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100 ГОДИНИ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ В СВОГЕ
 С тържествено честване на 21 
ноември 2014 г. бе отбелязана 100-го-
дишнината на основното образование 
в Своге, датиращо от откриването на 
първи и втори клас на непълна прогим-
назия през учебната 1914/1915 г.

 Честването на празника запо-
чна с тържествен педагогически съвет, 
проведен от 10.00 ч. в сградата на СОУ 
„Иван Вазов”, пред къта на неговия па-
трон. Шпалир от ученици посрещаше 
гостите с традиционната погача, сол и 
мед, поднасяйки на всеки един от тях  
цвете и подарък, който съдържаше 
празнична брошура, диск с два филма 
и една презентация и значка. 
 Официални гости на събитието 
бяха: петчленна делегация от Регионал-
ния инспекторат по образованието за 
София регион, предвождана от госпо-

жа Мила Манчева – началник на РИО; 
настоящият областен управител на Со-
фийска област Юлиян Леков; бившият 
областен управител и бивш кмет Емил 
Иванов; зам.кметът на Община Своге 
Ренета Кръстанова; председателят на 

Общинския съвет Алексан-
дър Манолов; общинският 
съветник и бивш кмет Емил 
Атанасов; председателят на 
настоятелството на училище-
то  Людмила Петрова; Нина 
Станчева – главен експерт 
„Образование” в Община 
Своге; бившите директори 
на училището Иван Ананиев 
и Маргарита Лакова, както и 
много бивши учители, сред 
които и Стефка Белова, вече 
на достолепна възраст, чий-
то покоен съпруг и учител по 

музика Кирил Белов е роден през 1914 
г., годината на началото на основното 
образование в Своге.
 Настоящият директор на СОУ 
„Иван Вазов” Любомир Янакиев откри 
педагогическия съвет с приветствено 
слово, след което даде възможност на 
всички гости да изкажат своите поз-
дравления, по случай 100-годишнина-
та.на основното образование в Своге. 
След това той награди с плакет „Поче-
тен директор” бившите директори на 
училището Иван Ананиев и Маргари-
та Лакова, както и посмъртно Младен 

Бонев, чийто плакет получи  неговата 
внучка.

 Честването на едновековния 
юбилей на основното образование в 
Своге продължи с тържествен кон-
церт в големия салон на НЧ „Градище 
1907” от 11.30 ч. Залата се напълни с 
настоящи и бивши ученици, настоящи 
и бивши учители и много гости. Всич-
ки станаха на крака, когато прозвуча 
„Мила Родино”, както и за посрещане 
на знамето на СОУ „Иван Вазов”, под 
звуците на химна на училището „Питат 
ли ме дей зората”. 

 Водещите на концерта поз-
дравиха присъстващите с добре до-
шли и представиха официалните гости 
– Емилия Григорова - старши експерт 
в МОН; Мила Манчева - началник на 
РИО-София регион; кметове на общи-
на Своге в периода 1967-2011 г. – Кирил 
Иванов, Павел Матев, Михаил Рашков, 
Емил Иванов и Емил Атанасов; Рене-
та Кръстанова – зам.кмет на Община 
Своге; Александър Манолов – предсе-
дател на Об-......продължава на стр.2
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щинския 
с ъ в е т ; 

Мая Ташунова – секретар на Община 
Своге; Нина Станчева – главен екс-
перт „Образование” в Община Своге; 
Людмила Петрова – председател на 
училищното настоятелство; Аделина 
Ангелова – секретар на НЧ „Градище 
1907”; директори на училища в общи-
на Своге; много учители и родители. 
 Концертът започна с изпълне-
ние на прекрасните малки мажоретки 
към читалище „Градище 1907”, с ръко-
водител Невяна Кирилова, а след това 
прозвуча стихотворението „На Своге” 
на поета Никола Николов, посветено 
на 50-годишния юбилей на нашия град. 
Водещите прочетоха кратка история за 
началото на образованието в Своге, а 
децата от вокалната група към учили-
щето поздравиха гостите с прекрасна 
песен.

 Думата за приветствено слово 
бе дадена на директора на СОУ „Иван 
Вазов” г-н Любомир Янакиев, който 
каза: „... Всеки народ има личности, с 
които се гордее. В българската история 
една от тези личности е патронът на 

нашето училище – Иван Вазов...Днеш-
ният празник е по-особен. По-особен 
от всички патронни празници, прове-
дени досега, защото днес ние честваме 
и 100 години от началото на основното 
образование в Своге...100 години мъд-
рост, авторитет, традиции, 100 години 
борба за себеутвърждаване...За да се 
превърне нашето училище в това, ко-
ето е днес...Честит празник и на добър 

час във второто столетие!”
 Поздравителен адрес от ми-
нистъра на образованието и науката, 
проф. Тодор Танев, бе прочетен от гос-
пожа Емилия Григорова – старши екс-
перт в МОН. От името на Регионалния 
инспекторат по образованието-София 
регион приветствие поднесе   госпожа 
Мила Манчева, която подчерта: 

„...Празникът на всяко българско учи-
лище се превръща винаги в празник 
на неговия град. И това никак не е 
случайно, защото и днес, тук в тази 
зала, всеки, който е дошъл, има своя-
та емоционална връзка с нашето СОУ 
„Иван Вазов”. Казвам нашето, защото 
това е училището, с което и ние в Ре-
гионалния инспекторат по образова-
ние изключително много се гордеем....
Пожелавам на всички много успехи. 
Дерзайте по трудния, но красив път на 
образованието. Екипът на РИО ще под-
крепя всяка една ваша инициатива.”
 Приветствия от името на Об-
щинския съвет и от името на ръковод-
ството на Община Своге поднесоха 

Александър Манолов и Ренета Кръста-
нова. Поздравителен адрес бе прочетен 
и от името на директора на ПГ „Вели-
зар Пеев” - Станчо Атанасов
 След официалните поздравле-
ния концертът продължи с изпълнения 
на женската формация за обработен 
фолклор „Фолклорна фанатазия” към 
читалище „Христо Ботев 1929” с. Це-
рово, с ръководител Петър Славков, в 
която участват няколко учителки от на-

чален и прогимназиален етап на СОУ 
„Иван Вазов”. Те поздравиха своите 

ученици и гостите с песните „Пиленце 
пее” и „Люлка се люля”.
 Театрална работилница „Чуда-
ци” при СОУ „Иван Вазов” представи 
драматизацията „Радини вълнения”. 
Малките актьори пресъзадоха  съвър-
шено света на Вазовите герои от рома-
на „Под игото”, от чието публикуване 
тази година се навършват 120 години. 
 Галина Войнова, треньор по 
акробатика и лауреат на много награди 
от България и чужбина, представи кра-
сиво въздушно акробатично шоу, с кое-

то накара залата да затаи дъх от възторг 
пред такова изящество. След нея млади 
спортисти и нейни последователи от 
СОУ „Иван Вазов”, с треньор Светла 
Войнова, представиха свое, също тол-
кова изящно, акробатично изпълнение. 
 Малките танцьори от детски 
танцов състав „Ха сега!” към читалище 
„Градище 1907”, с ръководител Тошко 
Тодоров, показаха на всички колко сил-
на е любовта им към българското – към 
българските ритми и шевици.
Накрая на концерта певиците от „Фол-
клорна фантазия” поздравиха всички в 
залата с акапелно изпълнение на „Мно-
гая лета”, с което пожелаха „на многая 
лета” на учениците и учителите по без-
ценния път на образованието.
 След концерта в голямото фоа-
йе на читалището се състоя специален 
тържествен коктейл. По стените на фо-
айето беше 

......продължава на стр.3
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п о д -
редена експозиция от ретро-снимки, 
показващи развитието на образовани-
ето в Своге от 1961 г. насам и по-спе-
циално от откриването на сградата на 

сегашното СОУ в началото на учебната 
1967/1968 г.
 Организатор на тържестве-
ното честване на 100-годишнината на 
основното образование в Своге беше 
ръководството на СОУ „Иван Вазов”, с 
подкрепата на Община Своге.

История 

 Възникването на първото 
училище в Своге се свързва с църква-
та „Света Петка Параскева”, в чиито 
пристройки се помещава новосъзда-

деното килийно училище. След Осво-
бождението то се превръща в светско, 
където вече се застъпват всички общо-
образователни предмети. През учеб-
ната 1914/1915 г. в Своге се откриват 
първи и втори клас на непълна прогим-
назия, която през 1916 г. произвежда 
първия си випуск. През 1923/1924 г. е 
построена нова сграда и се открива не-
пълна смесена гимназия, която до 1945 
г. носи името „Отец Паисий”, след ко-
ето е преименувана на „Дичо Петров”. 
От началото на учебната 1964/1965 г. 
тя се разделя на Политехническа гим-
назия „Дичо Петров” и Основно учи-
лище „Митко Палаузов”.
 В началото на учебната 
1967/1968 г. е откриването на новата 
училищна сграда на ОУ „Митко Палау-
зов”. Следват години, в които ръковод-
ството и колективът работят упорито за 
изграждане на съвременна и модерна 
материална база на училището и за ут-
върждаване на високия му имидж.
 На 11 март 1991 г. педагоги-
ческият съвет взема решение за про-
мяна на името на училището. То вече 
носи името на Иван Вазов. Патронният 
празник се чества на 24 ноември – дата, 
свързана с първото издание на романа 

„Под игото”. 
 През 2008 г. по решение на 
МОН се стига до сливане на ОУ „Иван 
Вазов” и Гимназия „Отец Паисий”, с 
което се ражда настоящото СОУ „Иван 
Вазов”. 
През годините на самостоятелно съ-
ществуване директори на училището 
са Иван Ананиев, Младен Бонев, Мар-
гарита Лакова и Любомир Янакиев.
През учебната 2008/2009 г. двете сгра-
ди на училището са основно ремонти-
рани по проект, изготвен по Оператив-
на програма “Регионално развитие”, на 
стойност 808 179,86 лв. и съфинанси-
ран от Европейския съюз. Днес уче-
ниците от V до ХІІ клас учат в голяма, 
слънчева и модерна сграда.
 Малчуганите от подготвител-
ната група и от начален етап трупат 
знания и умения в отделна сграда, ко-
ято е разположена срещу основната.
 В подготвителната група при 
СОУ “Иван Вазов” децата получават 
качествена подготовка, необходима им 
за постъпването в І клас. Обучението 
се осъществява в съвременна и уют-
на база, съобразена с възрастовите им 
особености.

