраждане 1928” с. Искрец, с 
ръководител Милка Василева и детски 
танцов състав „Искри”, с ръководител 

Тошко Тодоров. Накрая се изявиха учас-
тниците от читалище „Н.Й.Вапцаров 
1956” с. Томпсън.
        С много песни и танци премина 
честването на годишнината на читали-
ще „Народна култура” в с. Владо Три-
чков, а извън това събитие, съборът на 

селото беше достатъчен повод за народ-
но веселие и добро настроение.



Община Своге информационен бюлетин

14

 Село Владо Тричков се 
намира на около 17 км западно от 
град София и е първото по лини-
ята София-Мездра в община Сво-
ге. Територията му граничи със 
селата Луково, Реброво, Церецел 
и селата от Столична голяма об-

щина. Средна надморска височи-
на 744 м. Землището му е около 
19 кв.км. Население – 1213 души. 
Кмет на с. Владо Тричков е Траян 
Рашков. Съборът на селото е на 
6-ти септември. На същата дата 
през тази година (2014) читали-
щето на селото „Народна култура 
1954” отбеляза 60 години от съз-
даването си. До селото има авто-
бусен и жп транспорт.
 Селото се състои от някол-

ко махали, пръснати по дефилето 
на р. Искър - Ромча (било е село, 
но сега приобщен квартал), Кли-
сура, Калугерица, Голяма Лъка, 
Барата, Говедарник, Пехчаница, 
Лажов рът, Орешец. Като разпо-
ложено от двете 

страни на река Ис-
кър селото има няколко въжени 
моста за пешеходци и един един-
ствен мост за автомобили, свърз-
ващ махалите от две-
те страни. Мостът 
всъщност е пътният 
възел за бившето 
село и настоящ квар-
тал Ромча. Квартал 
Ромча си има църк-
ва и събор, който се 
провежда на 6 май. 

Все още има 
улици, които 
не са асфалти-
рани, обикно-
вено в по-ви-
соките части. 
В някои от ви-

лните зони липсва централен во-
допровод и там жителите са на 
собствени водоизточници. Това 
са предимно вилните зони. Освен 
местните жители, през последни-
те години там се заселват много 

софиянци, които са избрали жи-
вота на село пред напрегнатия 
живот в столицата. Една част от 
тях са имали вилни имоти, които 

сега са пригодени за целогодиш-
но пребиваване, други са за купи-
ли такива наскоро.
 В селото има основно учи-
лище и детска градина, един голям 
ресторант, няколко малки кръчми, 
магазинчета за хранителни стоки, 
склад на ......продължава на стр.15

СЕЛО ВЛАДО ТРИЧКОВ, ОБЩИНА СВОГЕ – 
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ТУРИЗЪМ
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едро за 
напитки, магазин от веригата Аро 
и аптека. Близо до детската гради-
на има малко оградено футболно 
игрище.В един от кварталите има 
малък частен комплекс с басейн, 
конна езда и ресторант. В селото 
има още автомобилен сервиз и 
склад за строителни материали.
 Откъм природа има много 
възможности за разходки из Ста-
ра планина. В хубаво време често 
се срещат off-road маниаци с мо-
тори, които пресичат планински-
те местности. Почти всяка махала 
има своята горска пътека, където 
местните пасат животните, а не 
рядко хора се разхождат по била-
та на планината. Така например 
на един хълм има изоставена ма-
хала, със стари кирпичени къщи, 
където някога са живяли хора, ма-
кари без ток и вода. От хълмовете 
се разкриват чудесни гледки към 
равното софийско поле. Река Ис-
кър е подходяща за риболов, ко-
ето е едно чудесно забавление за 
хората с това хоби. 
 Ромчанският манастир 
“Света Богородица” е разположен 
на една височина, над вилна зона 
“Ромча”, в източния край. Тъй 
като вилната зона принадлежи 
към село Владо Тричков, малко 
след влизане в селото, идвайки от 
София, на първата отбивка се за-
вива в ляво, минава се през моста 
над р. Искър и пътят продължава 
покрай жп линията, след което я 
пресича и от там тесен и стръмен 
път води точно до манастирските 
порти.
 Този манастир е постро-
ен и създаден съвсем наскоро. На 
неговото място не е имало преди 
това храм, нито каквато и да е 
старина, ако не се счита старата 
българска крепост която се е на-
мирала високо нагоре, на билото 

на хребета.
Манастирът представлява ком-
плекс от черква и жилищни и сто-
пански постройки. 

История

 Село Вл.Тричков се е със-
тояло от махалите “Орешец”, 
“Клисура”, “Калугерица”, “Голя-
ма лъка” и “Ромча”.  Най-напред 
петте махали са водени админи-
стративно към с.Церецел в пери-
ода 1920-25 г. През 1925 г. се офор-
мя община със седалище Реброво 
и махалите преминават към нея с 
общото име Луково. През 1930 г. 
се открива спирка Луково, а жп 
гарата при сегашното село Вла-
до Тричков се преименува  Елин 
Пелин, като и махалите приемат 
същото име. Настоящето име на 
селото - Владо Тричков – се дава 
през 1952 година. 

Училището

 През 1928-29 учебна годи-
на в махала „Калугерица” на село 
Луково в частна къща се открива 
училище с една слята паралелка. 
Децата ходят пеша на училище 
от най-далечните места. Първият 
учител се казва Драган Пешев и 
е от Батулия. В 1937 година учи-
лището се премества  на гарата в 
дома на Кръстьо Младенов. По 

това време има 
4 начални кла-
са с общо 32-ма 
ученици, които 
се обучават в 
една паралел-
ка .Учебн ат а 
1951-52 годи-
на е белязана 
в историята с 
нанасянето на 
училището в 
самостоятелна 
сграда. Учи-

телки тогава са Веселина Здрав-
кова , Иванка Пейчева и Назарка 
Иванова.
 През 1954-55 учебна годи-
на са открити пети и шести кла-
сове и обучението е на две смени. 
Директор по това време е Лазар 
Генов.  Много бързо учебното 
заведение се разраства. Помеще-
нията стават тесни. За целите на 
обучението е предоставена сгра-
дата на бившата казарма, която е 
на самата жп гара. Старата учи-
лищна сграда става читалище.  В 
този период директор е Траянка 
Данова. Иван Стоянов я наследя-
ва.  След него училището е упра-
влявано от Милка Терзиева. По 
нейно време учители са Цветан-
ка Петкова, Тодорка Коритарова, 
Веселин Лалова, Ана Каменова, 
Иван и Илинка Сърчелиеви. Мно-
го директори и учители са дали 
своя принос за обогатяването на 
материалната база и за качестве-
ното обучение на младите хора 
от селото.Сред най-запомнящите 
се и успешни директори е Магда 
Христова - от 1980-81 до 1993-94 
учебна година. Най-дългогоди-
шен опит като ръководител  има 
настоящият директор Таня Сър-
челиева - тя е начело на ОУ ”Елин 
Пелин”, с.Владо Тричков, от 1994 
година. 
По материали на Людмила 
Петрова

......продължение от стр.14
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