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ОБЩИНСКИЯТ ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ –
СВОГЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ, КМЕТСКИТЕ 

НАМЕСТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА СВОГЕ
 На 28 октомври от 10.00 ч. в 
Заседателната зала на Общината се 
проведе работна среща, на която се 

обсъди готовността за предстоящия 
зимен сезон. На срещата присъства-
ше общинското ръководство в лицето 
на вр.и.д. кмет на община Своге инж. 
Георги Петков и зам.кмета инж. Юли-
ян Асенов, както и други служители 
от администрацията. Присъстваха 
още зам.началникът на РСПБЗН ин-
спектор инж. Румен Тодоров, поли-
цейски инспектор „Пътен контрол” 
от РУМВР-Своге Бисер Панчев, ди-
ректорът на ВиК-Своге г-н Вълков, 
ръководителят от Областно пътно 

управление, отговарящ за отсечката 
от републиканската пътна мрежа на 
територията на община Своге г-н Пе-
тър Петров, както и секретарят на 
Общинския съвет по сигурност 
и Общинския щаб за защита при 
бедствия-Своге г-н Георги Мла-
денов. На срещата бяха и всички 
кметове и кметски наместници 
на населени места от общината. 
           Темата за обсъждане беше 
готовността на Община Своге 
и другите институции за дейст-
вия при обичайни и извънредни 
ситуации през предстоящия зи-
мен сезон. Всички кметове из-

ложиха пред ръководството своите 
опасения за проблемни участъци по 
пътищата в техните населени места 
при по-сурова зима. Изказаха и жела-
ние да им се осигури и работна ръка 
за чистене на снега и опесъчаване. 
Предвидено бе навременно докар-
ване на материали за опесъчаване и 
поддържане на пътищата,  в състоя-
ние, безопасно за МПС. Георги Мла-
денов прочете писмо от Областния 
управител във връзка с подготовка-
та за предстоящите зимни условия. 

Инспектор Бисер Панчев информи-
ра, че при рискови ситуации е добре 
да се информира и РУ в Своге, чрез 
обаждане на телефон 0726/22202, за 

да се спести време. Инспектор Румен 
Тодоров също обяви такъв телефон 
– 0726/22222 и обясни, че е добре да 
се вземат мерки за предпазване от по-
жари и зазимяване на водопроводна-
та мрежа. Хидрантите за пожарната 
да се обозначат, за да се виждат до-
бре и при силен снеговалеж. Той каза 
още, че РСПБЗН разполага и с висо-
копроходима техника за оказване на 
помощ на бедстващи хора. Обсъди се 
и нарочване на среща с ръководство-
то на TRACE, във връзка с наличи-
ето на недовършени опасни участъ-
ци на път ІІ-16 от РПМ. Изказаха се 
препоръки за по-добра комуникация 
с енергото в Своге при проблеми с 
тока, възникнали при скъсване на 
жици от паднали дървета или прос-
то от натрупването на твърде много 
сняг по тях..
           Срещата беше дълга и пол-
зотворна. Взети бяха предвид всички 
мнения и препоръки. Община Своге 
ще направи всичко по силите си, за 
да бъде в помощ на своите жители от 
всички населени места през предсто-
ящия зимен сезон.
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УЛИЦА „КОКИЧЕ” В СВОГЕ ВЕЧЕ СЕ КАЗВА УЛИЦА 
„ПРОФ. МИХАИЛ СЪБЕВ”

 С решение №156, взето на 
редовно заседание на Общинския 
съвет от 26.09.2014 г., ул. „Кокиче” 
в гр. Своге, започваща от ул. „Отец 
Паисий” и свършваща в ул. „Кирил и 
Методий”, се преименува  с името ул. 
„Проф. Михаил Събев“. 

 Преименуването е по предло-
жение на председателя на ОбС-Своге 
Александър Манолов, в което се каз-
ва, че в деловодството на Общинския 
съвет е получено писмо от проф.д-р. 
инж. Красимир Петров – ректор на 
Университета по архитектура, строи-
телство и геодезия (УАСГ), в което е 
изразено желанието на инициативна 
група от членове на катедра „Желез-
ници“ и ръководители на Факултета 
по транспортно строителство за на-
именуване на улица в гр. Своге на 
името на проф.д-р инж.Михаил Съ-
бев.
 В знак на признателност и 
преклонение пред приносa на забе-
лежителния проф. д-р инж. Миха-
ил Събев за науката  и практиката в 
транспортното строителство в стра-
ната и чужбина,  от УАСГ са наиме-
нували една аудитория и лаборатория 
на негово име. Освен това е  учредена 
парична награда за Първенеца на ви-
пуска от катедра „Железници“.

 След обсъждане на предложе-
нието на инициативната група от об-
щинското ръководство, е взето реше-
ние за  преименуване на ул. „Кокиче“ 
на името на забележителния профе-
сор. Мотивът за избора на тази улица 
е, че тя се намира в централната част 

на гр. Своге и е в непосредствена 
близост до жп гарата, а както е 
видно от биографията му, проф.
Събев отделя голяма част от жи-
вота си в изучаване на железо-
пътното строителство и участие 
в различни експертни съвети и 
ръководства към БДЖ. Освен 
това към настоящия момент няма 
данни за лица, заявили адресна 
регистрация 
по Закона за 
гражданската 
регистрация 
за посочената 
улица и пре-
именуването 
й не би създа-
ло неудобства 
за хората.
 През 2014 
г. се навърши-
ха 50 години 
от обявяване-
то на Своге за 
град. По слу-

чай тази годишни-
на ОбС-Своге взе 
решение, с което 
проф. Събев бе удостоен  посмъртно 
със званието „Почетен гражданин на 
град Своге“. Това е още един повод 
да увековечим името на нашия съ-
гражданин и да отдадем почит към 
паметта му.
Във връзка с гореизложеното и на ос-
нование чл.21, ал.1, т.18 от Закона за 
местното самоуправление и местната 
администрация, предлагам Общин-
ски съвет-Своге да вземе следното 
решение: Да преименува ул. „Коки-
че“, находяща се в гр.Своге, започва-
ща от ул.“Отец Паисий“ и свършваща 
в ул.“Кирил и Методий“  с ОК 642-
654, между кв.79а и кв.79  с името ул. 
„Проф. Михаил Събев“.

 Кой е проф.д-р инж. Миха-
ил Събев се разбира най-добре от не-
говата биография и от спомените на 
неговия най-добър приятел, известен 

просветен и културен деятел от Сво-
ге, г-н Михаил Цветков.
 Кратка биография
 Роден през 1933 г. в гр.Своге 
в семейството на железничар той за-
вършва Строителен техникум „Хрис-
то Ботев“ през 1951 г., а през 1959 г. 
се дипломира като строителен инже-
нер по железопътно строителство в 
Инженерно-строителен институт-Со-
фия – сега Университет по архитек-
тура, строителство и геодезия. През 
1973 г. защитава докторска степен 
в  Москва на тема „Разработване на 
система за изпълнение на ремонти-
те на железопътния път“. Последо-
вателно придобива научните звания 

„доцент“ и „професор“ и става един 
от най-изтъкнатите железопътни спе-
циалисти в България – познат, обичан 
и уважаван и от специалистите извън 
страната. В продължение на повече 
от 40 години проф.Събев чете лекции 
по „ЖП строителство“, „Проектира-
не, строителство и поддържане на жп 
линии“ и „Горно строене и поддържа-
не на железопътен път“ за студенти от 
различни специалности на Факултета 
по транспортно строителство и Стро-
ителния факултет в УАСГ. Отделно 
от административните му функции 
в УАСГ и участието му в различно 
експертни съвети и ръководства към 
БДЖ, той е дългогодишен член и съ-
трудник на Научно-технически съюз 
по транспорта, участник в различни 
ръководства на професионални транс-
портни организации и деен член на 
сдружения 
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с про-
фесионална насоченост, като Нацио-
налното сдружение-общество на ин-
женерите по железен път в България, 
Сдружение на европейските железо-
пътни организации, на което е ценен 
сътрудник, отговарящ за квалифици-
рането на европейските жп инженери 
за цяла Източна Европа. Член е на 
Асоциацията на научните работници 
в транспорта „Обединена Европа“ и 
експерт на съюза на частните строи-
тели в България.
 Спомени на Михаил Цве-
тков
 „От многогодишното ми при-
ятелство със съименника ми Миха-
ил Събев ще си позволя да разкрия 
някои спомени. Той беше отличен 
ученик, любознателен и буден. Като 
юноша единствен в Своге направи 
с подръчни средства лодка. С нея 
плувахме в р. Искър, въпреки, че тя 
бързо се пълнеше с вода. След VIII 
клас завърши Строителния техникум 
в София. Започна работа в VI ж.п. 
секция и така продължи професията 
на баща си, който беше железничар. 
През младежките си години в Своге 

той участваше в театралната и музи-
калната самодейност в читалището. 
Спортуваше футбол и волейбол. С го-
лям успех редактираше хумористич-
ния вестник „Ситна плева”. Участвал 
е и е печелил конкурси в централния 
печат. Със средствата от една такава 
награда си е купил  първия костюм.
Като млад преподавател в Института 
е отговарял за дейността на студент-
ския клуб. Участвал е в различни 
комисии – държавни, профсъюзни, 
творчески съюзи  и редакции на тех-
нически списания и вестници.
 След като станал семеен, се 
преместил да живее в София. Кога-

то била съборена родната му къща в 
Своге, той си купил стара къща в с. 
Заселе, за да не скъса връзките с  род-
ния край. Своите теоретични знания 
и умения той приложил в ремонтира-
нето на новия имот и изграждането на 
шкарпи и каменни стълби. Към мест-
ните хора, този способен инженер, д-
р и доцент, се държеше приятелски, 
особено с тези, които са работили в 
железниците. Те го търсеха за съвети 
и помощи, включително и за пари на-
заем.
 Една вечер, когато за първи 
път заведох бащата на съпругата ми 
д-р Мария Биерут, която е полякиня, в 
село Заселе, където в съседство с Ма-
рия и Михаил Събеви имахме вила, 
се случи следното. Отидохме при 
нашите приятели. Когато отворих-
ме вратата на тяхната къща видяхме 
един „дърводелец” с работно синьо 
яке на тезгях с ренде в ръце да рабо-
ти. Поправяше един прозорец. Той 
бързо се преоблече в бяла риза, пока-
ни ни в столовата и усмихнат попита 
тъста ми на какъв език предпочита 
да разговарят. Когато нашият „дърво-
делец” започна да говори на немски 

език със страхот-
но произношение 
и артистични  же-
стове, останах 
доволен и горд от 
него, а тъстът ми 
беше изненадан и 
възхитен. Вечерта 
продължи в сър-
дечна, съдържа-
телна и с интели-
гентно чувство за 
хумор атмосфера. 
За незабравимата 
вечер допринесе 
домакинята, която 
с финес поднесе 
на трапезата го-