......продължение от стр.2

ПОЕТЪТ АНИБАЛ РАДИЧЕВ Е НОВИЯТ НОСИТЕЛ НА 
НАГРАДАТА „АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ”

 Учредената през 2006 г. от Община Своге и Съюза на българските писатели национална награда „Алек-
сандър Вутимски” този път бе връчена на поета Анибал Радичев. Събитието се състоя на 12 ноември 2014 г. в 

лекционната зала на НЧ „Градище 1907”, гр. Своге.
 Официални гости на тържеството бяха председателят на 
СБП Боян Ангелов, Благовеста Касабова - литературен кри-
тик и член на СБП, Надя Попова – член на УС на СБП и 
главен редактор на вестник „Словото днес”, Васил Василев 
– поет, административен директор на СБП, Никола Николов 
– писател, член на СБП и наш съгражданин, както и Анибал 
Радичев – поет, член на СБП. От страна на Община Своге 
официални гости бяха вр.и.д. кмет на общината инж. Георги 
Петков, зам.кметът Ренета Кръстанова и секретарят – Мая 
Ташунова.
Секретарят на НЧ „Градище 1907” Аделина Ангелова от-
кри тържеството и представи на аудиторията официалните 
гости, а след това и учениците от ПГ „Велизар Пеев”, как-
то и тяхната учителка по литература Анита Ангелова. Сред 

публиката бе и председателят на литературния клуб „Александър Вутимски” към ПГ „Велизар Пеев”, госпожа 
Юлиана Геловска, както и преподаватели от СОУ „Иван Вазов”.
 Учениците от 9Б клас на гимназията прочетоха биографията на Александър Вутимски и част от неговото 
творчество, а Силвия Григорова представи свое есе, което бе високо оценено от гостуващите писатели. 
 И.д. кметът на община Своге инж. Георги Петков също произнесе поздравително слово, след което връ-

......продължава на стр.4
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 Пътна полиция към РУМВР-
Своге проведе на 11 ноември 2014 
г. превантивна акция, съвместно с 
Общинския съвет на БЧК-Своге и 
децата от  Младежкия червен кръст, 
чиято цел е превенция на тежките 
пътнотранспортни произшествия 
в района на общината.  Младежите 
от БМЧК раздадоха на пешеходци-
те листовки, а под чистачките на 
паркираните автомобили поставиха 

брошури с препоръки за използване 
на предпазните колани в МПС. 
 Поставянето под чистачките 
е взаимствано от Съединените щати, 

но там под тях се поставят глобите 
на провинилите се водачи. При нас 
идеята е да не се стига до провине-
ние или нещастен случай. Напом-
нянето за поставяне на предпазните 
колани може да спаси човешки жи-
вот. 

 Превантивната акция на 
Пътна полиция продължи и в пе-
тък, 14 ноември 2014 г., когато от 
09.30 ч. в залата на ПГ „Велизар 

Пеев“ в Своге бе проведена сре-
ща с граждани, на която полицей-
ски инспектор „Пътен контрол“ от 
РУМВР-Своге Бисер Панчев и про-

тойерей Любомир Пешев изнесоха 
беседа, на тема превенция на ПТП. 
Мероприятието се проведе във 
връзка със 17 ноември, световният 

ден за почитане паметта на загина-
лите при пътнотранспортни произ-
шествия. Инспектор Бисер Панчев  
представи статистически данни за 
броя на ПТП, ранените и загинали 
хора, както и превантивни мерки за 
предотвратяването на такива злопо-
луки, а протойерей Любомир Пешев 
наблегна на това, колко е важно да 
се опазва човешкия живот и колко 
ценен е той.

ПРЕВАНТИВНА АКЦИЯ НА ПЪТНА ПОЛИЦИЯ-СВОГЕ И 
БЧК

чи наградата на избрания от специално жури от членове на СБП и представители 
от община Своге за неин носител през тази година, поетът 
Анибал Радичев.
 Награденият поет, трогнат от това високо отличие, изказа 
своята благодарност и 
заяви пред аудиторията 
колко много цени твор-
чеството на Алексан-
дър Вутимски и колко 
горд се чувства от това, 
че става носител на на-
града, носеща неговото 
име.
 След поета, свои из-
казвания направиха и 
председателят на СБП 

– Боян Ангелов, и литературният критик Благовеста Касабова, както и Надя 
Попова и Васил Василев. Всички те изказаха съжаление за това, че талнт-
ливият поет от Своге, си е отишъл толкова рано от този свят, но затова пък 
младото поколение свогенски литератори са много даровити и ще продъл-
жат неговото дело и слава. Те казаха още, че свогенци трябва да се гордеят 
с факта, че са съграждани на такъв велик поет.
 Наградата „Александър Вутимски” е връчена за пръв път през де-
кември 2006 г. на писателя Богомил Райнов, който е бил личен приятел на 
поета.

......продължение от стр.3
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 НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1929“  В СЕЛО 
ЦЕРОВО ОТПРАЗНУВА СВОЯ 85-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

 На 15 ноември 2014 г. от 17.30 
ч. пред кметството на село Церово бе 
открита паметна плоча на Кирил Кру-
мов – бивш кмет на селото два манда-
та и удостоен със званието „Почетен 
гражданин на град Своге”. От 18.00 ч. 
се състоя честването на 85-тата годиш-

нина от създаването на НЧ „Христо 
Ботев 1929“ в с. Церово. Официални 
гости на събитието от страна на Общи-
на Своге бяха: вр.и.д. кмет на община-
та инж. Георги Петков, зам.кметовете 
Ренета Кръстанова и инж. Юлиян Асе-
нов, секретарят – Мая Ташунова, както 
и председателят на Общинския съвет 
Александър Манолов. 

 Министърът на културата 
Вежди Рашидов и областният управи-
тел на Софийска област Юлиян Леков 
изпратиха поздравителни адреси към 
дейците на читалището, по случай не-
говия юбилей.
 И.д. кметът на община Сво-
ге инж. Георги Петков поднесе лично 
своето приветствие, обръщайки се към 
жителите на Церово и читалищните 
деятели:
          „За мен е удоволствие да ви 
поздравя послучай 85 години от съз-
даването на една от най-активните 

културни институции в община Своге 
- Народно  читалище „Христо Ботев 
1929”. Всички разбираме огромната 
роля на тези центрове за организиран 
обществен и културен живот. Благо-
дарение на тях, особено в малките се-
лища, години наред се поддържа жива 
духовната енергия на хората, техните 
творчески изяви. 
 Юбилеят на вашето читали-
ще е още един повод да осъзнаем, че 
благодарение на неговото създаване  и 
развитие се съхраняват местните оби-
чаи и традиции, празници и фолклор. 
Читалището е средище на богата кул-
турно-просветна дейност с художест-
вено-творчески състави, библиотека, 
съвместна дейност с училището и 
други организации от общината. Във 
времето на модерните технологии вие 
запазвате тази непреходна част от на-
шето минало, като я развивате и обо-
гатявате с нови идеи и привлекателни 
форми на работа. 
 Искам да благодаря на всички  
ентусиасти от с. Церово, които са отда-
ли много време и сили, за да реализи-
рат творческите си идеи, да запазят и 
обогатят  историческите,  културни и 
религиозни  традиции на нашия край. 
Нека Народно читалище „Христо Бо-
тев 1929” продължава и в бъдеще сво-
ята благородна мисия в духа на бъл-
гарските просветители и будители, на 
своя патрон и велик българин Христо 
Ботев!“
 Във фоайето на читалището бе 
подреден етнографски кът, представящ 
бита на предците.

 Честването продължи с дву-
часов концерт, в който взеха участие 
самодейните групи към НЧ „Христо 
Ботев 1929” – детската вокална група 

„Сладкопойна чучулига” с ръководи-
тел Снежана Сандова, детският танцов 
ансамбъл „Веселяче” с ръководител 
Мария Цветанова и женската форма-

ция за обработен фолклор „Фолклорна 
фантазия”, която в същия ден отбеляза 
10-годишния юбилей от своето създа-
ване. Специално за юбилея на „Фол-
клорна фантазия” беше дошъл проф. 
Тодор Бакалов, обработил някои от 

песните на формацията. Гост беше и 
народната певица Снежана Борисова. 
 Гостуващи изпълнители в 
празничния концерт бяха участници-
те в школата за народни танци „Голем 

мерак” от Своге, с ръководител Тошко 
Тодоров и танцова формация „АРТ-М” 
от с. Гара Бов.
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„БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ” НА СЦЕНАТА НА НЧ 
„ГРАДИЩЕ 1907” В СВОГЕ

 Народно читалище „Посто-
янство 1856” гр. Лом и Драматичен 
театър „Кръстьо Пишурка” предста-
виха оперетата „Българи от старо 
време” на сцената на НЧ „Градище 
1907” в Своге на 17 ноември 2014 г. 

от 17.30 ч. Постановката, по музика 
на Асен Карастоянов и либрето на 
Коста Райнов, създадена по еднои-
менната повест на Любен Каравелов, 
бе със специалното участие на актри-
сата от ДМТ „Стефан Македонски”-
София - Катерина Тупарова, в ролята 
на Лиляна.
 Талантливите актьори поко-

риха свогенската публика с майстор-
ското си изпълнение и неподправена 
естественост. Самата постановка, със 
сценограф и режисьор Николай Ап-
рилов, бе представена, освен с позна-
тия на всички ни речник на българи-
те от по-стари времена, и с шеговито 
вмъкване на термини от съвременния 
живот, което я направи по-достъпна 

и разбираема за младото поколение, 
а и искрено разсмя залата.
 Допълнително настроение 
внесоха и изпълненията на танцов 
състав за изворен форклор „Ломски 
ритми”, с ръководител Младен Мла-

денов. 
 На края на спектакъла публи-
ката се сбогува с гостуващите актьо-
ри изправена на крака,  с бурни и про-
дължителни аплодисменти. Не всеки 
ден свогенци имат възможността да 

се насладят на такъв качествен кул-
турен продукт, който докосва сърцата 
и скъсява дистанцията между актьо-
ри и публика, благодарение на безу-
пречното им сценично присъствие и 
прекрасни гласови възможности.
 Постановката е създадена 
през 2011 г., като посвещение на 155-
годишнината на читалището и театъ-
ра в град Лом

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 
       СЪС  СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА МЛАДЕЖИ 

 Седмица на отворените врати за младежи организира Агенцията по заетостта. 
Новата инициатива се провежда във всички бюра по труда в цялата страна всеки 
ден от 24 до 28 ноември 2014 г. от 10 до 16 ч.
Посетителите имат възможността да разговарят със специално обучени трудови 
посредници, които всекидневно консултират и мотивират младежи до 29-годиш-
на възраст, както и с EURES съветници, предлагащи възможности за реализация 
в чужбина.
 Инициативата „Отворени врати за младежи” се стреми да привлече възможно 
най-много млади хора, които никога досега не са били регистрирани в бюро по 
труда – младежи, отпаднали преждевременно от образователната система; уче-
ници, завършващи средно образование, студенти. По време на посещението си 
те ще получат пълна и достъпна информация за всички услуги, от които биха 

могли да се възползват – консултиране, професионално ориентиране, мотивиране, посредничество при търсене на ра-
бота, помощ за изготвяне на документи за кандидатстване и др.
Целта е младежите да припознаят Агенцията по заетостта и в частност, най-близкото за тях бюро по труда и неговите 
служители, като сигурен и лоялен партньор.
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я

 О Б Я В А
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл. 44, ал.1, т.1 и чл.45, 
ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълне-
ние на Решение № 307/20.12.2013 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №2053/12.11.2014 г. на вр. и.д. Кмет на Община Своге, обявява 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: 
Имот с №038003 от общински поземлен фонд с площ от 0.464 (нула цяло четиристотин шестдесет и четири хилядни) дка. Категория 
на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. Граници: имоти с №№ 000345; 038002; 
000349; 000022; 000344, находящ се се в  с. Томпсън,  община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна общинска собстве-
ност № 11589/02.09.2013 г.
            Начална тръжна продажна цена: 
 > За  Имот с № 038003 от общински поземлен фонд с площ от 0.464 (нула цяло четиристотин шестдесет и четири хилядни) 
дка. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. Граници: имоти с №№ 
000345; 038002; 000349; 000022; 000344, находящ се се в  с. Томпсън,  община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 11589/02.09.2013 г., в размер на 6.00 (шест) евро на кв.м.
 > 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 03.12.2014 г.
 > Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 09:00 часа на 04.12.2014 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 10.12.2014 г. от 09:00 часа в 
заседателната зала на Общината.
          Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 11:30 часа до 12:30 часа. Закупуване на тръжна 
документация - Община Своге, „Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки- Юлия Геошева - юрисконсулт, телефон 0726-85, 
вътрешен 37.

 ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
Вр. и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

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

 О Б Я В А

       ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл. 44, ал.1, т.1 и 
чл.45, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в 
изпълнение на Решение № 184/31.10.2014 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №2103/21.10.2014 г. на вр.и.д. Кмет на Община Сво-
ге, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Имот №038001 
(нула, три, осем, нула, нула, едно) от общинския поземлен фонд, с площ от 33,866 (тридесет и три цяло осемстотин шесдесет и шест 
хилядни) дка., находящ се в землището на с. Дружево, община Своге, област Софийска. Категория на земята при неполивни условия: 
девета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№037155; 017043; 038002; 017046; 037161; 038004; 038003; 038182; 
037161. Актуван с Акт за частна общинска собственост №5758/08.02.2007г. 
Начална тръжна продажна цена: 
 > За  имот №038001 (нула, три, осем, нула, нула, едно) от общинският поземлен фонд, с площ от 33,866 (тридесет и три цяло 
осемстотин шесдесет и шест хилядни) дка., находящ се в землището на с. Дружево, община Своге, област Софийска. Категория на 
земята при неполивни условия: девета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№037155; 017043; 038002; 017046; 
037161; 038004; 038003; 038182; 037161. Актуван с Акт за частна общинска собственост №5758/08.02.2007г., е 24 654,00 лв. 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 04.12.2014 г.
 > Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 10.00 часа на 05.12.2014 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 10.12.2014 г. от 10.00 часа в 
заседателната зала на Общината като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:15 
часа на предходния ден /09.12.2014 г/.
Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30 часа до 13,30 часа. Закупуване на тръжна до-
кументация - Община Своге, „ Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки- Юлия Геошева - юрисконсулт, телефон 0726-85, 
вътрешен 37.

 ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
Вр. и.д. 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

 О Б Я В А
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.20, ал.1 и чл.63, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №181, 
Протокол №14 от 31.10.2014г. на Общински съвет – Своге и във връзка със Заповед №2108/31.10.2014г. на Кмета на Община Своге, 
ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 години на 
имоти - частна общинска собственост, намиращи се в с.Заселе:    
      -№038038, намиращ се в м.“Радевица“, с площ 6,763 (шест цяло, седемстотин шестдесет и три хилядни) дка при граници на имо-
та: №038037-ливада;№038039-ливада и №038124. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: 
ливада. Акт за частна общинска собственост №11616 от 06.03.2014г.; 
      -№038039,намиращ се в м.“Радевица“, с площ 14,847 (четиринадесeт цяло, осемстотин четиридесет и седем хилядни) дка при 
граници на имота: №000067-храсти; №038040-ливада; №038116-ливада; №038122-ливада; №038123-др.сел.ст.тер.; №038124-лива-
да; №038038-ливада и №038037-ливада.Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Акт 
за частна общинска собственост №11617 от 06.03.2014г.                                                                                                                                         
 Търгът ще се проведе на 03.12.2014г. от 16:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за 
регистрация в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 02.12.2014г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само 
едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 10.12.2014г. от 16:00 часа в заседателната зала на 
Община Своге като заявленията за участие се подават в деловодството на Община Своге до 17:15ч. на 09.12.2014г.                             
                                 
 Оглед на имотите, обект на търга може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.          
  Началната тръжна цена е в размер на 5 (пет) лева за декар, съгласно експертна оценка, изготвена от лицензиран оценител.     
  Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на 
Дирекция “ПАО” при Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството  на Община 
Своге – първи етаж.
 Депозит за участие в търга – 100.00 (сто) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге - трети етаж.          
  За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37. 

инж. ЮЛИЯН АСЕНОВ 
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
съгл. Заповед №1706/19.09.2014г.            

Съгласувал:
Захаринка Истаткова    
За Директор на Дирекция „ПАО“                           

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

 О Б Я В А
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл. 44, ал.1, т.1 и чл.45, 
ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълне-
ние на Решение №307/20.12.2013 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №2054/12.11.2014 г. на вр. и.д. Кмет на Община Своге, обявява 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: 
 > Имот с №038002 от общинския поземлен фонд с площ от 3.654 (три цяло и шестстотин петдесет и четири хилядни) дка. Ка-
тегория на земята при неполивни условия: Осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. Граници: имоти с  N:N:000237; 
000348; 000345; 038003; 000349, находящ се в  с. Томпсън,  община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна общинска 
собственост №11591/02.09.2013 г.;
                       Начална тръжна продажна цена: 
 > За  Имот с №038002 от общинския поземлен фонд с площ от 3.654 (три цяло шестстотин петдесет и четири хилядни) 
дка. Категория на земята при неполивни условия: Осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. Граници: имоти с  N:
N: 000237; 000348; 000345; 038003; 000349, находящ се в  с. Томпсън,  община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 11591/02.09.2013 г., в размер на 6.00 (шест) евро на кв.м.
 > 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 03.12.2014 г.
 > Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 11:00 часа на 04.12.2014 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 10.12.2014 г. от 11:00 часа в 
заседателната зала на Общината.
                     Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 11:30 часа до 12:30 часа. Закупуване на 
тръжна документация - Община Своге, „Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки- Юлия Геошева - юрисконсулт, телефон 
0726-85, вътрешен 37.
           ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
          Вр. и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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            ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост  
и чл. 20, ал.1, чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в 
изпълнение на Решение №180, Протокол №14 от заседание на ОбС и във връзка със Заповед №2107/21.11.2014 г. на За 
Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване на имоти – частна общинска собстве-
ност, представляващи: 
-Имот №005001 (нула, нула, пет, нула, нула, едно) от общинския поземлен фонд, с площ от 26.366 ( двадесет и шест цяло 
триста шестдесет и шест хилядни) дка, находящ се  в с. Зимевица, м. „Гърдовица“, община Своге, област Софийска. 
Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия: Шеста. Граници – имоти №№005002; 
005004; 005005; 000255, 000144. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 6105/08.02.2007 г.
-Имот № 017002 (нула, едно, седем, нула, нула, две) от общинския поземлен фонд, с площ от 3.504 ( три цяло петсто-
тин и четири хилядни) дка, находящ се  в с. Зимевица, м. „Широки валог“, община Своге, област Софийска. Начин на 
трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия: Шеста. Граници – имоти №№017001; 000255; 
000254,017003. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 6124/08.02.2007 г.
-Имот № 017001 (нула, едно, седем, нула, нула, едно) от общинския поземлен фонд, с площ от 3.499 ( три цяло четирис-
тотин деветдесет и девет хилядни) дка, находящ се  в с. Зимевица, м. „Широки валог“, община Своге, област Софийска. 
Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия: Шеста. Граници – имоти №№000255; 
017003; 017002. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 6123/08.02.2007 г.
-Имот № 000225 (нула, нула, нула, две, две, пет) от общинския поземлен фонд, с площ от 14.046 ( четиринадесет цяло 
нула четиридесет и шест хилядни) дка, находящ се  в с. Зимевица, м. „Широки валог“, община Своге, област Софийска. 
Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия: Шеста. Граници – имоти №№000255. 
Актуван с Акт за частна общинска собственост № 6075/08.02.2007 г.
-Имот № 021013 (нула, две, едно, нула, едно, три) от общинския поземлен фонд, с площ от 24.893 ( двадесет и четири 
цяло осемстотин деветдесет и три хилядни) дка, находящ се  в с. Зимевица, м. „Кожухарци“, община Своге, област 
Софийска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия: Шеста. Граници – имоти 
№№000026;021008;021014;021002,021012. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 6129/08.02.2007 г.
-Имот № 021001 (нула, две, едно, нула, нула, едно) от общинския поземлен фонд, с площ от 76.037 ( седемдесет и шест 
цяло нула тридесет и седем хилядни) дка, находящ се  в с. Зимевица, м. „Кожухарци“, община Своге, област Софийска. 
Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия: Шеста. Граници – имоти №№021008
;000026;000179;021010;021011, 021009, землищни граници, 021003. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 
6128/08.02.2007 г.
-Имот № 020001 (нула, две, нула, нула, нула, едно) от общинския поземлен фонд, с площ от 57.517 ( петдесет и седем 
цяло петстотин и седемнадесет хилядни) дка, находящ се  в с. Зимевица, м. „Широки валог“, община Своге, област Со-
фийска. Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия: Шеста (28.759 дка) и Десета 
(28.758 дка). Граници – имоти №№000350;000254;020003;020002, 020004. Актуван с Акт за частна общинска собстве-
ност № 6127/08.02.2007 г.
 > Начална тръжна наемна цена, в размер на 5 /пет/ лева на декар, съгласно експертна оценка, изготвена от ли-
цензиран експерт – оценител.
 > Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
 > Депозит за участие – в размер на 100 (сто) лева без ДДС като същият се заплаща на Касата на Община Своге.
         Приемане на оферти се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 02.12.2014 год. 
          Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Своге от 14:00 часа на 03.12.2014 год. В случай, че не се 
яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 
10.12.2014 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Общината.
 Оглед на имотите, обекти 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 собствеността”, етаж. За справки телефон 0726 – 85, вътрешен  
37 /Юлия Геошева – Юрисконсулт/. 
 
ИНЖ. ЮЛИЯН АСЕНОВ
 ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
 Съгл. Заповед №1706/19.09.2014 г.



Община Своге информационен бюлетин

10

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

 О Б Я В А
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл. 44, ал.1, т.1 и чл.45, 
ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение 
на Решение №185/31.10.2014 г. на ОбС – Своге, и съгласно Заповед №2104/21.11.2014 г. на За Кмета на Община Своге, обявява пуб-
личен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: 
 > Имот №013225 (нула, едно, три, две, две,пет) от общинския поземлен фонд, с площ от 0.482 (нула цяло четиристотин 
осемдесет и две хилядни) дка., находящ се в землището на с. Свидня, община Своге, област Софийска. Категория на земята при 
неполивни условия: девета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти с №№013122;000657;013146;013223. Актуван с Акт 
за частна общинска собственост №11305/03.08.2012 г.
 > Начална тръжна продажна цена: 
 > За имот №013225 (нула, едно, три, две, две,пет) от общинския поземлен фонд, с площ от 0.482 (нула цяло четиристотин 
осемдесет и две хилядни) дка., находящ се в землището на с. Свидня, община Своге, област Софийска. Категория на земята при 
неполивни условия: девета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти с №№013122;000657;013146;013223. Актуван с Акт 
за частна общинска собственост №11305/03.08.2012 г., е 1.230 лв. 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 04.12.2014 г.
 > Търгът да се проведе на 05.12.2014 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Община Своге
 > В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите 
условия на 10.12.2014 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 собствеността“, 3 етаж. За справки- Юлия Геошева - юрисконсулт, телефон 0726-85, 
вътрешен 37
 ИНЖ. ЮЛИЯН АСЕНОВ
 ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
 Съгл. Заповед №1706/19.09.2014 г.