ляма калена чиния с шопска салата и 
ракия, собствено производство. Моят 
скъп гост от Полша с интерес опит-
ваше вкусните ястия. Накрая вдигна 
тост за домакините и каза следното: 
„Радвам се, че в България има такива 
хора - едновременно ерудиран учен и 
майстор „дърводелец и каменар”. В 
Полша не съм срещал такъв /спосо-
бен/ доцент. Ако има повече такива 
всестранно развити личности – Бъл-
гария я очаква добро бъдеще. Не съ-
жалявам, че оставям дъщеря си в тази 
красива страна с такива добри прия-
тели”.
 Спомени на д-р Мария Би-

ерут, съпруга на Михаил Цветков: 
„По време на първото ми посещение 
при родителите на моя съпруг в Сво-
ге са запознах със семейство Мими и 
Мишо Събеви. Не разбирах български 
език и бях много смутена. Но ледове-
те се стопиха бързо. Бях посрещната 
топло и сърдечно. Очарова ме тяхна-
та откровеност и добрина. Разбрах, че 
Мими може да ми бъде сестра. Наше-
то безгранично приятелство остана и 
до днес. Имах възможност да опозная 
Мишо Събев като изключително вни-
мателен, коректен, щедър, с високо 
чувство за хумор мъж, прекрасен съ-
пруг и баща. Той оказа благотворно 
влияние и за възпитанието на нашите 
синове – Радослав и Павел. При на-
шите срещи, между другото, никога 
не забравяше, че обичам салатата без 
подправки и винаги ми я сервираше в 
отделна чиния.
 Изумително е, че един толко-
ва способен човек, станал известен в 
България и чужбина, да остане тол-
кова естествен, добър и трудолюбив. 
Той може  да служи за пример на 
всички хора, не само в България”. 
 Михаил Цветков:
 Свогенецът Михаил Събев 
достойно е доказал, че неговата Бъл-
гария е над всичко. Малко преди про-
мените у нас му предлагат да направи 
професура  в Германия или Австрия 
и работа за цялото му семейство. Той 
категорично отказва и става професор 
в своята Родина. С тази негова родо-
любива постъпка ние можем само да 
се гордеем. Това е прекрасен пример 
за патриотизъм.
 Нашият професор от Своге, 
Михаил Събев, както и други граж-
дани, родени и живели в свогенската 
община, са дарени от нашия чист и 
красив Балкан с ум и доброта, с тру-
долюбие и творчество, с което те до-
принасят за развитието на своя роден 
край и своята Родина.
 Ние сме длъжни пред наши-
те деца и бъдещите поколения да им 
отдадем заслужена почит, като уве-
ковечим имената им. Чудесен повод 
за това е 50- годишнината от обявя-
ването на Своге за град. Така наша-
та история ще стане по-богата и ние 
със самочувствие може и трябва да 
се гордеем. Това ще бъде най-добрия, 
най-скъпия подарък за гражданите на 
Свогенската община, особено инже-
нерно-техническите кадри и младе-
жта, за всички роднини, приятели и 
познати на забележителния проф. д-р 
инж. Михаил Петров Събев.

......продължение от стр.2



Община Своге информационен бюлетин

4

 На 23 октомври сутринта път-
ни полицаи от  РУМВР-Своге прове-
доха мероприятие с превантивна на-
соченост, свързано с използването на 
обезопасителни системи при превоз-
ването на деца и ограничаване на  не-
гативните последици при пренебрегва-
нето им. За да проверят родителското 
задължение и отговорност, служители-
те на реда инспектираха автомобилите, 
спиращи пред входа на ОДЗ „Алексан-
дър Вутимски“. За времето от 07:00 
до 08:00 часа бяха проверени общо 30 
моторни превозни средства. В седем 

от тях униформените служители кон-
статирали, че децата се превозват без 
задължителните защитни обезопаси-
телни системи. За проявената от тях 
безотговорност и извършено наруше-
ние, спрямо водачите е взето админи-

стративно отношение, като са санкци-
онирани по чл.183, ал.4, т.10 от Закона 
за движение по пътищата.
 В разговор с възпитаниците 
на детската градина пътните полицаи 
на достъпен език им обясниха колко е 
важно да използват детското столче и 
предпазния колан при пътуване в ав-

томобил, а също и как правилно да се 
държат като пътници в него.
 Мероприятията  за профилак-
тика на пътнотранспортния травмати-
зъм с деца продължават на цялата тери-
тория, обслужвана от ОДМВР-София. 
Полицейската акция, наречена „Безо-
пасност в автомобил и на велосипед”, 
тече от 01.10.2014 г. на територията 
на цялата страна. Разпоредената от ГД 
„Охранителна полиция” операция  има 
за цел завишаване на контрола върху 

велосипедистите и водачите на МПС, 
които превозват деца без използване на 
системи за обезопасяване.
 Действията са предприети 
заради зачестилите през последните 
месеци случаи на пътнотранспортни 
произшествия с велосипедисти и деца, 
пътуващи в превозни средства. Според 
данни на пътната полиция за първите 
8 месеца на годината загиналите ве-
лосипедисти са 18, а ранените – 370. 
Обезпокоителен е фактът, че се увели-
чава броят на ранените и загиналите 
деца, пътуващи в превозните средства 
на своите родители или близки, поради 
това, че не се използват обезопасителни 
системи. За първите 8 месеца на 2014 г. 
са загинали 15 деца, а 329 са ранени.
РУМВР-Своге настоятелно препоръч-
ва на всички участници в движението 
на територията на общината да спазват 
разпоредбите на Закона за движението 
по пътищата. Превозващите деца да 
използват обезопасителни системи, с 
които моторното превозно средство е 
оборудвано, или детски обезопасител-
ни седалки, а велосипедистите да спаз-
ват правилата за движение и да използ-
ват светлоотразителни жилетки.
 По време на акцията РУМВР-
Своге ще засили контрола върху посо-
чената категория нарушения на терито-
рията на цялата община.

Превантивна акция на КАТ „Безопасност в автомобил и 
на велосипед“

Посланикът на Република Словакия посети Своге
 Посланикът на Република 
Словакия у нас Негово Превъзхо-
дителство Мариан Якубоци посе-
ти  Своге на 9 октомври. Той бе 
придружен от своя първи секретар 

и съветник по икономическите въ-
проси г-н Томас Бичан, както и от 

отговорника по протокола и прево-
дач г-жа Татяна Вайсова.
 Тяхното работно посеще-
ние включваше срещи с директора 
на „Монделийз България“ ЕООД-

Своге, г-н Милан Пиньос, 
който е словак, а също и 
с изпълнителния дирек-
тор и член на управител-
ния съвет на „Графобал 
България“АД-Своге - г-н 
Петер Хлавач. 
 След проведените 
срещи с директорите на 
двете предприятия сло-
вашката делегация посети 
и Община Своге, където 
бе посрещната от вр.и.д. 
кмет на общината инж. Ге-

орги Петков, зам.кмета - г-жа Ре-
нета Кръстанова и секретаря - г-жа 

Мая Ташунова.
 Срещата премина в топла 
приятелска атмосфера, като Н.Пр. 
Якубоци не скри задоволството си 
от доброто сътрудничество между 
Община Своге и двете предприя-
тия, особено с „Графобал“АД, кое-
то е изцяло словашка инвестиция. 
Доволен и от факта, че град Своге 
е побратимен с град Ступава, Сло-
вакия, и че тук, на място,  е бил по-
срещнат толкова сърдечно и прия-
телски, Посланикът сподели на 
шега, че оттук нататък ще нарича 
нашия район Словашката долина.
 Кметът и Посланикът раз-
мениха взаимни обещания за по-
нататъшно ползотворно сътруд-
ничество в областта на бизнеса и 
инвестициите, а също и в областта 
на туризма и културните изяви.  
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 Проведе се футболен турнир между ученици от начален 
етап от община Своге

 Турнирът се проведе на откри-
тата спортна площадка до сградата на 
начален етап на СОУ ”Иван Вазов”. 
Официални гости бяха Ренета Кръста-
нова – зам. кмет и Мая Манолова-Та-
шунова – секретар на Община Своге.
 Ренета Кръстанова поздрави 

участниците в турнира с кратко слово: 
 „Уважаеми учители, скъпи 
ученици,
Областен информационен център 
София град и София област, съв-
местно с Община Своге, организи-
рат днес футболен турнир за деца 
от началния етап, под надслов „ДА 
СПОРТУВАМЕ ЗАЕДНО!“.  Тази 
инициатива на Централния  инфор-
мационен и координационен офис в 

администрацията на Министерски 
съвет има за цел популяризиране на 
Кохезионната политика на Европей-

ския съюз в България.
 Кампанията се финансира 
от Оперативна програма „Техниче-
ска помощ”.
 За всички участници в със-
тезанието са осигурени награди от 
Областен информационен център 
София град и София област и Общи-
на Своге.
 Скъпи деца,
 Всички вие, които участвате 
днес в турнира, обичате футбола и 
ще покажете своите качества в тази  
популярна игра. Чрез спорта вие се 
развивате и укрепвате своето здраве. 
Пожелавам ви успешно представяне 
и победа за най-добрите!“
 Участници в турнира бяха 
следните училища:

 - СОУ „Иван Вазов” – 3 отбо-
ра
 - ОУ „Св. Иван Рилски” – с. 
Искрец
 - ОУ „Васил Левски”  – с. Це-
рово
 - ОУ „Св.св. Кирил и Мето-
дий” – гара Бов

 - ОУ „Д-р Петър Берон” – с. 
Реброво
 - ОУ „Христо Ботев” – гара 
Лакатник  взеха неофициално участие 
, тъй като състезателите бяха от друга 

възрастова група.
 Съдия – Ангел Танев

 Класиране:
  Първо място – отборът на 4 
клас от СОУ „Иван Вазов” 
 Второ място – отборът на ОУ 
„Св.св. Кирил и Методий” – с. Гара 
Бов
 Трето място – отборът на ОУ 
„Васил Левски” – с. Церово
 Състезанието премина при 
отлична организация, голям интерес и 
ентусиазъм, както на участниците, така 
и на публиката  – ученици от началния 
етап на СОУ „Иван Вазов”.
 Турнирът се превърна в ис-
тински футболен празник. Шампиони 
станаха учениците от 4 клас на СОУ 

„Иван Вазов” с ръководители Искра 
Райкова и Димитрина Вълканова. Те 
спечелиха купата след класическа по-
беда с 3:0 над тима на ОУ от село  Гара 
Бов.
 Голмайстор с 6 гола стана 
Валентин Стоянов от ОУ „Св.св. Ки-
рил и Методий” – с. Гара Бов. Подглас-
ници с по 5 гола – Алекс. Александров 
– СОУ „Иван Вазов” и Десислав Мил-
чов от ОУ „В. Левски”  –  с.Церово.
 За най-добър  вратар бе из-
лъчен   Стилиян Стоичков  от  СОУ 
„Иван Вазов” – Своге.
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НЧ „Градище 1907” участва в кампанията „Чети с мен”, а 
ХТК «Полет» представи изложба на младата художничка 

Поли Атанасова
 Кампанията „Чети с мен”, 
която се проведе на 28.09.2014 г., бе 
организирана от Министерството на 
културата и коалиция от партньори, 
под патронажа на Президента на Ре-
публика България Росен Плевнелиев. 
Тя обхвана цялата страна, като  в де-
сетки градове - в библиотеки и чита-
лища, паркове и градини се проведо-
ха паралелни масови четения.