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

 О Б Я В А

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл. 44, ал.1, т.1 и чл.45, 
ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълне-
ние на Решение №307/20.12.2013 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №2052/12.11.2014 г. на вр. и.д. Кмет на Община Своге, обявява 
публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: 
 > Имот с № 038004 от общинския поземлен фонд с площ от 3.061 (три цяло, нула шесдесет и една хилядни) дка. Категория 
на земята при неполивни условия: Осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. Граници: имоти с №№ 000338; 000246; 
000237; 000022,  находящ се в  с. Томпсън,  община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 
11590/02.09.2013 г.
Начална тръжна продажна цена: 
 > За  Имот с № 038004 от общинския поземлен фонд с площ от 3.061 (три цяло, нула шесдесет и една хилядни) дка. Кате-
гория на земята при неполивни условия: Осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. Граници: имоти с №№ 000338; 
000246; 000237; 000022,  находящ се в  с. Томпсън,  община Своге, Софийска област. Актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 11590/02.09.2013 г., в размер на 6.00 (шест) евро на кв.м.
 > 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 03.12.2014 г.
 > Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 10:00 часа на 04.12.2014 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 10.12.2014 г. от 10:00 часа в 
заседателната зала на Общината.
          Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 11:30 часа до 12:30 часа. Закупуване на тръжна 
документация - Община Своге, „Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки- Юлия Геошева - юрисконсулт, телефон 0726-85, 
вътрешен 37.

ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
Вр. и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
За Директор на Дирекция „ПАО“                           
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         ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл. 44, ал.1, т.1 
и чл.45, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в 
изпълнение на Решение № 183,Протокол № 14 и Заповед №2110/21.11.2014 г. на За Кмета на Община Своге, обявява публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: 
 > Имот №000178 (нула, нула, нула, едно, седем, осем) от общинския поземлен фонд, с площ от 2.957 /две цяло деветстотин 
петдесет и седем хилядни/ дка, находящ се в с. Владо Тричков, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни 
условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№000663;000019;108001;108005;000020. Актуван с Акт за 
частна общинска собственост №11646/04.09.2014г.
Начална тръжна продажна цена: 
 >  За Имот №000178 (нула, нула, нула, едно, седем, осем) от общинския поземлен фонд, с площ от 2.957 /две цяло девет-
стотин петдесет и седем хилядни/ дка, находящ се в с. Владо Тричков, община Своге, Софийска област. Категория на земята при 
неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№000663;000019;108001;108005;000020. Актуван 
с Акт за частна общинска собственост №11646/04.09.2014г, в размер на 5150.00 (пет хиляди сто и петдесет) лева.
       Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
       Депозит за участие – 10 % от началната тръжна продажна цена на имота/имотите.
       Приемане на оферти се извършва в деловодството на Община Своге до 17,15 часа на 04.12.2014 год. 
       Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Своге от 14:00 часа на 05.12.2014 г. В случай, че не се яви кандидат или 
е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 10.12.2014 г. от 14:00 часа в за-
седателната 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 собствеността”, 3 етаж. За справки: телефон 0726 – 85, 
вътрешен  37 /Юлия Геошева – юрисконсулт/.   

 ИНЖ. ЮЛИЯН АСЕНОВ
 ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
 Съгл. Заповед №1706/19.09.2014 г.

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

 О Б Я В А

       ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал.1, т.3 и чл.62, 
ал.1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение 
№12/30.01.2014 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №2050/12.11.2014 г.на вр. и.д.  Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с 
тайно наддаване за учредяване право на строеж върху 3 (три) броя самостоятелни терени – частна общинска собственост, попадащи 
в УПИ II „ОЖС и гаражи“, кв.61 по ПУП на град Своге, целият с площ от 90.00 (деветдесет) кв. м., представляващи както следва:
 > Петно №3 с площ от 18.00 (осемнадесет), за което е предвидено едноетажно застрояване;
 > Петно №4 с площ от 18.00 (осемнадесет), за което е предвидено едноетажно застрояване;
 > Петно №5 с площ от 18.00 (осемнадесет), за което е предвидено едноетажно застрояване;
 > Начална тръжна продажна цена за всяко от петна с №№3,4,5 с площ от 18.00 кв. м., в размер на 1350.00 (хиляда триста и 
петдесет) лева без ДДС.
 > Цена на тръжната документация: 20.00 (двадесет) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 10 ( десет) % от началната тръжна цена.
 > Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 01.12.2014 г.
 > Търгът да се проведе на 02.12.2014 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Своге
 > В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите 
условия на 09.12.2014 г. от 10:00 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 собствеността“, 3 етаж. За справки: Юлия Геошева - юрисконсулт, телефон 
0726-85, вътрешен 37
 

ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
 Вр. и.д. 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

 О Б Я В А

                   ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл. 44, ал.1, 
т.1 и чл.45, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в 
изпълнение на Решение № 144/29.08.2014 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №2051/12.11.2014 г.на вр. и.д. Кмет на Община Своге, 
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, на-
ходящ 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 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, 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 01.12.2014 г. Търгът ще се проведе в 
заседателната зала на Община Своге от 09:00 часа на 02.12.2014 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявле-
ние за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 09.12.2014 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общината.
            Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 13:30 часа до 14:30 часа. Закупуване на тръжна 
документация - Община Своге, „Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки - Юлия Геошева - Юрисконсулт, телефон 0726-
85, вътрешен 37.

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

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

СЪОБЩЕНИЕ

N53-01-103 / 05.11.2014г.
по чл.128, ал2 от ЗУТ

       Община Своге съобщава на гражданите и пряко заинтересовани лица, че във вестник “Държавен вестник”/неофициален раздел/, 
бр.№90/31.10.2014год., стр.120, е публикувано съобщение, че Община Своге на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изра-
ботен проект за обект: Подробен устройствен план (ПУЛ) -Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за елементите на тех-
ническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за изграждане на подземен водопровод за питейна вода, 
започващ от шахтов кладенец в ПИ №55018 минаващ през ПИ с №№55017, 55021 и 1160/река Ябланишка/ и завършващ в резервоар 
в собственият й ПИ №55002 в м.”Лъките” от КВС на с.Ябланица, Софийска област.
Проектът е изложен в общинската администрация - гр.Своге, дирекция „УРТ”, справки по него могат да се правят във всеки работен 
ден от седмицата в рамките на работното време. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ по проекта заинтересованите лица могат да пра-
вят писмени възражения, предложения и искания до Кмета на Община гр.Своге, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник”.
 

С уважение,
ИНЖ. ГЕОРГИ ПЕТКОВ
Вр. и.д. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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   РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 31.10.2014 г.

 РЕШЕНИЕ №176 - Относ-
но: Приемане на Наредба за дей-
ността на местните поделения на 
религиозните общности на терито-
рията на Община Своге
 ОбС-Своге приема Наредба 
за дейността на местните поделения 
на религиозните общности на терито-
рията на община Своге, с която отме-
ня Наредба за дейността на местните 
поделения на религиозните общности 
в община Своге, приета с Решение 
№159, Протокол №12/09.12.2002 г. на 
ОбС-Своге.
 РЕШЕНИЕ №177 - Относ-
но: Одобряване задание по чл.125 
от ЗУТ и издаване разрешение за 
изработване на проект за ПУП - ПЗ, 
с цел промяна предназначението на 
поземлен имот №014099(ливада) в 
м.„Реката“ по КВС на с. Свидня, 
върху който имот е извършено стро-
ителство на масивна сграда-гараж
 ОбС–Своге одобрява задани-
ето по чл. 125 от ЗУТ– текстова част 
и скица-предложение в М 1:500 и раз-
решава изработване от заинтересова-
ните лица на проект за ПУП–ПЗ на 
поземлен имот № 014099 в м.„Реката” 
по КВС  на с.Свидня, с цел промяна 
на предназначението му от земеделска 
земя за неземеделски нужди, с оглед 
провеждане процедура по узаконя-
ване на построената масивна сграда 
– гараж. 
Решението да се съобщи по реда на 
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
 РЕШЕНИЕ №178 - Относ-
но: Отпускане на еднократна фи-
нансова помощ на нуждаещи се 
лица и семейства по реда на На-
редба за реда и начина за отпускане 
на еднократна финансова помощ, 
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 при-
ложения списък. Средствата са пред-
видени в бюджета на Община Своге 
за 2014 г. по параграф 42-14 /текущи 
обезщетения и помощи по решение на 
ОбС/.
 РЕШЕНИЕ №179 - Относ-
но: Придобиване от Община Своге 
на собствеността върху недвижим 
имот - част от УПИ I-16038, нахо-

дящ се в кв.16, м.„Киселеца“ на 
с.Свидня,  чрез приемане на даре-
ние от наследниците на Венцислав 
Фердов Лозев
 1.ОбС-Своге дава съгласие 
Община Своге да придобие безвъз-
мездно право на собственост, чрез 
приемане на дарение на следния не-
движим имот: част от УПИ І-16038, 
находящ се в  кв.16, м.„Киселеца“ на 
с.Свидня, с площ от 61 кв.м., прида-
ваеми към улица между О.К. 5-6, соб-
ственост на  законните наследници 
на Венцислав Фердов Лозев – Чавдар 
Венциславов Фердов и Десислава 
Венциславова Въчева.              
2.ОбС-Своге възлага на кмета на об-
щина Своге да сключи договор за да-
рение на описания в точка І имот със 
законните наследници на Венцислав 
Фердов Лозев.  
3.ОбС-Своге възлага на кмета на об-
щина Своге приемането на дарението 
да се извърши чрез предаване на имо-
та с приемо-предавателен протокол, 
подписан от двете страни.        
 РЕШЕНИЕ №180 - Относно: 
Отдаване под наем на седем имота 
– общинска собственост, находящи 
се в с. Зимевица, община Своге
1. ОбС-Своге дава съгласие за пре-
доставяне под наем за срок от 10 г. на 
следните имоти от общинския позем-
лен фонд (ОПФ) – частна общинска 
собственост (ЧОС):
-Имот №005001 от ОПФ, с площ от 
26.366 дка, находящ се  в с. Зимеви-
ца, м. „Гърдовица“. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. Категория на земята: шеста. 
Граници – имоти №№005002; 005004; 
005005; 000255, 000144. Актуван с 
Акт за ЧОС № 6105/08.02.2007 г.
-Имот №017002 от ОПФ, с площ от 
3.504 дка, находящ се  в с. Зимевица, 
м. „Широки валог“. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. Категория на земята: шеста. 
Граници – имоти №№017001; 000255; 
000254,017003. Актуван с Акт за ЧОС 
№ 6124/08.02.2007 г.
-Имот №017001 от ОПФ, с площ от 
3.499 дка, находящ се  в с. Зимевица, 
м. „Широки валог“. Н-н на тр. ползв: 
ливада. Категория на земята: шеста. 
Граници – имоти №№000255; 017003; 
017002. Актуван с Акт за ЧОС № 
6123/08.02.2007 г.
-Имот №000225 от ОПФ, с площ от 
14.046 дка, находящ се  в с. Зимевица, 
м. „Широки валог“. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. Категория на земята: шеста. 

Граници – имоти №№000255. Актуван 
с Акт за ЧОС № 6075/08.02.2007 г.
-Имот №021013 от ОПФ, с площ от 
24.893 дка, находящ се  в с. Зимеви-
ца, м. „Кожухарци“. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. Категория на земята: шеста. 
Граници – имоти №№000026;021008;
021014;021002,021012. Актуван с Акт 
за ЧОС № 6129/08.02.2007 г.
-Имот №021001 от ОПФ, с площ от 
76.037 дка, находящ се  в с. Зимеви-
ца, м. „Кожухарци“. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. Категория на земята: шеста. 
Граници – имоти №№021008;000026
;000179;021010;021011, 021009, зем-
лищни граници, 021003. Актуван с 
Акт за ЧОС № 6128/08.02.2007 г.
-Имот №020001 от ОПФ, с площ от 
57.517 дка, находящ се  в с. Зимевица, 
м. „Широки валог“. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. Категория на земята: шеста 
(28.759 дка) и десета (28.758 дка). Гра-
ници – имоти №№000350;000254;020
003;020002, 020004. Актуван с Акт за 
ЧОС № 6127/08.02.2007 г.
2. ОбС-Своге дава съгласие за провеж-
дане на публичен търг с тайно надда-
ване за отдаване под наем на имотите, 
подробно описани в т. 1 oт настоящо-
то предложение.
3. ОбС-Своге одобрява начална тръж-
на годишна наемна цена в размер на  
5.00 лв. за декар, съгласно експертна 
оценка, изготвена от лицензиран оце-
нител.
4. ОбС-Своге възлага на вр.и.д. кмет 
на община Своге да проведе публичен 
търг с тайно наддаване и да сключи 
Договор за наем за срок от 10 г. на оп-
исаните в т.1, имоти – ЧОС, със спече-
лилия публичния търг участник.
 РЕШЕНИЕ №181 - Относ-
но: Отдаване под наем на имоти 
– ЧОС - №038038, с площ 6,763 дка 
и №038039, с площ 14,847дка, нахо-
дящи се в с. Заселе, община Своге
1. ОбС-Своге дава съгласие за пре-
доставяне под наем за срок до 10 г. на 
следните имоти – ЧОС, намиращи се 
в с.Заселе:    
-№038038, намиращ се в м.“Радевица“, 
с площ 6,763 дка, при граници на имо-
та: №038037-ливада; №038039-ливада 
и №038124. Категория на земята: де-
сета. Н-н на тр.  ползв.: ливада. Акт за 
ЧОС №11616 от 06.03.2014 г.; 
-№038039,намиращ се в м.“Радевица“, 
с площ 14,847 дка при граници на имо-
та: №000067-храсти; №038040-ливада; 
№038116-ливада; №038122-ливада; 
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№038123-др.сел.ст.тер.; №038124-ли-
вада; №038038-ливада и №038037-
ливада.Категория на земята: десета. 
Н-н на тр. ползв.: ливада. Акт за ЧОС 
№11617 от 06.03.2014т.                      
2. ОбС-Своге дава съгласие за провеж-
дане на публичен търг с тайно надда-
ване за отдаване под наем на имотите, 
описани в т.1 от настоящото предло-
жение.
3. ОбС-Своге одобрява начална тръж-
на годишна наемна цена в размер на 
5.00 лв. за декар, съгласно експертна 
оценка, изготвена от лицензиран оце-
нител.     
4. ОбС-Своге възлага на кмета на об-
щина Своге да проведе публичен търг 
с тайно наддаване и сключи Договор 
за наем за срок до 10 г. на описаните в 
т.1 имоти – ЧОС, със спечелилия пуб-
личния търг участник.          
 РЕШЕНИЕ №182 – От-
носно: Отдаване под наем на 
имоти – ЧОС -  №035014, с площ 
117,215дка; №012003, с площ 168,113 
дка; №033006, с площ 21,193 дка; 
№033010, с площ 13,770 дка, находя-
щи се в с.Дружево, община Своге
1. ОбС-Своге не дава съгласие за пре-
доставяне под наем за срок до 10 г. на 
следните имоти – ЧОС, намиращи се 
в с.Дружево:   
- №035014, намиращ се в м.„Ямата” 
с площ 117.215 дка при граници на 
имота №035015-ливада; №035007-
полски път; №035002-др.селскост.
т.; №015036-полски път; №034031-
полски път; №034030-полски път; 
№035013-ливада; №034030-полски 
път; №034027-ливада; №034026-ли-
вада; №034029-ливада; №035006-
др.селскост.т.; №052011-дървопроизв.
пл.; №035007-полски път; №035015-
ливада; №052025-дървопроизв.пл.; 
№052026-дървопроизв.пл.; №035004-
пасище,мера; №035009-пасище-мера; 
№035010-пасище,мера; №035011-
пасище,мера; №035012-пасище,мера. 
Категория на земята: десета. Н-н на 
тр. ползв.: ливада. Акт за ЧОС №5687 
от 08.02.2007 г.;  
-№012003,намиращ се в 
м.„Бранището“ с площ 168.113 дка 
при граници на имота №012012-
пасище,мера; №012024-полски път; 
№047016-дървопроизв.пл.; №012010-
ливада; №053044-дървопроизв.пл.; 
№053106-дървопроизв.пл.; №012014-
овцеферма; №012027-полски път; 
№053054-дървопроизв.пл.; №015034-
полски път;№012020-полски път;  
№012007-ливада; №012003-нива. Ка-
тегория на земята: шеста. Н-н на тр. 
ползв.: ливада. Акт за ЧОС №2310 от 2

0.06.2006г.;                                              
-№033006, намиращ се в м.„Халба мо-
гила“ с площ 21.193 дка при граници 
на имота: №033011-ливада; №051005-
дървопроизв.пл.; №033002-ливада; 
№033005-ливада; №033040—ливада;  
№033004-ливада; №034012-ливада; 
№033007-ливада; №033008-ливада;  
№033015-ливада и №033012-ливада. 
Категория на земята: девета. Н-н на 
тр.  ползв.: ливада. Акт за ЧОС №5658 
от 08.02.2007 г.;                       
-№033010, намиращ се в м.„Халба мо-
гила“ с площ 13.770 дка при граници на 
имота: №033009-ливада; №034012-ли-
вада; №034038-полски път; №033016-
ливада. Категория на земята: девета. 
Н-н на тр. ползв.: ливада. Акт за ЧОС 
№5659 от 08.02.2007 г.
 РЕШЕНИЕ №183 -  Относ-
но: Провеждане на публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на 
имот – ЧОС - №000178, с площ от 
2,957 дка, находящ се в с. Владо 
Тричков, община Своге
1. ОбС-Своге дава съгласие за провеж-
дане на публичен търг с тайно над-
даване за продажба на имот – ЧОС, 
представляващ:
-Имот №000178 от ОПФ, с площ от 
2.957 дка, находящ се в с.Владо Три-
чков. Категория на земята: десета. 
Н-н на тр. ползв.: ливада. Граници: 
имоти №№000663;000019;108001;10
8005;000020. Актуван с Акт за ЧОС 
№11646/04.09.2014 г.
2. ОбС-Своге одобрява начална про-
дажна цена за имота в размер на 
5150.00 лв. без ДДС,  съгласно екс-
пертна оценка, изготвена от лицензи-
ран оценител.
3. ОбС-Своге упълномощава вр.и.д. 
кмета на община Своге  да проведе 
търга по т. 1, издаде заповед и сключи 
Договор за продажба на описания в т. 
1 имот – ЧОС, със спечелилия публич-
ния търг участник.
 РЕШЕНИЕ №184 - Относ-
но: Провеждане на публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на 
имот – ЧОС - №038001, с площ от 
33,866дка, находящ се в с.Дружево, 
община Своге
1. ОбС-Своге дава съгласие за провеж-
дане на публичен търг с тайно над-
даване за продажба на имот – ЧОС, 
представляващ:
-Имот №038001 от ОПФ, с площ 
от 33.866 дка, находящ се в с. Дру-
жево. Категория на земята: девета. 
Н-н на тр. ползв.: ливада. Граници: 
имоти №№037155; 017043; 038002; 
017046; 037161; 038004; 038003; 
038182; 037161.Актуван с Акт за ЧОС 

№5758/08.02.2007г
2. ОбС-Своге одобрява начална про-
дажна цена за имота в размер на 
24.654 лв. без ДДС, съгласно експерт-
на оценка, изготвена от лицензиран 
оценител.
3. ОбС-Своге упълномощава вр.и.д. 
кмета на община Своге  да проведе 
търга по т. 1, издаде заповед и сключи 
Договор за продажба на описания в т. 
1 имот – ЧОС, със спечелилия публич-
ния търг участник.
 РЕШЕНИЕ №185 - Относ-
но: Провеждане на публичен търг 
с тайно наддаване за продажба на 
имот, ЧОС, №013225, с площ от 
0,482 дка, находящ се в с.Свидня, 
община Своге
1. ОбС-Своге дава съгласие за про-
веждане на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на имот - ЧОС, 
представляващ:
-Имот №013225 от ОПФ, с площ 
от 0.482 дка, находящ се в с. Свид-
ня. Категория на земята: девета. Н-
н на тр. ползв.: ливада. Граници: 
имоти №№013122; 000657; 013146; 
013223. Актуван с Акт за ЧОС 
№11305/03.08.2012 г.
2. ОбС-Своге одобрява начална про-
дажна цена за имота в размер на 
1230.00 лв. без ДДС съгласно експерт-
на оценка, изготвена от лицензиран 
оценител.
3. ОбС-Своге упълномощава вр.и.д. 
кмет на община Своге  да проведе 
търга по т. 1, издаде заповед и сключи 
договор за продажба на описания в т. 
1 имот – ЧОС, със спечелилия публич-
ния търг участник.
 РЕШЕНИЕ №186 - Относ-
но: Допълване на Годишната про-
грама за управление и разпорежда-
не с имоти – общинска собственост 
при Община Своге за 2014 г. в Раз-
дел I „Продажба“ с 84,00 кв.м., пред-
ставляващи придаваеми към УПИ 
I-232, кв.22 от ПУП на с. Реброво, 
община Своге
 ОбС-Своге ДОПЪЛВА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УП-
РАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 
ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕ-
НОСТ ЗА 2014 ГОДИНА в раздел I 
“Продажба“ с:
    -84.00 кв.м, представляващи придава-
еми към УПИ I-232, кв.22 от ПУП на с. 
Реброво. Граници: УПИ I-232; Улица с 
ОК 207-208. УПИ I-232 е собственост 
на Бисер Кирилов Петков, съгласно 
н.а. №74, т.III, дело №244/12.09.1995 г. 
Площта на УПИ I-232, измерена гра-
фично, е 610.00 кв.м. Актуван с Акт 
за ЧОС №11652/14.10.2014 г., вписан 
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в Служба по вписвания – гр. Своге на 
17.10.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №187 - Относ-
но: Допълване на Годишната про-
грама за управление и разпорежда-
не с имоти – общинска собственост 
при Община Своге за 2014 г. в Раз-
дел I „Продажба“ с 54,00 кв.м., част 
от стар път, представляващи прида-
ваеми към УПИ III-72, кв.6 от ПУП 
на с. Осеновлаг, община Своге
 ОбС-Своге ДОПЪЛВА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УП-
РАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 
ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕ-
НОСТ ЗА 2014 ГОДИНА в раздел I 
“Продажба“ с:
-54.00 кв.м, част от стар път, предста-
вляващи придаваеми към УПИ III-72, 
кв.6 от ПУП на с.Oсеновлаг. Грани-
ци: Улица с ОК 7-8; УПИ III-72. УПИ 
III-72 е собственост на: 1.»Сибелиус 
Сем“ по силата на н.а. №34, том IV, рег. 
№2375, дело №585/16.11.2006 г. за 1/3 
ид. части от имота; н.а. №185, том III, 
рег. №2213, дело №537/27.10.2006 г. за 
1/3 ид. части от имота и н.а. №52, том 
III, рег. №1473, дело №427/17.08.2005 
г. за 1/12 ид. части от имота; 2. На-
следниците на Мирчо Гатев Коцев 
по силата на н.а. №377, том II, дело 
№864/16.09.1970 г. и Удостоверение за 
наследници №233/16.06.2014 г. Пло-
щта на УПИ III-72 измерена графично 
е 582.00 кв.м. За имота има съставен 
Акт за ЧОС  №11651/03.10.2014 г., 
вписан в Служба по вписвания – гр. 
Своге на 07.10.2014 г.
РЕШЕНИЕ №188 - Относно: До-
пълване на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост при Община 
Своге за 2014 г. в Раздел I „Продажба“ 
с 80,00 кв.м., представляващи прида-
ваеми кум УПИ IV-73, кв.22 от ПУП 
на с. Осеновлаг, община Своге
ОбС-Своге ДОПЪЛВА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБ-
ЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014 
ГОДИНА в раздел I “Продажба“ с:
-80.00 кв.м, представляващи придава-
еми към УПИ IV-73, кв.22 от ПУП на 
с.Oсеновлаг. Граници: Улица с ОК7-8; 
УПИIV-73. УПИIV-73 е собственост 
на наследниците на Йордан Мирчов 
Гатов, съгласно н.а. №537, т.III, дело 
№877/17.09.1970 г. за парцел I-58 в 
кв.8 от предходен план на с. Осеновлаг 
с площ от 684.00 кв.м, който имот е 
идентичен с имот с пл. №73 и е отре-
ден за УПИIV-73 в кв.6 по действащия 
ПУП на селото. Площта на УПИIV-
73, измерена графично е 660.00 кв.м. 