 В НЧ „Градище 1907”-Своге 
също се проведе такова четене, като 
в него се включиха, освен членове-
те на Художествено-творчески клуб 
„Полет”, така и много ученици от І 
до ХІІ клас. Всеки беше донесъл лю-
бимата си книга, за да прочете кра-
тък пасаж от нея, обосновавайки своя 

избор с няколко изречения. Радващо 
бе обстоятелството, че децата на Сво-
ге обичат книгите и доста от тях са 
абонати на читалищната библиотека. 
Самото четене и при децата, и при 
възрастните премина в приятна и не-

принудена обстановка, като изборът 
на произведения включваше различ-
ни литературни жанрове. Прозвучаха 
поезия и проза от българската и све-
товната литература.
 Председателят на ХТК „По-
лет” Людмила Петрова откри събити-
ето, представяйки целите на инициа-
тивата: „Кампанията „Чети с мен” 
има за цел да обедини усилията на 

държавните институции в 
лицето на Министерство 
на културата и Минис-
терство на образованието 
и науката и коалиция от 
неправителствени орга-
низации и университети 
да си подадат ръка в една 
отговорна работа, каквато 
е четенето и грамотността. 
Един от основните изводи 
е, че за грамотността не са 
отговорни само учителите 

и училището. Ниската грамотност 
е проблем на цялото обще-
ство. Стратегиите за грамот-
ност трябва да ангажират 
правителство, образователни 
и културни институции, рабо-
тодатели и неправителствени 
организации. Някои страни 
са предприели специфични 
стратегии за популяризира-
не на четенето. В други – то 
е част от по-широки страте-
гии за култура, за развитие 
на езикови умения и др. Така че 
– това е една нужна на страната ни 
кампания.”
 Преди четенето във фоайето 
на читалището се състоя откриване-
то на изложбата на Поли Атанасова. 
Секретарят на НЧ „Градище 1907” 
Аделина Ангелова представи пред 
аудиторията младата художничка: 
„Скъпи приятели, верни на тра-
дицията в края на всеки месец 
тук да ви срещаме с майсторите на 
художественото слово и изящните 
изкуства, днес ви представям тази 
млада дама, която ни гостува с лю-

бимите си платна и за която рису-
ването е не само хоби – Павлина 
Атанасова. Познавам я още от учи-
лище, когато тя беше в 5-ти клас и 

е естествено, като учител на Поли, 
да съм пристрастна, но пожелавам  
на всички да приемем цветовите 
послания от нейните платна и да 
се заредим с хармонията и благо-
родството излъчвани от тях. Поз-
волете ми да й благодаря, че прие 
да бъде наш гост!”

 Младата художничка благо-
дари от свое име на всички за при-
съствието и разказа как е започнала 
да рисува. Оказа се, че тя е ученичка 
на майстора на четката Мирон Ман-
лихеров. Нейните платна всъщност 
са толкова изящни, че са достойни за 
изложба в национална художествена 
галерия. Талантът й е толкова ярък, 
че у всички остана убеждението, че 
няма да остане дълго незабелязан. 
Нейното име ще стане известно и 
някой ден ще бъде повод за гордост 
за нас,  нейните съграждани. Успех, 
Поли!
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ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
 На 1 октомври 2014 г. от 11.30 
ч. в голямото фоайе на НЧ „Градище 
1907” гр. Своге се състоя среща на въз-
растните хора от всички пенсионерски 
клубове на територията на община Сво-
ге. Водеща на събитието, организирано 
от Община Своге и НЧ „Градище”,   бе 
председателят на ХТК „Полет” Людми-
ла Петрова. Тя приветства гостите с ду-
мите: „1-ви октомври е обявен за Меж-
дународен ден на възрастните хора. На 
този ден всички ние отдаваме почитта 
си към хората от третата възраст и тех-

ния принос към обществото. Времето, 
в което живеем, налага необходимостта 
да обръщаме все по-голямо внимание 
на възрастните хора между нас. Ико-
номическата криза, ниският прираст 
на населението, желанието на младите 
хора да търсят реализация в чужбина 
водят до постоянна тенденция на зас-
таряване на обществото ни. Все повече 
са населените места, в които има само 
възрастни хора. Така, едно от най-го-
лемите препятствия, пред което хората 
от третата възраст са принудени да се 
изправят, се оказва самотата. Невъз-
можността, поради конкретно заболя-
ване или недостатъчни доходи, да на-
вестиш приятел или да отвориш дома 
си за такъв, липсата на човек, с кого-
то да разговаряш и споделяш, са чест 
техен спътник. Ето кое е провокирало 
отбелязването на този празник. Днес е 
ден, в който тук са се събрали възраст-
ни хора от цялата община. Общинската 
администрация използва днешния по-
вод – денят на възрастните хора, за да 
засвидетелства уважението си към тях. 
А сега давам думата за приветствено 
слово на заместник-кмета  на Община-
та Ренета Кръстанова:
„Скъпи приятели, ще прочета позд-
равителния адрес от името на вр.и.д. 
кмет на община Своге – инж. Георги 

Петков:
 Уважаеми членове на пенси-
онерските клубове, скъпи съгражда-
ни!  
 Днес отбелязваме Междуна-
родния ден на възрастните хора. Бих 
искал да ви поздравя най-сърдечно 
и да ви пожелая  здраве, сили и още 
много години, изпълнени с радост и 
надежди за вас и вашите семейства! 
За всички вас, независимо от възрас-
тта, животът е изпълнен с много по-
лезни дела и грижи за вашите близ-

ки, приятели, съседи. Вашият 
жизнен опит, мъдрост и търпе-
ние  помагат в решаването на 
най-различни житейски про-
блеми. 
 Клубовете на пенсионерите 
обединяват  хора, които  ор-
ганизират  разнообразни  со-
циални и културни дейности,   
благотворителни инициативи. 
Мнозина от вас участват в са-
модейни състави, включват се 
в творчески изяви на читали-
щата по места. Вие поддържа-

те традиции, обичаи и празници, ко-
ито обединяват хората от различни 
поколения и не позволяват да угас-
не  животът  във вашите селища. С 
вашата активност и ентусиазъм вие 
показвате, че не годините, а духът, 
вярата и надеждата дават сили и не 
ви оставят равнодушни към болките 
на нашето ежедневие.
 Благодаря ви за всичко, ко-
ето ни давате, за вашата доброта и 
грижи, за вашата отзивчивост и ще-
дрост!
 Бъдете живи и здрави! Чес-
тит празник!”
 След това Людмила Петрова 
прикани възрастните хора да се запоз-
наят помежду си, като председателите 
на пенсионерските клубове от всяко 
село представят своя клуб и неговите 
членове, своята дейност и предпочи-
тания. Изказаха се представители на 
клубовете от селата Гара Бов, Искрец, 
Свидня, Реброво, Томпсън, Оплетня и 
Миланово, като женската певческа гру-
па от с. Миланово поздрави присъства-
щите с няколко изпълнения на автенти-
чен фолклор.
Свои изказвания направиха Илия Вачев 
– от името на общинската организация 
на инвалидите и Райна Божилова – от 
името на сдружение „Диабет”.

Председателят на свогенския пенсио-
нерски клуб „Доверие”, Милка Георги-
ева, се изказа последна, като представи 
подробно широката социална дейност 
на клуба. Тя прочете пред аудиторията 
и стихотворението на Недялко Йорда-
нов „Обръщение” – така актуално за 
днешните времена.
Към събитието бе организирана и им-
провизирана кулинарна изложба от 
представителите на клуб ”Доверие”, 
сдружение „Диабет” и клуба на с. Ми-
ланово. Освен това Община Своге се 
беше погрижила за богата почерпка на 
уважилите  събитието хора със  сан-
двичи и сладки, както и по чаша вино.

 Важно е да се знае, че Общи-
на Своге кандидатства от миналата 
година и е включена в проект „Об-
ществена трапезария”, който от 1-ви 
октомври подновява дейността си 
– за възрастните хора с ниски доходи, 
за хора с увреждания или социално 
слаби граждани се предоставя без-
платен обяд - супа и основно ястие 
– всеки ден. Потребителите, които 
ползват тази услуга са 121. Предвиж-
да се от 2015 г. услугата „Обществена 
трапезария” да е целогодишна. Об-
щина Своге е поела още една услуга 
към нуждаещите се възрастни хора 
или такива с увреждания – „Социа-
лен патронаж”, която включва дос-
тавяне на храна по домовете, като 
обслужваните хора заплащат само 
стойността на продуктите и мини-
мални режийни. Всичко останало се 
поема от Общината.
 В деня на възрастните хора 
всички ние отдаваме почитта си към 
тях и техния принос към обществото. 
Уважението към възрастния човек е 
мерило за културата и мъдростта на 
едно общество.
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 26.09.2014 г.