За имота има съставен Акт за ЧОС с 
№11650/02.10.2014 г, вписан в Служба 
по вписвания–гр.Своге на 07.10.2014
РЕШЕНИЕ №189 - Относно: До-
пълване на Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост при Община 
Своге за 2014 г. в Раздел I „Продажба“ 
с имот №024011, с площ от 0,360 дка, 
находящ се в с. Дружево, м. „Торица“, 
община Своге
ОбС-Своге ДОПЪЛВА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБ-
ЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2014 
г. в раздел I “Продажба”, със следния 
имот:
-Имот № 024011 от ОПФ, с площ от 
0.360дка, находящ се  в с.Дружево, 
м.„Торица“. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
Категория на земята: осма. Граници 
– имоти №№024004; 024010; 024012; 
024013; 024015; 000301. Актуван с 
Акт за ЧОС № 5604/08.02.2007 г.
 РЕШЕНИЕ №190 - Относ-
но: Одобряване задание по чл.125 
от ЗУТ и издаване разрешение за 
изработване на проект за ПУП–ПЗ 
на п. имот №028544 в м.„Влъчкова 
бара“ по КВС на с. Желен, община 
Своге, с цел промяна предназначе-
нието на земеделската земя за не-
земеделски нужби – за „жилищно 
строителство“(ЖС)
 ОбС-Своге одобрява задание-
то по чл. 125 от ЗУТ – текстова част и 
скица-предложение в М 1:1000 и раз-
решава изработване от заинтересова-
ното лице на проект за ПУП–ПЗ на по-
землен имот № 028544(пасище,мера) 
в м.„Влъчкова бара” по КВС за зем-
лището на село Желен, с цел промя-
на предназначението на земеделската 
земя за „ЖС“. 
Решението да се съобщи по реда на 
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
 РЕШЕНИЕ №191 - 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 УПИ VIII-260, с площ 
654.00 кв.м. по ПУП на с. Свидня, 
кв.13
 ОбС-Своге ДОПЪЛВА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УП-
РАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 
ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕ-
НОСТ ЗА 2014 г. в раздел І “Продаж-
ба”, с: 
-УПИ VIII-260, с площ 654.00 кв.м. 
по ПУП на с.Свидня, кв.13. Граници 
и съседи: Улица с О. Т. 194 - 196; УПИ 
VII - 259; УПИ IX - 263; УПИ XV - 

261; УПИ IV - 262; УПИ XIII - 264. За 
имота има отстъпено право на строеж 
на името на Славе Гълъбов Михалков,  
съгласно Типов договор от 25.02.1965 
г. Със Заповед №ДС-И-39/22.10.2014 
г. на Областния управител на Соф.
област УПИ VIII-260 е отписан от ак-
товите книги за държавна собственост 
поради отпаднало основание за акту-
ването му като държавна собственост 
и  е актуван с Акт за общинска соб-
ственост №11654/24.10.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №192 - Относ-
но: Вътрешни копменсирани про-
мени и намаляване на собствените 
средства от поименното разпреде-
ление по обекти за строителство и 
основен ремонт, за придобиване на 
материални и нематериални акти-
ви, за придобиване на земя и за про-
учвателни и проектни работи през 
2014г. на Община Своге
 ОбС-Своге не приема въ-
трешни копменсирани промени и на-
маляване на собствените средства от 
поименното разпределение по обек-
ти за строителство и основен ремонт  
(включително за изграждане и осно-
вен ремонт на местни общински пъти-
ща), за придобиване на материални и 
нематериални активи, за придобиване 
на земя и за проучвателни и проектни 
работи през 2014 г. на Община Своге / 
съгл. Приложение №1 и Приложение 
№2/.
 РЕШЕНИЕ №193 - Относ-
но: Вътрешни копменсирани про-
мени и намаляване на собствените 
средства от поименното разпреде-
ление по обекти за строителство и 
основен ремонт, за придобиване на 
материални и нематериални акти-
ви, за придобиване на земя и за про-
учвателни и проектни работи през 
2014г. на Община Своге
След прегласуване ОбС-Своге приема 
вътрешни копменсирани промени и 
намаляване на собствените средства 
от поименното разпределение по обек-
ти за строителство и основен ремонт 
(включително за изграждане и осно-
вен ремонт на местни общински пъти-
ща), за придобиване на материални и 
нематериални активи, за придобиване 
на земя и за проучвателни и проектни 
работи през 2014 г. на Община Своге 
/съгл. Приложение №1 и Приложение 
№2/.
 РЕШЕНИЕ №194 - Относ-
но: Промяна в общия размер на 
бюджета поради неизпълнение в 
приходната част и разместване на 
кредити към 31.10.2014 г.
 ОбС-Своге дава съгласие, 
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поради неизпълнение на параграфи в 
прихода и  възникване на неотложни 
потребности и недостиг на бюджетни 
кредити при приемане на първоначал-
ния бюджет да бъдат разместени кре-
дити в разходната част по параграфи, 
дейности и функции, както следва:
         І. Намалява средствата в приход-
ната част в следните параграфи:
 Параграф 24-04/пр..иходи от 
прод.на стоки и у-ги/-49 900
 Параграф 24-05/приходи от 
наеми на имущество/-20 000
 Параграф 27-10/техничести 
услуги/ - 9 000
 Параграф 27-11/администра-
тивмни услуги/ - 8 000
 Параграф 27-29/други общ.
такси/ - 5 000
 Параграф 28-02/
глоби,санкции/ - 5 875
 Параграф 37-01/внесен ДДС/ 
-  23 110
 Параграф 40-30/продажба на 
НДА/ - 15 000
 Параграф 40-40/продажби на 
земя/ - 87 082
-------------------------------------------------
-- 176 747
 ІІ.Увеличава средствата в при-
ходната част в следните параграфи:
 Параграф 24-06/приходи от 
наеми на земя/ - 25 000
 Параграф 27-04/такси за полз.
на дом.соц.патр./ - 1 520 
 Параграф 41-00/концесии/ - 
390
 Параграф 45-00/помощи и да-
рения/ -  59 000      
 Параграф 61-02/предоставени 
трансфери/- 7 000   
     
-------------------------------------------------
--
78 910
       ІІІ.Увеличава кредитите по раз-
ходната част в дейностите”Общинска 
отговорност” в следните функции и 
параграфи:
Функция „Общи държавни служби”
 Дейност „Общинска админи-
страция”
 Параграф  53-01/прид.на 
прогр.продукти/ - 4 000
 Дейност „Общообразовател-
ни училища”-дофинансиране
 Параграф 10-11/храна/- 500
 Функция „Жилищно 
строителство,БКС и опазване на окол-
ната среда”
 Дейност „Др.дейности по 
жил.строителство,и регион.развитие”
 Параграф 02-02/разх.за перс.
извънтр.отношениа / - 5 000

 Параграф 05-51/ДОО/- 800
 Параграф 05-60/ЗОВ/ - 200
     
-------------------------------------------------
-
 6 000
 Функция „Почивно дело,култ. 
И религ.дейност”  
 Дейност”Спортни бази за 
спорт за всички”   
 Параграф 10-30/текущ ре-
монт/ - 24 375
 Параграф 45-00/субс.за орга-
низ.с нестоп.цел8-  38 949
  В т.ч. 24 375 лв. по волята на 
дарителя
 --------------------------------------  
63 324
 Дейност „Други дейности по 
културата”
 Параграф 10-20/разходи за 
външни услуги/ - 2 500
Функция „Икономически дейности и 
услуги”
 Дейност „служби и д-сти под-
държ.ремонт и изгр.на пътища”                                                                                 
 Параграф 10-20 /разходи за 
външни услуги/ - 25 000
     IV.Намалява кредитите по разход-
ната част в дейностите”Общинска 
отговорност” в следните функции и 
параграфи:
 Функция „Общи държавни 
служби”
 Дейност „Общинска админи-
страция”
 Параграф 52-03/мошини и съ-
оръжения/ -  1 400       
 Функция „Образование”
 Дейност”Целодневни детски 
градини”
 Параграф 51-00/основен ре-
монт/- 11 921
Параграф 52-03/мошини и съоръже-
ния/  - 562 
Параграф 52-06/инфраструктурни 
обекти / - 6 013
-------------------------------------------------
- 18 496
 Функция „Жилищно 
строителство,БКС и опазване на окол-
ната среда”
 Дейност „Др.дейности по 
жил.строителство,и регион.развитие”
 Параграф 51-00/основен ре-
монт/- 25 398
 Параграф 52-06/инфраструк-
турни обекти /- 104 970
 Параграф 54-00/закупуване 
на земя/- 20 000
---------------------------------------------
150 368
 Дейност „Озеленяване” 52-
03/машини и съоръжения/- 17

 Функция „Почивно дело,култ. 
И религ.дейност” 
 Дейност”Обредни домове и 
зали”
 Параграф 54-00/закупуване 
на земя/- 10 000
 Функция „Икономически дей-
ности и услуги”
 Дейност „служби и д-сти под-
държ.ремонт и изгр.на пътища”                                                                                 
 Параграф 51-00/основен ре-
монт/-  1 556
 Параграф 52-06/инфраструк-
турни обекти /- 10 324
------------------------------------------------
11 880
 Дейност „Др.дейности по 
селско и горско стопанство, лов и ри-
болов”
Параграф 10-20/разходи за външни 
услуги/- 7 000 
 РЕШЕНИЕ №195 - Относ-
но: Отмяна на Решение №16, Про-
токол №2/14.03.2014г.
I. ОбС-Своге отменя  Решение №16, 
Протокол № 2 от 14.02.2014 г., oтнос-
но oпределяне на разходи за поддър-
жане на чистотата в община Своге за 
2014   г.  
ІI. Приема годишен размер на разхо-
дите за поддържане на чистотата в 
община Своге в общ размер на 1 173 
266,00 лева с ДДС,  както следва:
1. За осигуряване на съдове за съхра-
няване на битови отпадъци – контей-
нери, кофи и други  - 20 500,00 лева;
2.Събиране на битови отпадъци и 
транспортирането им до депо или дру-
ги инсталации и съоръжения за обез-
вреждането им – 624 144,00 лева.
3.За проучванте, проектиране, из-
граждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инстала-
ции или съоръжения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване на би-
тови отпадъци, включително  отчисле-
ния по чл.60 и чл.64 от Закона за уп-
равление на отпадъците – 320 000,00 
лева. В това число 140 800,00 лв такса 
по чл.64 ЗУО.
4.За почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и други 
територии от населените места, пред-
назначени за обществено ползване 
– 36 544,00 лева. ДДС   - 135 238,00 
лева.
 РЕШЕНИЕ №196 - Относ-
но: Избиране на временна комисия 
за откриване на процедура и изгот-
вяне на предложение до Общински 
съвет-Своге за избор на съдебни 
заседатели към Софийски окръжен 
съд  и Районен съд-Своге
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I. ОбС-Своге избира временна комисия 
за откриване на процедура и изготвяне 
на предложение до ОбС-Своге за из-
бор на съдебни заседатели в Софисйи 
окръжен съд  и Районен съд-Своге в 
състав:
Председател: Венцислав Младенов 
Атанасов;
Секретар: Йоанна Славчева Цветкова;
Членове: Благой Славов Гълъбов;
                Велислав Димитров Йотов;
               Захаринка  Иванова Истат-
кова.
II. Възлага на комисията да изготви 
обявление за откриване на процедура 
по набиране на документи на канди-
дати за съдебни заседатели към Со-
фийски окръжен съд и  Районен съд-
Своге, което да бъде публикувано на 
официалния сайт на община Своге и 
поставено на информационното табло 

в административната сграда на Общи-
ната в срок до 05.11.2014 г. Обявлени-
ето на комисията следва да съдържа 
информация относно:
-Условията, на които трябва да отгова-
рят кандидатите /съгл. чл.67 от Закона 
за съдебната власт/;
-Необходими документи за канди-
датстване /чл.8 от Наредба №1 от 
03.02.2011 г. за съдебните заседатели/;
-Срок за подаване на документите, 
който не може да бъде по-късно от 
17.00 ч. на  14.11.2014 г.
-Място за подаване на документите.
III. Възлага на комисията в тридневен 
срок от изтичане на срока, определен 
за подаване на документи от кандида-
тите за съдебни заседатели, да разгле-
да постъпилите заявления и да изготви 
предложение до Общинския съвет.
IV. Възлага на комисията да приеме 
правила, по които да бъде проведено 

гласуването от Общинския съвет за 
избор на съдебните заседатели за Со-
фийски окръжен съд и Районен съд-
Своге, измежду допуснатите след под-
бора кандидати.
 РЕШЕНИЕ №197 - От-
носно: Сигнал с рег. индекс ИАГ-
33646/03.10.2014г. постъпил в Из-
пълнителна агенция по горите от 
Николай Трифонов Младенов – жи-
тел на с. Томпсън, община Своге
ОбС-Своге приема становището на ПК 
по околна среда, горско и селско сто-
панство относно сигнал с рег. индекс 
ИАГ-33646/03.10.2014 г., постъпил в 
ИАГ от Николай Трифонов Младенов 
– жител на с. Томпсън, община Своге, 
което да бъде изпратено на инж. Росен 
Попсавов – директор на Регионална 
дирекция по горите – гр. София.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №177, 
Протокол №14 от 31.10.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– текстова част и скица-предложение в М 1:500 и 
разрешава изработване от заинтересованите лица на проект за ПУП–ПЗ на поземлен имот (ПИ)№ 014099(ливада) в местн. „Реката” 
по Картата на възстановената собственост (КВС) на село Свидня, Софийска област, с цел промяна предназначението му от земедел-
ска земя за неземеделски нужди, с оглед провеждане процедура по узаконяване на построената масивна сграда – гараж. 
Със Заповед №ОС-136/11.11.2014г. на Областния управител на Софийска област горепосоченото решение е върнато за ново обсъж-
дане в Общински съвет-Своге.

Александър Манолов  /п/
Председател на Общински съвет-Своге

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №190, 
Протокол №14 от 31.10.2014г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– текстова част и Скица-предложение в М 1:1000 
и разрешава изработване от заинтересованото лице на проект за Подробен устройствен план (ПУП)– План за застрояване (ПЗ) на 
поземлен имот (ПИ)№ 028544 (пасище,мера) в местн. „Влъчкова бара” по Картата на възстановената собственост (КВС) за земли-
щето на село Желен, Община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението на земеделската земя за „жилищно строи-
телство“. 

Александър Манолов  /п/
Председател на Общински съвет-Своге
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              Село Искрец се намира на 10 
км западно от Своге и на около 50 км 
от София. От столицата до него може да 
се достигне по два маршрута – единият, 
по републикански път ІІ-81 през Кос-
тинброд и след Бучин проход се завие 
вдясно по път ІІІ-164, а другият – през 
Искърското дефиле по път ІІ-16 и в Сво-
ге се завие наляво по път ІІІ-164.

Територията на село Искрец граничи 
със землищата на селата от община 
Своге – Свидня, Добърчин, Добравица, 
Брезе и Завидовци, както и със земли-
щата на селата Чибаовци и Дреново от 
община Костинброд. Територията на 
село Искрец е 29,5 кв.км, а средната 
надморска височина е 538 м. Населени-
ето, по данни от 2013 г., възлиза на 1920 
души. Кмет на село Искрец е Ангел 
Джунов. Съборът на селото се провеж-
да на празника Пресвета (в църковния 
календар се открива като Първа неделя 
след Петдесетница – на Всички светии), 
който е подвижен и обикновено е през 
юни. Версиите откъде идва името на се-
лото са няколко, но най-правдоподобна-
та е, че то идва от думата Искърец (Ма-
лък Искър) – умалително наименование 
на местната река, от името на голямата 
река Искър, в която тя се влива при град 
Своге. 
           Територията на Искрец попада 
в умереноконтиненталната климатична 
област. Климатът на село Искрец е из-
вестен със своята уникалност. По поре-
чието на река Искрецка в началото на 
20 век е установено наличието на спе-
цифичен микроклимат, характеризиращ 
се с много чист въздух и незначителния 
брой на дните с мъгли, което го прави 
подходящ за лечение на хора с бело-
дробни заболявания.
          Селището е разположено на две 
реки - по-малката е Козла, която извира 
от Бучин проход, а по-голямата - Ис-

крецка река. Край населеното място са 
разположени три групи карстови из-
вори, известни като Искрецки извори. 
Долината от юг е приютена от горис-
тите склонове на Мала планина, а от 
север — от карстовите възвишения на 
Понор планина, изпъстрени с овали, 
скални венци, кари, понори, пещери с 
многообразни калцитни образувания, 

водопади. На отделни участъци от 
повърхността на Понор се наблю-
дават вкаменелости (фосили) на 
морски безгръбначни животни от-
преди 250 млн  години, когато пла-
нината е била дъно на море. Тук са 
местообитанията на много редки и 
защитени растителни и животин-
ски видове.
          Историята на Искрец и се-
лищата около него е наситена с 
легенди и предания за събития, 
свързани с хора от различни евро-
азиатски народи, които са преми-
навали или отсядали тук за кратко 

или по-продължително време. Това са 
траки-трибали, римляни, славяни, бъл-
гари, кръстоносци, византийци, кумани, 
турци, татари, черкези и други. Всички 
те, повече или по-малко, са оставили 
трайни следи — тракийски светилища, 
римски пътища, топоними (названия) на 
местности и други. Днешното землище 
на селото заема мястото на древно кръс-
топътно селище. На територията му са 
открити монети отпреди 1800 години. 
Искрецката твърдина е имала важна 
роля по време на цар Симеон Велики, в 
края на IX и началото на X век. Добива 
особено голямо значение при Асеновци 
през XII век (1187–1196 г.).
           Още през турското робство в сели-
щето се развива интензивно планинско-
то земеделие и скотовъдство — отделни 
овчи стада са достигали до 500 броя и 
повече. Едновременно с това Искрец е 
бил за времето си и голям културен, за-
наятчийски и търговски център. В него 
е имало ханове, кръчми, гостилници, 
бакалници, работилници, ковачници, 
воденици, тепавици. Към 1930 г. воде-
ниците са били над 30 броя, а тепави-
ците (валявиците) — над 13. В близките 
и по-далечни околности на селото са се 
добивали въглища, желязо, олово с при-
мес от сребро и пр.
           След Освобождението Искрец ста-
ва околийски център (до 1901 г.), след 
това — общински, а сега е най-голямо-
то село в Свогенска община. Знае се, 
макар и без подробности, че в Искрец 

и неговите близки околности е имало 
(отпреди повече от 200 години) малки 
килийни училища, в които са препода-
вали монаси (като Милетий, през 1835 
г.). Този вид начална просвета, същест-
вувала предимно в манастира, се заменя 
със светско обучение някъде през вто-
рата половина на XIX век. А прогим-
назиално образование в Искрец има 
вече над 125 години. След 1919 г. към 
Искрецкото окръжно училище е откри-
то Държавно сиропиталище за деца на 
загинали в Балканската, Междусъюзни-
ческата и Първата световна война. То е 
просъществувало 10 години, след което 
на неговото място е сформирано Земе-
делско училище. В него са се обучавали 
деца от цялата страна — по овощарство, 
пчеларство, ковачество, дърводелство, 
шивачество, плетачество и пр. Винаги, 
през целия дългогодишен период на 
просвещение, училището в Искрец е 
имало много добри учители, будни уче-
ници и прекланящи се пред знанието 
родители балканджии.
             Значителна част от населението 
на Искрец (предимно по предания) е на-
следник на български родове, разселили 
се тук през XVI, XVII и XVIII век. Те 
са дошли от близки и далечни селища 
най-вече от Босилеградско и Трънско, 
от с. Клокотиш, Годечко и от Чипровско, 
Белослатинско, Врачанско, Берковско. 
Предполага се, че основните причини 
за преселването са турските злодеяния 
върху хората в тези райони — изнасил-
вания, убийства, палежи на селища и 
пр. Всеки от бегълците е носил със себе 
си своя говор, който в последствие се е 
променял отчасти на новото местожи-
веене, приемайки непознати до този мо-
мент думи от местните жители, от хора 
дошли допълнително тук (след бягство, 
женитба и пр.), както и от техните съ-
седи от близките селища, с които са об-
щували. Като цяло, говорът в Искрец, 
с присъствие на собствена специфика, 
влиза в обхвата на западния софийски 
говор, който се отнася към югозападни-
те български говори.
 /по материали на Боян Бал-
кански/

Редовни събития в село Искрец

 Освен традиционния събор 
Пресвета, на който празнува цялото село, 
заедно със задължителните гости от ця-
лата страна, в района на селото се правят 
много курбани. Всяка фамилия от не-

   СЕЛО ИСКРЕЦ, ОБЩИНА СВОГЕ– ИСТОРИЯ, 
ТРАДИЦИИ, ТУРИЗЪМ

......продължава на стр.19
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времена има издигнат оброчен каменен 
кръст някъде в околността. Поводът, по 
който са издигнати тези оброчни кръсто-
ве и точният момент, когато това е ста-
нало, отдавна никой не помни, но обе-
тът се пази от потомците. Всяка година 
на определения ден цялата фамилия се 

събира - от новородените до старците, 
набавят се продукти и се приготвя кур-
бан, на който всички съселяни са пока-
нени. В двора на черквата „Св. Николай 
Чудотворец” се прави курбан, както на 
празника на селото Пресвета, така и на 
Никулден. Останалите курбани, които 
се организират от отделните фамилии, 
се провеждат на някои от църковните 
празници през годината.