 РЕШЕНИЕ №154 - Относно: 
Промени в състава на постоянните 
комисиите към Общински съвет-
Своге
ОбС-Своге променя състава на По-
стоянните комисии, както следва:
 1. В постоянна комисия по 
устройство на територията, общинска 
собственост и търгове по ЗОП  на мяс-
тото на Юлиян Атанасов Леков се изби-
ра Цветелина Милчева Славова.
 2. В постоянна комисия по 
транспорт, сигурност и обществен ред 
на мястото на Юлиян Атанасов Леков 
се избира Цветелина Милчева Славо-
ва.
 РЕШЕНИЕ №155 - Относно: 
Промяна на Наредба за местните да-
нъци, такси и цени на услуги в Об-
щина Своге
 ОбС-Своге променя Наредбата 
за местните данъци, такси и цени на ус-
луги в Община Своге, както следва:
Чл.72 придобива следния вид:
„За ползване на пазари, с цел търговия 
със селскостопанска продукция и про-
мишлени стоки, таксата се заплаща, 
както следва:
 1.  на квадратен метър за по-
стоянния Общински пазар:
а) на ден – 2 лв.;
б) на месец – 30 лв.;
2. на квадратен метър на ден за седмич-
ния Общински пазар – 1,10 лв. 
3. за продажба с кола, впрегната с доби-
тък – на ден 4 лв.;
4. за продажба с лек автомобил – на ден 
6 лв.;
5. за продажба с товарен автомобил или 
ремарке – на ден 15 лв.“
 РЕШЕНИЕ №156 - Относ-
но: Преименуване на ул. „Кокиче“ в 
гр.Своге с името ул. „Проф.Михаил 
Събев“
 ОбС-Своге преименува 
ул.„Кокиче“, находяща се в гр.Своге, 
започваща от ул.„Отец Паисий“ и 
свършваща в ул.„Кирил и Методий“  
с ОК 642-654, между кв.79а и кв.79  с 
името ул.„Проф. Михаил Събев“.
 РЕШЕНИЕ №157 - Относно: 
Промяна вида на социалната услуга 
от резидентен тип „Защитено жили-
ще“ с. Дружево
 ОбС-Своге променя вида на 
социалната услуга от резидентен тип 
в с.Дружево от „Защитено жилище“ на 
„Защитено жилище за хора с психични 
разстройства“ с капацитет 16 места.
 РЕШЕНИЕ №158 - Относно: 
Отпускане на еднократна финан-

сова помощ на нуждаещи се лица 
и семейства по реда на Наредба за 
реда и начина за отпускане на ЕФП, 
приета с Решение №121, Протокол 
№29/26.04.2013 г.
 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 ЕФП  по прило-
жения списък. Средствата са предвиде-
ни в бюджета на Община Своге за 2014 
г. по параграф 42-14 /текущи обезщете-
ния и помощи по решение на ОбС/.
 РЕШЕНИЕ №159 - Относно: 
Отмяна на Решение №16, Протокол 
№2/14.02.2014 г. и Решение №24, Про-
токол №3/14.03.2014г. и определяне 
на разходите за поддържане на чис-
тотата на територията на Община 
Своге за 2014 г.
 ОбС-Своге не отменя Решение 
№16, Протокол №2 от заседание, про-
ведено на 14.02.2014 г. и Решение №24, 
Протокол №3 от заседание, проведено 
на 14.03.2014 г.
 РЕШЕНИЕ № 160 - Относ-
но: Съгласуване на инвестиционно 
намерение за изготвяне на частич-
но изменение на ПУП – Проект на 
план за регулация и застрояване на 
имот пл.№139, попадащ в УПИ VII 
с отреждане „Съвет, културен дом, 
зала, битов комбинат, магазин, поща, 
здравен дом, жил. Комплекс“, кв.6 по 
ПУП на с. Реброво, с което се пред-
лага образуване на имот пл.№139 
на два нови урегулирани поземлени 
имоти с №№XI-139 и  XII – 139
 ОбС-Своге дава съгласие за 
инвестиционно намерение за изготвяне 
на частично изменение на ПУП–Про-
ект на план за регулация и застрояване 
на имот пл.№139, попадащ в УПИ VІ с 
отреждане „Съвет, културен дом, зала, 
битов комбинат, магазин, поща, здра-
вен дом, жил. комплекс“, кв.6 по ПУП 
на с. Реброво, с което се предлага об-
разуване от имот пл.№139 на два нови 
урегулирани поземлени имота с №№ 
ХІ-139 и ХІІ-139, с предназначение за 
жил. строителство, намаляйки по този 
начин площта на УПИ VІ.
 РЕШЕНИЕ №161 - Относно: 
Дарение на Параклис „Св. Архангел 
Михаил“, находящ се в с. Владо Три-
чков, община Своге
 1. ОбС-Своге дава съгласие за 
безвъзмездно прехвърляне /дарение/ на 
собствеността на масивна едноетажна 
сграда–Православен храм /параклис/

„Св. Архангел Михаил“, с площ 25,50 
кв.м, в кв.29 от ПУП на с.Владо Трич-
ков, в полза на Българска Православна 
Църква.
 2. ОбС упълномощава Кмета 
на Община Своге да издаде заповед и 
сключи договор за безвъзмездно прех-
върляне на собствеността върху Парак-
лис „Св. Архангел Михаил“.
 РЕШЕНИЕ №162 - Относно: 
Замяна на имоти с №007037, №007015 
и №007040 срещу имот №007008, на-
ходящи се в землището на с. Завидо-
вци, община Своге
 I. Общинският съвет дава съ-
гласие за замяна на имоти представля-
ващи:
 1. Имот №007037 от общ. по-
земл. фонд, с площ от 1,077 дка. Кате-
гория на земята: седма. Н-н на тр. полз-
ване: ливада. Находящ се в земл. на 
с.Завидовци, м. „Цъфти трън“. Граници 
на имота: имоти №№ 007007;  007012; 
007011; 026001; 007009. Актуван с акт 
за ч. общ. собств. №11618/25.03.2014 
г.;
 2. Имот №007015 от общ. по-
земл. фонд, с площ от 1,150 дка. Ка-
тегория на земята: седма. Н-н на тр. 
ползване: нива. Находящ се в земл. на 
с.Завидовци, м. „Калайджиите“. Гра-
ници на имота: имоти №№ 000001; 
007016; 007032; 007014. Актуван с акт 
за ч. общ. собств. №11619/25.03.2014 г.
 3. Имот №007040 от общ. по-
земл. фонд, с площ от 0,739 дка. Ка-
тегория на земята: седма. Н-н на тр. 
ползване: ливада. Находящ се в земл. 
на с.Завидовци, м. „Градина и слог“. 
Граници на имота: имоти №№ 000014, 
007041, 007103, 007039. Актуван с акт за 
ч.  общ.  собств. №11620/27.03.2014г.
СРЕЩУ:
 > Поземлл имот №007008 с 
площ от 5.468 дка. Категория на земя-
та: седма. Н-н на тр. ползване: нива. 
Находящ се в земл. на с.Завидовци, м. 
„Резервоара“. Граници на имота: имоти 
№№ 007007; 007012; 007011; 026001; 
007009. Имотът е собственост на Дими-
тър Трифунов Богданов съгласно Дого-
вор за делба №98/03.06.2011 г.
II. Пазарната стойност на имотите, опи-
сани в т.I и разликата между тях, е как-
то следва:
 > Имоти, собственост на Об-
щина Своге – 5 220.00 лева.
 > Имот, собственост на Дими-
тър Богданов – 7 370.00 лева.
 > Разлика в повече – за Д. Бог-
данов, в размер на 2 150.00 лева.
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 III. ОбС-Своге упълном. Kме-
та на Oбщината да извърши замяната, 
издаде заповед и сключи д-р за замяна 
на описаните в т.I имоти, ч.общ.собс., с 
имота на Дим. Тр. Богданов.
 РЕШЕНИЕ № 163 - Относно: 
Провеждане на публичен търг с тай-
но наддаване за продажба на имот 
частна общ. собственост – 95 кв.м, 
придаваеми към УПИ VIII-19 по си-
лата на Регулационен план от 1966 
г. от ПУП на с. Габровница, община 
Своге
 1. ОбС-Своге дава съгласие за 
продажба на имот, ч. общ. собств., на 
собствениците на  УПИ VIII – 19, нахо-
дящ се  в с. Габровница, кв.12, община 
Своге, представляващ:
 > Поземл. имот без пл. № 
95.00 кв.м, представляващи прида-
ваеми към УПИ VIII-19 по силата на 
Регулационен план  от 1966 г. от ПУП 
на с. Габровница, кв.12. УПИ VIII-
19 е собственост на: 1.Н-ци на Борис 
Милов Цонев; 2.Н-ци на Петко Бори-
сов Милов. Документ за собственост 
н.а.№144, том I, дело №338/28.07.1965 
г. Граници:От с.и.-УПИ VIII-19;Oт юг-
УПИ VIII-19;От запад-УПИ VIII-19. 
Актуван с Акт за ч.общ.собс.№11631/
30.07.2014г.,вписан в Служба по впис-
вания–гр.Своге на 01.08.2014 г.
 2. ОбС-Своге одобрява про-
дажна цена за имота, в р-р на 530.00 лв. 
без ДДС, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран експерт-оце-
нител. 
 3. ОбС-Своге възлага на Кмета 
на Община Своге да издаде заповед и 
сключи д-р за покупко–продажба със 
собствениците на УПИ VIII–19, нахо-
дящ се в с. Габровница, кв.12.
 РЕШЕНИЕ №164 - Относно: 
Провеждане на публичен търг с тай-
но наддаване за отдаване под наем на 
имот №017006, с площ 10,760 дка, на-
ходящ се в с. Свидня.
 1.ОбС-Своге дава съгласие за 
провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем за срок 
до 10 г. на имот, ч.общ.собс., нах. се в 
с.Свидня с площ 10,760  дка. Категория 
на земята:девета. Н-н на тр.ползв.:нива. 
Акт за ч. общ. собств. №8825.                   
 2.ОбС-Своге дава съгласие за 
провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на имо-
та, описан в т.1 от настоящото предло-
жение.
 3.ОбС-Своге одобрява начална 
тръжна годишна наемна цена в размер 
на 5 лв. за декар, съгласно експертна 
оценка, изготвена от лицензиран оце-
нител.  
 4.ОбС–Своге възлага на Кмета 

на Община Своге да проведе публичен 
търг с тайно наддаване и сключи д-р за 
наем за срок до 10 г. на описания в т.1 
имот, ч.общ.собс., със спечелилия пуб-
личния търг участник. 
 РЕШЕНИЕ №165 - Относно: 
Допълване на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост при Община 
Своге за 2014 г. в Раздел I „Продаж-
ба“ с имот №038001 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 33,886 дка, 
находящ се в м.„Могилата” по КВС 
на с. Дружево, община Своге
 ОбС-Своге допълва Годишна-
та програма за у-ние и разпореждане с 
имоти– общ.  собственост за 2014 г. в 
р-л І “Продажба”, с:
 > Имот № 038001 от общ. по-
землл фонд, с площ от 33.866 дка, на-
ходящ се в м.„Могилата“ по КВС на 
с.Дружево. Н-н на тр.ползване: ливада. 
Категория на земята:девета. Граници 
– имоти №№ 037155, 017043, 038002, 
017046 ,037161, 038004, 038003, 
038182, 037161. Актуван с акт за общ. 
собств. № 5758/08.02.2007 г.
 РЕШЕНИЕ №166 - Относно: 
Допълване на Годишната програ-
ма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при 
Община Своге за 2014 г. в Раздел I 
„Продажба“ с имот №013225 от об-
щинския поземлен фонд, с площ от 
0,482 дка, находящ се в м.„Дупката“ 
по КВС на с. Свидня, община Своге.
 ОбС-Своге допълва Годишната 
програма за управление и разпорежда-
не с имоти– общинска собственост за 
2014 г. в р-л І “Продажба”, с:
 • Имот № 013225 от общ. по-
землл фонд, с площ от 0.482 дка, на-
ходящ се в м.„Дупката“ по КВС на 
с.Свидня. Н-н на тр. ползване: ливада. 
Категория на земята: девета. Граници 
– имоти №№ 013122, 000657, 013146, 
013223. Актуван с акт за  ч. общ. соб-
ств. № 11305/03.08.2012 г.
 РЕШЕНИЕ №167 - Относно: 
Допълване на Годишната програ-
ма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при 
Община Своге за 2014 г. в Раздел I 
„Продажба“ с имот №000178 от об-
щинския поземлен фонд, с площ от 
2,957 дка, находящ се в с. Владо Три-
чков, община Своге.
 ОбС-Своге допълва Годишна-
та програма за у-ние и разпореждане с 
имоти–общинска собственост за 2014 г. 
в р-л І “Продажба”, с:
 • Имот № 000178 от общ. по-
землл фонд, с площ от 2,957 дка, нах. се 
в с. Владо Тричков. Н-н на тр. ползва-
не:ливада. Категория на земята: десета. 