Винен фест в село Искрец

 Станалият вече традиционен 
винен фест, който се провежда от 2009 
г. насам в село Искрец, ще се състои 
на 29 ноември 2014 г. (събота) от 12.30 
ч. Идеята за такъв фест е хрумнала на 
председателя на НЧ„Възраждане 1928”, 
Георги Николов, който с още неколцина 
свои приятели организира първия такъв 
през 2009 г. Избират края на ноември, 
защото тогава домашното вино на всеки 
любител-винар вече е готово за консу-
мация. Прави се състезание с дегуста-
ция на вината, червено и бяло, и журито 
излъчва по трима победители от кате-
гория – за трето, второ и първо място, 
които получават награди. На първото 
издание на винения фест са се отзова-
ли 15 участника. При хубави на климат 
години се е стигало до 30-40 произво-
дители-участници. През тази година 
времето не позволи на гроздето да узрее 
добре и е възможно участниците да са 
по-малко, но това в никакъв случай не 
означава, че веселбата ще е по-малка. 
Обикновено се организира и празнич-
на програма с участието на певчески и 
танцови състави от читалище „Възраж-

зане” и от други читалища в общината. 
Тази година ще участват жените от дам-
ската битова певческа група от Искрец 
и деца със скечове, под ръководството 
на Снежана Костадинова. При толко-
ва вино и толкова хора на едно място и 
професионален дисководещ като Георги 
Николов – веселбата е гарантирана. Не 
пропускайте събитието!

Фолклорен фестивал в село Ис-
крец

На 21 юни 2014 г. се състоя пър-
вото издание на Фолклорния фес-
тивал в село Искрец, в който взеха 
участие много състави от цялата 
Софийска област. Идеята за ор-
ганизирането на този фестивал 
е отново на председателя на НЧ 
„Възраждане 1928” Георги Нико-
лов, като мечтата му е той да стане 
традиционен.

Културен живот

Културният живот в селото се поддър-
жа от екипа на НЧ „Възраждане 1928”, 
начело с неговия креативен председа-

тел Георги Николов. Към читалището 
функционират дамска битова певческа 
група, танцов състав, театрална трупа 
и Художествено-творчески клуб „Ис-
кри”, създаден преди 10 г. от група ен-
тусиасти по идея на Боян Балкански и 
Кирил Дончев. В началото негов пред-
седател е Боян Балкански, а от 2008 г. 
– г-жа Снежана Костадинова. Събира-
нията на ХТК „Искри” са обикновено 
по различни поводи, за сметка на това 
пък продуктивността му е голяма – има 
издадени вече 7 алманаха, озаглавени 
„С перо, четка и дух”, с различни лите-
ратурни произведения, като последният 
от тях излезе от печат през тази година. 
ХТК „Искри” периодично гостува и на 
събития, организирани от ХТК „Полет” 
към читалище „Градище 1907” в Своге, 
както и на други ХТК от региона.

Архитектурно-исторически паметни-

ци на културата

ОУ „Иван Рилски” в село Искрец

           В селото действа Основно учили-

ще “Св. Иван Рилски”, построено през 
далечната 1884 г., в което се обучават 
деца от І до VІІІ клас. Поради пожар в 
старата сграда през 1995 г. учениците са 
принудени за известен период да учат 
в други помещения, но преди известно 
време тя отново е възстановена и рес-
таврирана и учебните занятия към мо-
мента се провеждат в нея. Тази сграда е 
и исторически паметник на културата от 
местно значение.
          На 19 октомври 2014 г. тържест-
вено бе чествана 130-годишнината от 
създаването на ОУ „Св. Иван Рилски” в 
село Искрец. Събитието бе уважено от 
много официални гости, като предста-
вителят на РИО-София регион – г-жа 
Таня Адамска, зам.кметът на община 
Своге – г-жа Ренета Кръстанова, кметът 
на селото – г-н Ангел Джунов, писате-
лят, чиито произведения са в учебници-
те по литература от І до VІІ клас – г-н 
Кирил Назъров, директорът на СОУ 
„Иван Вазов”-Своге – г-н Любомир 
Янакиев, Йорданка Борисова – бивш 
директор на училището, бивши учители 
и ученици, много родители и гости. На 
всички беше раздадена информационна 
брошура за историята на училището и 
магнитен сувенир с актуална снимка от 
живота му. В празничната програма се 
включиха всички класове. Песни, тан-
ци и скечове радваха публиката, която 
аплодираше бурно всяко изпълнение. 
Имаше участие и на бивши учители и 
ученици. Освен благодарствени думи и 
благопожелания, учителският колектив 
получи и две дарения – плазмен телеви-
зор от Община Своге и парична сума от 
500 лв. от ЕТ „Мебели Виденов”, чийто 
управител Данчо Виденов е бивши уче-
ник на ОУ „Св. Иван Рилски”.
 Искрецки манастир „Успе-
ние Богородично”
 Манастирът се намира в дво-
ра на Специализираната болница „Цар 
Фердинанд І” в село Искрец. Основан е 

......продължава на стр.20

......продължение от стр.18



Община Своге, гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7
тел.: +359 726/85 централа;
тел. + 359 726/ 220-59;
факс: +359 726/225-39
http://www.svoge.bg

Броя подготвиха:
текст: Юлия Дикова

снимки: Юлия Дикова, Пенчо Георгиев, Мариета Любенова
Дизайн и предпечат: Цветан Такев

Община Своге информационен бюлетин

20

през ХІІІ 
век и 

само век по-късно е разрушен. През 
XVII в. е възобновен като параклис, а 

от 1834 г. действа отново като манастир. 
Понастоящем е периодично действащ. 
Представлява комплекс от черква и жи-
лищни сгради. Черквата е еднокорабна, 
едноапсидна, безкуполна постройка, 
укрепена с контрафорси. Основната ѝ 
част е построена през XVII в., а през 
1846 г. е пристроен притвор, с размери 
10 х 7,40 м, по-широк и дълъг от наоса, 
с размери 8,70 х 5 м. Обновена е през 
2000 г. Стените ѝ са покрити с три пла-
ста стенописи, отличаващи се с високи 
художествени качества. Южно от черк-
вата се намира седмоъгълна куполна 
кръщелна-изповедалня (построена през 
1856 г.) с изографисани стени, която е 
единствената по рода си в българските 
манастири. Черквата е обявена за па-
метник на културата с местно значение 
в ДВ бр.57/1969 г. 
 Действаща църква в село Ис-
крец е „Св. Николай Чудотворец”, която 
е построена още по времето на Осман-
ското владичество. Тя е съградена пре 
1843 г., което се вижда и от надписа над 
южната врата: “1843 попь Сава Коло”. 
През 1883 г. самоковският образописец 
Сотир Вальов изписал свода и стените 
на храма. В дебелината на южната врата 
същият художник е изписал ктиторски-
те портрети на мъж и жена, където от 
оцелелия надпис се чете: “Петра през-
витера и попь Цветань”. През 1884 г. 
западната стена на църквата е съборена 
за да бъде разширена. Поради нужда-
та от по-голям храм още през първата 
половина на 20 век е започнат строежа 
на нова църква, която се намира точно 
над старата и, по думите на някои хора, 
е замислена като умален модел на храм-
паметника „Св. Александър Невски” в 
София. За съжаление обаче строежът е 

спрян още в началото и този проект за-
сега остава недовършен поради липсата 
на средства. Местните жители все още 
се надяват църквата, която трябва да 
носи името „Св. Иван Рилски”, да бъде 
довършена и открита възможно най-
скоро, като паметник на загиналите във 
войните българи.
 Най-известната забележител-
ност на село Искрец си остава Специ-
ализираната болница за лечение на бе-
лодробни заболявания „Цар Фердинанд 
І”, която е с общонационално значение. 
Известна на повечето хора като „Сана-
ториум Искрец”, болницата е създаде-

на с Указ и дарение от цар Фердинанд 
през 1908 г. като противотуберкулозен 
санаториум.  Мястото за създаване на 
санаториума е избрано от специално 
назначена от Цар Фердинанд комисия, 
която е пътувала из цяла България и е 
извършвала измервания на климатич-
ните параметри. Светият синод на Бъл-
гарската Православна църква подарява 
земите за построяването на лечебното 
заведение, а Министерството на горите 
засажда в болничния парк от 250 декара 
уникални иглолистни и широколистни 
дървесни видове,  между които и Сек-
воя гигантея, които обогатяват въздуха 
и го правят още по чист и лековит.
 Природни забележителности
 Природата на с.Искрец е много 
красива и поради това то е често посе-
щавано от любителите на българско-
то село. На територията му има много 
пещери, сред които „Душника” (обща 
дължина 876 м.), „Мечата дупка” (обща 
дължина 142 м., става въпрос за извест-
ната “Меча дупка” при с.Меча поляна.), 
„Извиралото” (обща дължина 240 м.) и 
др. Те са обект на чести туристически 
посещения от любителите на пещерно-
то дело. Пещерата „Душника” е една 
от най-интересните в Понор планина, 
защото след крайния сифон може да 

се влезе в голямата водна система на 
планината, която тръгва от понорите 
в северната ѝ част. Има факти, които 
потвърждават това предположение. 
Например спирането на водата от Ис-
крецкия извор на два пъти за 24 часа 
след Свогенското земетресение през 
пролетта на 1979 г., а втория път за 7 
часа през пролетта на 1981 г. при макси-
мален дебит. Трябва да има огромни ка-
верни, които да поемат това количество 
вода, особено при пролетното пълново-
дие. Сифонът в „Душника” обаче е мно-
го тесен и за това трябва да се потърси 
друг, обходен път за проникване в тази 
система.
 Село Искрец днес
 Селото е благоустроено, с из-
градени водоснабдителна и електропре-
носна мрежи. В Искрец има покритие на 
всички мобилни оператори, автоматич-
на телефонна централа, кабелна телеви-
зия и интернет. Маршрутни таксита го 
свързват с населените места в общината 
и със столицата. 
 До преди години в селото ак-
тивно работеха цехове за чадъри, обув-
ки, вар, фабрика за лимонада и др. В 
момента основен поминък на населени-
ето са земеделието и животновъдството. 
Тук има обувно предприятие и малък 
шивашки цех. Част от живущите рабо-
тят в общинския център – Своге или в 
столицата София.
 Селото има свой футболен от-
бор “Искра”, който е и един от най-ста-
рите в България (създаден през 1924 г.).
Искрец е родното място на световно 
известната естрадна певица Силви Вар-
тан, както и на Иван Славков.
 С течение на времето някогаш-
ния блясък на селото постепенно започ-
ва да губи яркостта си, но една родолю-
бива искречанка, Мариета Любенова, се 
е заела с нелеката задача да се прбори 
с тази тенденция. По нейна инициатива 
е създадено Гражданско сдужение „Ис-
кречани”, което вече набира скорост, а 
членската маса прогресивно расте. Сред 
инициативите на сдружението са меро-
приятия по облагородяване на места за 
отдих и почивка, организиране на срещи 
и презентации по проблемите на селото, 
конкурси и др. Повече за дейността на 
сдружението можете да научите от гру-
пата му във facebook. Дори и да не ста-
нете член, непременно посетете селото 
- определено има какво да видите.

......продължение от стр.19