Граници – имоти №№ 000663, 000019, 
108001, 108005, 000020. Актуван с акт 
за ч. общ.  собств. № 11646/04.09.2014 
г.
 РЕШЕНИЕ №168 - Относно: 
Допълване на Годишната програ-
ма за управление и разпореждане с 
имоти – общ. собственост при Общи-
на Своге за 2014 г. в Раздел II «Под 
наем” с имот №013025, с площ 52.933 
дка,находящ се в с. Редина, община 
Своге.
 ОбС-Своге допълва Годишна-
та програма за у-ние и разпореждане с 
имоти–общ. собств. за 2014 г. в р-л ІІ 
„Под наем“ със следния недв. имот, нах. 
се в с.Редина: №013025 от общ.поземл.
фонд, ч.общ.собс.,с площ 52.933дка. 
Категория на земята:десета. Начина на 
тр.ползване:пасище,мера. Акт за ч.общ.
собс.№9232/08.02.2007 г. 
 РЕШЕНИЕ №169 -  Относно: 
Допълване на Годишната програма 
за управление и разпореждане с имо-
ти – общинска собственост при Об-
щина Своге за 2014 г. в Раздел II«Под 
наем“ с имоти,ч.общ.собс.–10 имота, 
находящи се в с.Добравица, общ. 
Своге.
 І. ОбС-Своге допълва допълва 
Годишната програма за у-ние и разпо-
реждане с имоти – общ. собств. за 2014 
г.  в раздел ІІ „Под наем“ със следните 
недв. имоти:              
 • имот №009031 от общ. по-
земл. фонд, с площ 6,615 дка., нах. се 
в с.Добравица, м.„Враня река“. Катего-
рия на земята: девета. Н-н на тр. полз-
ване: използв. ливада. Акт за ч. общ. 
собств. №11635;        
 • имот №013022 от общ. по-
земл. фонд, с площ 5,934 дка., нах. се 
в с.Добравица, м.„Девети долци“. Ка-
тегория на земята: девета. Н-н на тр. 
ползване: изостав. нива. Акт за ч. общ. 
собств. №11636;     
 • имот №013021 от общ. по-
земл. фонд, с площ 1,960 дка., нах. се 
в с.Добравица, м.„Девети долци“. Ка-
тегория на земята: девета. Н-н на тр. 
ползване: изостав. нива. Акт за ч. общ. 
собств. №11637;     
 • имот №013006 от общ. по-
земл. фонд с площ, с площ 1,703 дка., 
нах. се в с.Добравица, м.„Девети дол-
ци“. Категория на земята: девета. Н-н 
на тр. ползване: изостав. нива. Акт за ч. 
общ. собств. №11638;
 • имот №014043 от общ. по-
земл. фонд, с площ 4,302 дка., нах. се 
в с.Добравица, м.„Кърлик“. Категория 
на земята: девета. Н.н на тр. ползване: 
ливада. Акт за ч. общ. собств. №11639;            
 • имот №014020 от общ. по-
земл. фонд, с площ 4,399 дка., нах. се 
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в с.Добравица, м.„Кърлик“. Категория 
на земята: девета. Н-н на тр. ползване: 
ливада. Акт за ч. общ. собств. №11640;             
 • имот №014023 от общ. по-
земл. фонд, с площ 3,231 дка., нах. се 
в с.Добравица, м.„Кърлик“. Категория 
на земята: девета. Н-н на тр. ползване: 
ливада. Акт за ч. общ. собств. №11641;                   
 • имот №014016 от общ. по-
земл. фонд, с площ 6,713 дка., нах. се 
в с.Добравица, м.„Кърлик“. Категория 
на земята: девета. Н-н на тр. ползване: 
ливада. Акт за ч. общ. собств. №11642;    
 • имот №014024 от общ. по-
земл. фонд, с площ 0,827 дка., нах. се 
в с.Добравица, м.„Кърлик“. Категория 
на земята: девета. Н.н на тр. ползване: 
ливада. Акт за ч. общ. собств. №11644;    
 • имот №013004 от общ. по-
земл. фонд, с площ 25,378 дка., нах. се 
в с.Добравица, м.„Девети долци“. Ка-
тегория на земята: девета. Н-н на тр. 
ползване: ливада. Акт за ч. общ. собств. 
№11643.  
 РЕШЕНИЕ №170 - Относно: 
Допълване на Годишната програ-
ма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при 
Община Своге за 2014 г. в Раздел II 
“Под наем“ с имоти, ч.общ.собств.–7 
имота, находящи се в с.Зимевица, 
общ. Своге.
 І. ОбС-Своге допълва Годиш-
ната програма за у-ние и разпореждане 
с имоти – общ.  собств. за 2014 г.  в р-л 
IІ “Под наем”, с:
 • Имот № 005001 от общ. 
поземл. фонд, с площ от 26.366 дка, 
нах. се  в с. Зимевица, м. „Гърдови-
ца“. Н-н на тр. ползване: ливада. Ка-
тегория на земята:шеста. Граници–
имоти №№005002; 005004; 005005; 
000255;000144. Актуван с Акт за ч. 
общ. собств. № 6105/08.02.2007 г.
 • Имот № 017002 от общ. по-
земл. фонд, с площ от 3.504 дка, нах. 
се  в с. Зимевица, м. „Широки валог“. 
Н-н на тр. ползване: ливада. Катего-
рия на земята:шеста. Граници–имоти 
№№017001; 000255; 000254;017003. 
Актуван с Акт за ч. общ. собств. № 
6124/08.02.2007 г.
 • Имот № 017001 от общ. по-
земл. фонд, с площ от 3.499 дка, нах. 
се  в с. Зимевица, м. „Широки валог“. 
Н-н на тр. ползване: ливада. Катего-
рия на земята: шеста. Граници–имоти 
№№000255; 017003; 017002. Актуван с 
Акт за ч. общ. собств. № 6123/08.02.2007 
г.
 • Имот № 000225 от общ. по-
земл. фонд, с площ от 14.046 дка, нах. 
се  в с. Зимевица, м. „Широки валог“. 
Н-н на тр. ползване: ливада. Катего-
рия на земята: шеста. Граници–имоти 

№№000255. Актуван с Акт за ч. общ. 
собств. № 6075/08.02.2007 г.
 • Имот № 021013 от общ. по-
земл. фонд, с площ от 24.893 дка, нах. 
се  в с. Зимевица, м. „Кожухарци“. Н-
н на трайно ползване: ливада. Катего-
рия на земята: Шеста. Граници–имоти 
№№000026; 021008; 021014; 021002; 
021012. Актуван с Акт за ч. общ. соб-
ств. № 6129/08.02.2007 г.
 • Имот №021001 от общ. по-
землен фонд, с площ от 76.037 дка, нах. 
се  в с.Зимевица, м.„Кожухарци“. Н-н 
на тр.ползване:ливада. Категория на зе-
мята:шеста. Граници-имоти №№02100
8;000026;000179;021010;021011;02100
9;000179, землищни граници, 021003. 
Актуван с Акт за ч. общ. собств. № 
6128/08.02.2007 г.
 • Имот № 020001 от общ. по-
земл. фонд, с площ от 57.517дка, нах. 
се  в с.Зимевица, м.„Широки валог“. 
Н-н на тр.ползване:ливада. Категория 
на земята: шеста 28.759дка и десета 
28.758дка. Граници–имоти №№000350
;000254;020003;020002. Актуван с Акт 
за ч.общ.собств .№ 6127/08.02.2007 г.
РЕШЕНИЕ №171 - Относно: Отпис-
ване от списъците по чл.19 от Закона 
за собствеността и ползването на зе-
меделските земи на имот с проектен 
№001559, с площ 0.871дка, находящ 
се в землището на с.Буковец, м.„Под 
Туферо“,община Своге.
 1. ОбС-Своге дава съгласие 
за отписване по искане на Даниела Д. 
Маркова, в качеството и на наследник 
на Лила А. Младенова,  от списъците 
по чл.19 ЗСПЗЗ на имот с проектен 
№001559 с площ 0.871 дка, нах. се в 
земл. на с.Буковец, м.„Под туферо“ и 
образуван от имот №001490 с площ 
40.684 дка. Н-н на тр. ползване: паси-
ще, мера. Категория на земята: десета. 
Имотът е включен в Прот. решение 
№1/19.01.2009г. одобр.  със зап.№08/
03.02.2009г. на Д-ра на ОД„Земеделие“–
София област (чл.19 ЗСПЗЗ)
 2. Kметът на Oбщина Сво-
ге да издаде Заповед за отписв. от 
Прот.решение №1/19.01.2009г.,одобр.
със зап.№08/03.02.2009г. на Д-ра на 
ОД„Земеделие“–София област.
 РЕШЕНИЕ №172 - Относ-
но: Допълнение към т.6.1 от Решение 
№25/14.03.2014 г. на ОбС-Своге, от-
носно допълнителен списък на слу-
жители от общинската администра-
ция, имащи право на транспортни 
разходи за 2014 г.
 ОбС-Своге утвърждава допъл-
нителен списък на служителите от об-
щинската администрация, имащи пра-
во на транспортни разходи за 2014 г., в 
размер на 75%, съгласно Приложение 

№12.
 РЕШЕНИЕ №173 - Относно: 
Определяне на основната месечна 
работна заплата на временно изпъл-
няващия длъжността кмет на Общи-
на Своге.
 ОбС-Своге  определя  основ-
ната месечна работна заплата на вр.и.д. 
кмет на община Своге инж.Георги Ива-
нов Петков в размер на 1462 лв., счита-
но от 01.08.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №174 - Относно: 
Допълване на Год. програма за у-ние 
и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014 г. в Раздел  V 
„Придобиване на недвижими имоти“ 
с част от  УПИ I-16038, находящ се в 
кв. 16, м.„Киселеца“, с.Свидня.
 ОбС-Своге допълва Годиш. 
програма за у-ние и разпореждане с 
имоти, общ.  собств.,  за 2014 г. в р-л 
V„Придобиване на недв. имоти”, със 
следния имот: част от УПИ І-16038, 
нах.  се в квартал 16, м.„Киселеца“ на 
с.Свидня, с пл. от 61 кв.м, придаваеми 
към улица между ОК5-6, съгл. скица-
проект от м. март 2014г., изготвена от 
лицензирано лице по ЗКИР.  
 РЕШЕНИЕ №175 - Относно: 
Издаване на запис на заповед от об-
щина Своге в полза на ДФ „Земеде-
лие” – Разплащателна агенция, обез-
печаваща плащане на данък върху 
добавената стойност, след извърше-
но авансово плащане по договор № 
23/322/00816 от 29.04.2013 г. по мярка 
322 за проект „Подобряване на сре-
дата за живот в община Своге чрез 
подмяна на уличното осветление”, 
сключен между Община Своге и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна аген-
ция
 1. ОбС-Своге  упълномощава  
кмета  на  община  Своге  да  подпише  
Запис  на заповед, без протест и без раз-
носки, платима на предявяване в полза 
на ДФ „Земеделие”– Разплащателна  
агенция  в  размер  на  207 056,72 лв. за 
обезпечаване на 110 % от стойността на 
допустимия ДДС на извършено аван-
сово плащане по договор за отпускане 
на финансова помощ №23/322/00816 
от 29.04.2013г., по мярка 322 за проект 
„Подобряване на средата за живот в об-
щина Своге чрез подмяна на уличното 
осветление”, сключен между Община 
Своге и ДФ „Земеделие”– Разплаща-
телна агенция.
 2. Възлага на кмета на Община 
Своге да подготви необходимите до-
кументи за получаване на авансовото 
плащане по договор №23/322/00816/2
9.03.2013г. и да ги представи пред ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
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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, обл. София търси да назначи лица с  медицинско образование на длъжност Медицинска сестра в: 
 - ОУ „Д-р Петър Берон“- с. Реброво, като извършва и медицинско обслужване в ЦДГ- с. Реброво – една щатна бройка
Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Осигуряване на медицинско обслужване на учени-
ците и децата от детската градина. Наблюдава здравното им състояние, при необходимост оказва първа долекарска помощ.
 - ЦДГ „Калина Малина“ гр. Своге – една щатна бройка
Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Медицинската сестра в групата на яслата се грижи 
за отглеждането, възпитанието и развитието на децата от 1 до 3 годишна възраст и отговаря за опазване на живота и здравето им.
Умения и компетентности:
 - Умение да работи в екип;
 - Инициативност и комуникативност;
 - Любов към децата;
Документи за кандидатстване:
 - Молба/Заявление за назначаване;
 - Автобиография;
 - Документи за придобито медицинско образование и квалификация;
 - Документи удостоверяващи професионалния опит; 
Документите за кандидатстване се подават в гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7 в Деловодството на общината.
         За контакти: телефон 0726/ ц. 85, вътрешен 34

инж. ГЕОРГИ ПЕТКОВ           
ВИД КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

СЪОБЩЕНИЕ
 По случай Световния ден за борба с ХОББ на 19.11.2014 година от 10,00 до 13,00 часа  Центърът за ранна диагноситка на 
белодробни заболявания към „МБАЛ-Своге“ЕООД обявява отворени врати за жителите на общината.  
 Ще се извършат безплатни изследвания на дишането и преглед от д-р Тодорова – специалист по пневмология и фтизиа-
трия.  
 Ще бъдат консултирани болни от ХОББ и граждани, които имат оплаквания от продължителна кашлица и затруднение в 
дишането. 
Около половин милион българи страдат от хронична обструктивна белодробна болест, това заболяване изисква ранна диагностика и 
системно лечение  за да се осигури добро качество на живота. 
 Желаещите да посетят центъра да се запишат на регистратурата на болницата. 

Подписана бе декларация за сътрудничество между 
Център за обществена подкрепа гр. Своге и Община Годеч

 Центърът за обществена подкрепа в гр. Своге, който е общинска структура, подписа декларация за 
сътрудничество с Община Годеч. Целта на това сътрудничество е възможността за ползване на социалната 
услуга в Своге от образователните институции в гр. Годеч. Потребителите на Центъра могат да ползват след-
ните услуги:

 • Социално консултиране и посредничество. Подкрепа за успешна социална интеграция.
 • Психологическо консултиране.
 • Превантивна работа с деца. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните 
семейства.
 • Работа с деца в риск – деца с противообществени прояви или деца, въвлечени в противоправни дейст-
вия.
 • Превенция на насилието - индивидуална работа с деца с агресивно поведение; разработване и про-
веждане на обучителни модули, информационни срещи и беседи на тема „Превенция на насилието и агресив-
ното поведение при децата и подрастващите“.
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   ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ В СЕЛО ЦЕРОВО
            На 15 ноември 2014 г. от 18.00 ч. 
в НЧ „Христо Ботев 1929” ще се състои 
честването на 85-годишнината от неговото 
създаване. Гост ще бъде шопската народна 
певица Снежанка Борисова. В същия ден 
ще бъде открита и паметна плоча на Па-
вел Крумов -кмет на селото два мандата и 
удостоен със звание  „Почетен гражданин 
на град  Своге”. Във фоайето на читали-
щето ще бъде подреден етнографски кът, 
представящ  бита на предците. Дейността 
на читалището ще бъде представена с две 
фотоизложби – минало и настояще.
            В тържествения концерт ще вземат 
участие всички читалищни състави: детска 
фолклорна певческа група „Сладкопойна 
чучулига” с рък. Снежана Сандова, танцов 
състав „Веселяче” с рък. Мария Цветано-
ва и женска формация за обработен фолк-
лор „Фолклорна фантазия” с рък. Петър 
Славков. На този ден ще бъде отпразнуван 
и 10 годишният юбилей на фолклорната 
формация. Специално по този повод гост 
ще бъде и професор Тодор Бакалов.
 ФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТЕН 
ФОЛКЛОР „ФОЛКЛОРНА ФАНТА-
ЗИЯ”
 Групата е създадена през 2004 г. 
Първоначално тя съществува като част от 
ФТА „Веселие”, а от 2007 г. функционира 
като самостоятелна група  към НЧ ”Хрис-
то Ботев 1929”с.Церово, с ръководител 
Петър Славков. В репертоара на групата 

преобладават многогласни обработки на 
народни песни от различни фолклорни об-
ласти – със и без съпровод. В тях е събра-
на цялата красота и многообразие на бъл-
гарската народна песен. Съставът участва 
във всички местни и общински тържества 
и мероприятия, а при покана - и в други 
общини. Достойно представя с. Церово и 
общината, чрез участията си в различни 
фолклорни събори, фестивали и конкурси 
в България и чужбина: „Нишавски хоро-
вод”-гр.Драгоман; „При шопите в Казиче-
не”; Преглед на читалищната самодейност 
– София, Международен фолклорен фес-
тивал „Пауталия”-гр.Кюстендил, „Шопска 
песен”–с.Локорско, „От Витоша по-високо 
нема”, „Де е българското”, Събор на чита-
лищата – гр.Бяла, Фолклорни фестивали в 
Полша, Албания, Сърбия, Унгария.

            През 2008 г. печели  1-во място 
на VIII Национален фолклорен фести-
вал „При шопите в Казечене”. През 2011 
г. участва в VII Международен фестивал 
„Пауталия”–гр.  Кюстендил, където по-
лучава висока оценка от професионално-
то жури и Голямата награда за обработен 
фолклор. През 2012 г. съставът взема 1-во 
място на IV конкурс за любителско твор-
чество „Огньове в дефилето” в гр.Своге.
            На 24 и 25 октомври 2014 г. „Фол-
клорна фантазия” взе участие във фести-
вала „Малешево пее и танцува”, проведен 
в с. Микрево, община Струмяни, където 
се представи отлично и за пореден път де-
монстрира безупречен професионализъм 
и майсторство, въпреки самодейното си 
начало. Може да се каже, че формацията 
е гордостта на читалище „Христо Ботев 
1929”, както и на село Церово. Съставът 
има желанието и амбицията да поддържа 
„жива” народната традиция, като по този 
начин се чувства съпричастен към усилия-
та на всички родолюбиви българи за запаз-
ване и развитие на българското народно 
творчество.
 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 
„ХРИСТО БОТЕВ 1929” – история на 
създаването му
 През 1929 г. трима ентусиасти 
– Павел Поборников, Ангел Малинов  и 
Илия Атанасов решават, че е време и Це-
рово да се сдобие с читалище. В околните 
села вече има такива, а и нуждата на нара-
стващото население се усеща все повече – 
грамотността се повишава, интересите се 
увеличават, а няма организиран обществен 
и културен живот. Кафенето на баба Ана е 
единственото място, където се събират, за 
да получат някоя книга от личната библио-
тека на Павел Поборников или да прочетат 
вестник, донесен от пътуващите до София 
на работа. 

 В селото пристига младата учи-
телка Иванка Славчева. Ангел Малинов, 
Павел Поборников и Илия Атанасов се об-
ръщат с молба към нея да им помогне да 
открият читалище в селото. 
 На 02.06.1929 г. е учредено На-
родно читалище „Христо Ботев”. Всички 
са съгласни негов патрон да бъде поетът-

революционер Христо Ботев. Датата 2 юни 
е приета за официална дата на основава-
нето и патронен празник на читалището. 
Протоколът е изпратен във Върховния чи-
талищен съюз в гр. София, откъдето скоро 
след това се получава официално писмено 
потвърждение за основаването на Читали-
щето. 
Избрано е първото читалищно настоятел-
ство: Павел Поборников – председател, 
Иванка Славчева – библиотекар и секре-
тар, Ангел Малинов – завеждащ културно-
просветната дейност.
 Гости на събранието са членове 
на вече основаното читалище в село Ла-
катник. Председателят на читалището на с. 
Лакатник дарява 30 тома книги. Павел По-
борников отделя от своята библиотека 20 
тома, а Ангел Малинов,  Иванка Славчева 
и Илия Петров – по 10 тома и ги даряват на 
новообразуваното читалище. 
Читалището започва своята дейност. Пра-
вят се седенки, на които се пеят народни 
песни или колективно се четат и се обсъж-
дат книги. Същата година се създава теа-
трален състав. Първото представление (ве-
черинка) се състои през 1929 г. в кръчмата 
на Таки Петков. Сцената е направена от 
два разтегнати колесника от волска кола, с 
поставени върху тях дъски. За завеса слу-
жат селски шарени черги. Осветлението 
е от газени лампи. Представена е пиесата 
“Делба” от Ил. Енчев под ръководството 
на Ангел Малинов. 
Театралният състав има много предста-
вления в с. Церово и района. Добива сла-
вата на добър колектив и става любимец 
на зрителите. Дейността му продължава 
повече от 50 години - до 1985 г. (Прекъс-
вана е само през Втората световна война.) 
Апогея в развитието си достига през 70-те 
години. 
 Другата голяма гордост за чита-
лището са фолклорните състави, обеди-
нени в Ансамбъл за народни песни и оби-
чаи. 
 От 1953 г. руснакът Павловский 
създава Смесен хор, който е предшестве-
ник на хоровите  състави на Битовия ан-
самбъл.  През 1956 г. Румяна Василева 
създава Женска фолклорна група за изпъл-
нение на местни народни песни. 
 Следващите ръководители са 
професионални диригенти: Михаил Шо-
пов (1959-1966 г.) - първият диригент, при 
който се преминава от двугласно към три-
гласно и четиригласно пеене и Здравка Ра-
дославова, под чието ръководство от 1966 
г. Битовият хор и Оркестърът се обединяват 
в Битов ансамбъл  за народни песни, който 
участва в много фестивали. Най-добре се 
представя на ІІІ Републикански фестивал в 
Хасково през 1969 г., където получава сре-
бърен медал.  

......продължава на стр.13
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Където и 
да изпълнява своята музика, Ансамбълът 
навсякъде оставя трайни впечатления. 
Създаденият през 1956 г. Битов оркестър 
просъществува до 1993 г.  
 Фолклорният театър е част от Ан-
самбъла. Пресъздава автентични церовски 
народни обичаи – напр. сватосване и заго-
везни (запостенье). Под ръководството на 
Марин Маринов се подготвят коледуване с 
коледарски песни и благословия, лазарува-
не, кумичкуване. Коледуването е отличено 
със златни медали на ІІІ и ІV Национален 
събор в Копривщица. 
 Под ръководството на Марин Ма-
ринов към Ансамбъла се сформира Мъжка 
вокална група, която се прославя най-вече 
с обичая коледуване. Ансамбълът 
посещава един път Белгия и Холандия 
(1978 г.) и два пъти  - Люксембург (1984 
г. и 1987 г.), където представя България по 
време на Дните на българската култура. 
 Състави за художествено слово 
има от 1966 г. Те са неизменни участници 
в художествените програми, представя-
ни на празници, чествания на годишни-
ни и тържествени събрания - с различни 
ръководители, с непостоянен състав, но 
с постоянно присъствие в читалищните 
прояви. Ръководители са: Сия Вирчева и 
Минадора Кръстева, Златка Петрова, Кра-
симира Градева, Ангел Градев, Христина 
Георгиева.
 Няколко пъти са сформирани тан-
цови състави за народни и модерни танци 
с ръководители: Димитър Ясников, Петър 
Зашев, Мая Манолова, Оля Зеленская.

 Основна функция на Читалището 
е просветната. Заедно с училището то про-
вежда образователната политика в селото. 
Сътрудничеството между Читалището и 
Основно училище „Васил Левски”  води 
до успешно провеждане на множество 
образователни курсове – предимно музи-
кални и езикови. Организират се школи по 
акордеон, пиано, народни и модерни тан-
ци. Многократно се провеждат курсове по 
руски, френски и английски език
 Въпреки че не е толкова атрак-
тивна външно и бляскавите ú прояви са 
редки, библиотеката е стожерът, който 
крепи институцията и който изпълнява 
първата и най-важна задача на читалище-
то – да просвещава. Днешните ú функции 

се обогатяват с възможностите на новите 
информационни технологии. От първи-
те народни четения до развитието ú като 
информационен център има дълъг път. Но 
този път е свързан по-скоро с развитието 
на техниката. Библиотеката винаги се е 
стремяла да предоставя полезна практиче-
ска информация на населението. 
 Библиотечният фонд на библио-
теката на НЧ “Христо Ботев” задоволява 
потребностите на своите читатели. Най-
добре комплектувани са отделите за ху-
дожествена литература и история. Преоб-
ладаващата група читатели са учениците, 
затова библиотеката се стреми да отговори 
на техните потребности.
Прилагайки възможностите на новите ин-
формационни технологии, традиционна-
та библиотека постепенно се превръща в 
съвременен библиотечно-информационен 
център с широк спектър на предлаганите 
услуги,   
 Библиотекари са: Иванка 
Славчева, Ана Белчова (баба Ана), Иван 
Петков,  Борис Манолов, Георги Владими-
ров, Георги Стоянов, Павлина Миронова, 
Златка Петрова, Снежана Георгиева, Кра-
симира Градева, Жана Митова, Валентина 
Лозанова, Мариана Тодорова, Анелия Гра-
дева, Христина Георгиева.
 Читалищната сграда се строи 
през 1961 – 1962 г. по инициатива на Ан-
гел Малинов и други читалищни деятели. 
Изцяло с трудови дни от населението, 
строежът е завършен за една година. Сред-
ствата са отпуснати от БДЖ специално за 
строеж на читалище. За удвояването на 
железния път в района пристигат работ-
ници. За тяхното пребиваване тук е необ-
ходимо да се построят временни жилища. 
Церовци обаче, ги приемат в домовете си 
на квартира, а сумите, предвидени за ба-
раки, БДЖ отпускат за читалищна сграда. 
Тържественото откриване е през 1962 г. 
народният представител от Своге Славчо 
Стоилов връчва на Ангел Малинов и на 
Иванка Славчева златни зачки “За чита-
лищна дейност”, а на Павел Поборников и 
на Кирил Крумов – сребърни.
 Финансовата издръжка в периода 
преди ІІ Световна война се осигурява от 
приходите от т. н. вечеринки – театрални 
представления. Всички дейности се из-
вършват на доброволни начала, напълно 
безплатно. При нужда за купуване на ма-
териали самодейците дават от личните си 
пари. 
 В социалистическия период фи-
нансирането се осъществява от ОНС – 
Своге, отдел “Култура”. Кметството също 
подпомага читалището при нужда и когато 
има възможност. Има и трудни, периоди, 
които застрашават работата на съставите. 
Все пак, не може да се отрече, че държа-
вата осигурява добро субсидиране, което 
създава стабилност на организацията и ко-

ето позволява разгръщане на  разнообраз-
на дейност на добро равнище.   
 Дарителството присъства неотменно в 
живота на читалището от самото му съз-
даване. Изразява се в помощ за превоз за 
концерти, в подпомагане при спешни пла-
щания, в безвъзмезден труд, в даряване на 
книги и т. н. 
 Председатели на читалищните 
настоятелства от 1929 г. до днес: Павел 
Поборников, Боян Богоев, Игнат Ангелов, 
Цоло Сираков, Трайко Иванов, Спасия 
Свиленова, Янаки Василев, Мария Мла-
денова, Минадора Кръстева, Иван Такев, 
Петър Борисов, Ангел Градев, Виолета 
Алексиева, Иван Петров, Мая Ташунова.
 Секретари на читалището от 
1929 г. до днес: Иванка Славчева, Борис 
Манолов, Димитър Свиленов, Емилия 
Михайлова, Трайко Иванов, Христо Ми-
хайлов, Георги Стоянов, Златка Петрова, 
Снежана Георгиева, Красимира Градева, 
Марияна Тодорова, Бойка Симеонова, Ро-
сица Динчева, Искра Димитрова, Христи-
на Георгиева. . 
 Година след година отминават, 
читалището вече отдавна е неразделна 
част от живота на церовци. Успехите му 
далеч надхвърлят мечтите на неговите ос-
нователи.  Във връзка с 50-годишния юби-
лей с Указ № 863/06.06.1979 г. Държавни-
ят съвет на Народна република България 
награждава Народно читалище „Христо 
Ботев” в с. Церово, с орден “Кирил и Ме-
тодий” – ІІ степен за активната му народо-
полезна културно-просветна дейност. Най-
активните културни дейци на читалището 
получават значка “Отличие за читалищна 
дейност” и грамота.
 Днес Народно читалище „Христо 
Ботев” продължава да изпълнява култур-
но-просветните си функции, съчетавайки 
традиционните дейности с предлагането 
на нови услуги:
 Библиотека с 16 000 тома книги 
и периодични издания.
 Детска фолклорна певческа 
група „Сладкопойна чучулига” (рък. 
Снежана Сандова)
 Женска формация за обработен 
фолклор (рък. Петър Славков)
Детски танцов състав „Веселяче” ( рък 
.Мария Цветанова)
 Клуб за  изучаване на народни 
танци  (рък Мария Цветанова)
 Център за услуги. Предлага: 
принтиране, копиране, търсене на инфор-
мация в Интернет, изготвяне и отпечатване 
на покани, обяви и др.
 От 85 години Народно читалище 
“Христо Ботев” е духовното средище на 
село Церово, носител е на традициите, па-
метта и стремежите на хората за по-добър 
и по-богат живот. 
 По материали на Незабравка 
Лалова

......продължение от стр.12
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 Село Церово се намира на 
6 км северно от град Своге и е раз-
положено на двата бряга на река 
Искър. Територията му граничи 
със землищата на град Своге и се-
лата Желен, Гара Бов, Заселе и До-
бърчин. Най-ниско разположените 
къщи са на 400-500 м надморска 
височина, а най-високо са къщите 

в пояса 900-1000 м. Денивелация-
та е 600 м. в силно пресечена мест-
ност. Землището му е 17,5 кв.км. 
Населението – 1567 души. Кмет 
на село Церово е Петър Петков. 
Съборът на селото е на плаваща 
дата през юни, но винаги шест дни 
след Свети Дух – 1-ва Неделя след 
Петдесетница – на Всички светии. 
Името на селото идва от вид дъб 
– цер (Quercus cerris) и остава  не-
променено. Някога наоколо е има-
ло церови гори, които са унищо-
жени вследствие на стопанската 
дейност, свързана с препитанието 
на населението.

          Възникването на днешно-
то село е станало още през турско 
време, но кога точно става засел-

ването, не е известно. Знае се, че 
основателите са се преселили от 
село Раниславци (при прохода 
Петрохан). Главната причина за 
това изселване е пътят, по който 
са минавали непрекъснато турци 
и са смущавали спокойния живот 
на жителите. За повод послужило 
убийството на един бирник.

 Местната легенда разказва, 
че една есен хората посели в 
нивите си пепел, вместо жито, 
за да заблудят турците, че жи-
вотът продължава по старому. 
Но вече били решили да търсят 
по-добро, по-спокойно място, 
където да създадат ново сели-
ще. Тези „бегълци” основават 
Церово. Първоначално селото 
е в така наречената Оная ма-
хала. През 1885 г. става голямо 
наводнение, след което хората 
се изместват в местността Кук-

лата. При първите заселници от 
Раниславци идват хора и от други 
места. Родът Свогене (Рулчовци и 
Уруците) идва от Своге в средата 
на ХVІІІ век. Родът Шиловци идва 
от Етрополе в края на ХVІІІ век, 
бягайки от турците. 
           В далечното минало, когато 
броят на жителите е малък и тех-
ните изисквания към условията на 
живот са нищожни - този огромен 
планински лабиринт е в състояние 
със своите блага да изхрани всички. 
Обширните гори и естествено 
откритите и годни за земеде-
лие и за животновъдство места  

позволяват на малоброй-
ното население, събрано в 
малки махали,  да използва 
всички възможности, които 
щедро му предлага приро-
дата. Наблизо има не само 
дърва за огрев в голямо из-
обилие, но и ниви, а доби-
тъкът може свободно да се 
изкарва в околностите на 
селото и вечер отново да 
се връща в него. За добитъка, 
който се изкарва далече извън 

селото и не може да се връща еже-
дневно, се строят малки сгради и 
колиба за пастира, в която той да 

се подслонява нощем и при лошо 
време. Така постепенно възникват 
отделните кошари, в които се пре-
нася част от стопанската дейност 
на едно семейство. Тъй като райо-
нът е карстов, има доста извори. 
Това улеснява пръснатия посели-
щен живот и къщите се групират 
в равномерно разпределени по ця-
лото землище на селото махали.
           По своя етнически състав 
населението е напълно еднородно 
българско. Говори български език 
– западен диалект. 
 Училището в Церово е 
основано веднага след Освобож-
дението, през 1879 г. Помещава 
се в частна къща. През 1880 г. е 
построена първата сграда с една 
стая за четирите отделения. През 
1923-1924 г. сградата е съборена и 
на нейно място се построява нова 
– с четири класни стаи, учителска 
стая и трапезария. През 1945 г. се 
открива прогимназията. Тази сгра-
да служи и за читалищен салон.
 Особен тласък в развитието 
на селото дава прокарването по са-
мия Искърски пролом на централ-
ната железопътна линия София 
– Роман и пускането ù в експлоата-
ция през февруари 1897 г. Още по 
времето на строежа ú се откриват 
каменни кариери, в които работят 
предимно италиански работници. 
От тях много българи научават 

каменарския занаят. В района за 
най-опитни се смятат церовските 
каменоделци. След прокарването 
на жп линията особена извест-
ност добива т. н. церовски камък 
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(червен 
триаски пясъчник), който е много 
употребяван в София за тротоарни 
плочи. Самата железница привли-
ча многоброен персонал и работ-
ници по поддържането.
           Църквата “Света Петка” в 
с. Церово се строи през 1911 г. На 
нейното място са открити основи-
те на по-стара църква от “латинско 
време”.
           След ІІ Световна война се-
лото изживява бърз подем. Стро-
ят се сградите на кооперацията 
(1961 г.), на читалището (1962 г.), 
нова сграда за основното училище 
(1966 г.). Правят се водопровод и 
канализация. Асфалтират се ули-
ците. През 1972 г. селото е нацио-
нален първенец по хигиена и бла-
гоустрояване. 
 Миграцията към градове-
те, характерна за времето не зася-
га броя на жителите на с. Церово. 
Населението му расте. Хората от 
отдалечените махали и от висо-
копланинските села в района за-
почват да се преселват по-близо 
до железопътната линия, за да мо-
гат да работят в Своге и в София. 
Село Церово е  сред предпочита-
ните места на преселниците.      
          Животът в с. Церово в на-
чалото на XX век е тежък. Хората 
имат труден поминък. Но въпреки 
тежките условия за живот намират 
у себе си дух и стремеж към са-
моусъвършенстване и през 1929 г. 
учредяват свое читалище - “Хрис-
то Ботев”.                                                         
По материали на Незабравка Ла-
лова
 Традиции
 Празнуването на „Трифон 
Зарезан” е  традиционно за село 
Церово. Обичай е децата от група-
та за автентичен фолклор „Слад-
копойна чучулига” към читалище 
„Христо Ботев 1929”, облечени в 
народни носии, да обикалят домо-
вете, като пеят за здраве и берекет 
на всички членове от семейството 
– на стопанина, на стопанката, на 
децата, за да е здрава годината, за 
да е весело в душите и да има обич 
и разбирателство през цялата годи-
на. Стопаните се отблагодаряват с 
лакомства, орехи, сушени плодове. 
След това се извършва ритуалното 

подрязване на лозите на площада 
на селото и по дворовете на хора-
та. Народното веселие продължава 
с конкурс за най-хубаво домашно 
вино и със задължително черпене 
с вино, около богато наредени тра-
пези. 
 Възстановява се и обичаят 
„лазаруване”. Децата от „Сладко-
пойна чучулига” разучават с по-
мощта на тяхната ръководителка 
Снежана Сандова лазарски песни 
и на празника, пременени с народ-

ни носии, с венчета на главите и 
с украсени кошнички,  посещават 
много домове, за да пожелаят с 
песните си здраве, плодородие и 
късмет, а хората ги посрещат ра-
достни и ги даряват с яйца, 
орехи и лакомства. Вярва се, че в 
която къща пристъпят лазарки, тя 
ще бъде честита през цялата годи-
на. 
 Забележителности
 Красотата на Искърския 
пролом започва да се разкрива 
величествено точно в землището 
на село Церово. Скалите от двете 
страни на реката са като напречен 
разрез на Старопланинската вери-
га. Като ги види, човек изпитва ед-
новременно и възхищение, и стра-
хопочитание пред тази грандиозна 
гледка. Те са на възраст над 250 
млн години и са изградени от три-
аски пясъчници.
          Най-характерната забележи-
телност на Церово е природният 
феномен Джуглата. Скалното об-
разувание се намира близо до жп 
гарата на село Церово. Тази при-
чудлива  самотна скала, устояла на 
напора на река Искър, е образува-
на от долнотриаски червеноцветни 
кварцови пясъчници, на възраст 

около 250 милиона години и е 
висока 18 метра. Според някои 
наподобява гъба, според дру-
ги дори прилича на човешка 
глава.  „Джуглата” е обявена 
за природна забележителност 
през 1964 г. Казват, че името й 
идва от видоизмененото назва-

ние „Куклата”, но дали е така, ни-
кой не знае със сигурност.
          Други известни природни за-
бележителности в района на село 
Церово са пещерите  - „Водната 
пещера”, с дължина 3264 м.; „Ма-
яница”, с дължина 1426 м и „Гово-
рът на водата”, с дължина 1000 м., 
които се посещават всяка година 
от много запалени по пещерното 
дело туристи. В този дух трябва 
да се спомене, че в село Церово 
се намира седалището на Пеще-
рен клуб „Под ръбъ”, чиято цел е 
да насърчава и развива спелологи-
ята по всякакъв възможен начин 
на територията на община Своге, 
страната и отвъд граница. Чрез 
поетапно планирани действия и 
инициативи се цели привличането 
на общественото внимание вър-
ху неособено познатата материя 
на пещерното и планинско дело. 
Младежите от клуба предоставят 
оборудване и придружават люби-
телите-пещерняци в някои от по-
опасните за влизане пещери.
            Има още много какво да се 
види в Церово, а за любителите на 
риболова околностите на МВЕЦ-а 
са направо рай. 

......продължение от стр.14
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26 октомври – Ден на отворените врати на МВЕЦ 
„Церово”

 „Денят на отворените врати 
на МВЕЦ „Церово” се превръща в 
традиция и като всяка традиция тя 
трябва да бъде промотирана. Най-
добрият начин това да стане е като 
се свърже съвременното изкуството 
с високотехнологичния производ-
ствен свят” заяви инженер Пламен 
Дилков, директор на ПВБ Пауър 
България АД.

 За поредна година МВЕЦ 
„Церово” отвори врати, за да запоз-
нае жителите на Своге и околност-
та с най-модерните и екологично 
чисти методи за производство на 
евтино електричество. Всички же-
лаещи можеха да обиколят водната 
централа, да видят как работи ин-
сталацията, а заедно с това и да се 
повеселят. 
 Тази година собствениците 
бяха поканили студенти от магис-
тратура „Скулптура” на Национал-
ната художествена академия в Со-
фия, под ръководството на проф. 
Ангел Станев. Тяхната аргинстала-
ция „Въздух и вода” е свързана с 
конкретното място - микровецът и 
как той се вписва в околната среда. 
За нея те са използвали само естест-
вени материали.
 „Поканихме студенти, ко-

ито да интерпретират това, което 
виждат наоколо и да го превърнат 

в нещо, което е тяхната идея. Те 
тръгнаха от ландшафта, централа-
та, логото на нашата фирма и 
превърнаха всичко това в една 
многослойна скулптура”, обяс-
ни инженер Дилков. 
 Пърформансът е поста-
вен на входното съоръжение на 
централата, на мястото където 
се генерира електричеството. 
Той беше реализиран по време 
на самото събитие пред погле-
дите на гостите.
 „За пърформанса бяха 
използвани изцяло рециклира-
ни материали. След събитието 
скулптурата ще бъде превърната 
отново в началните материали, ко-
ито отново ще бъдат използвани за 
технологични цели. Да не забравя-
ме, че ние се намираме на терито-
рията на една водноелектрическа 
централа, а това е най-екологичният 
начин за производство на електрое-
нергия. По тази причина търсехме и 
пърформансът да бъде в симбиоза с 
това”, каза още инженер Дилков. 
 Сред официалните гости на 
тържеството бяха представители на 
дружеството от Италия, обл. упра-

вител Юлиян Леков и вр.и.д. кмет 
на община Своге инж. Георги Пе-

тков.
 МВЕЦ „Церово” е 
част от проекта „Среден 
Искър”, който се осъ-
ществява съвместно от 
ПВБ Пауър България АД 
и Община Своге на база-
та на публично-частното 
партньорство. Проектът 
предвижда изграждане-
то на общо девет малки 
ВЕЦ от руслов тип по по-
речието на река Искър. В 
експлоатация са пуснати 
вече 5 от тях.

 МВЕЦ „Церово” е с инста-
лирана мощност 3, 250 мегавата. Тя 

генерира годишно производство от 
17 милиона киловатчаса. В МВЕЦ 
„Церово” нагледно са показани 
принципите на устойчивото разви-
тие, които можем да пипнем и да 
почувстваме директно. Публично-
частното партньорство с община 
Своге позволява на Искърското де-
филе да се докосне до богатствата, 
с които природата ни е дарила. Пре-
връщайки водата в енергия, община 
Своге повишава жизнения стандарт 
на населението и става все по-малко 
зависима от държавния бюджет.


