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ОТ КАБИНЕТА НА КМЕТА

            Господин Цветков, 
астрономическата пролет вече 
настъпи, а скоро ще дойде и хубавото 
време. След тази дълга зима на 
очаквания, какво ново предстои да 
се случи в нашата община?
           Първо искам да поздравя гражданите 
на община Своге с настъпилата първа 
пролет и да им пожелая да имат кураж 
да посрещат и хубавото, и лошото с 
достойнството на чеда на Балкана. 
Такова, каквото са имали нашите 
предци, които не са се огъвали пред 
трудностите, а са ги преодолявали с 
гордо вдигната глава. Те са били хората 
прокопали тунелите в планината, те са 
били хората построили града, в който 
сега живеем и който толкова много 
обичаме. Трябва да помним това и да 
черпим от тяхната смелост и сила.
 Много събития очакваме да се 
случат през този сезон, повечето от 
които са залегнали в стратегията за 

развитие на региона и 
по тях се работи с пълна 
сила. В пилотния брой 

на Информационния бюлетин 
от месец март, осведомихме 
гражданите на общината 
за всичко свършено от 
Община Своге за година 
и половина назад и ги 
запознахме с текущите 
и бъдещите проекти, 
които сме си поставили 
за цел да изпълним. 
Всичко това се прави 
с цел подобряване  и 

улесняване живота на хората, 
с грижа за децата и хората в 
неравностойно положение. 
Времената са тежки, не е лесно, 
но доверието на гражданите е това, 
което ни дава сили да продължаваме 
по пътя, по който сме поели, без да 
отстъпваме и без да се предаваме.

Да, гражданите ще очакват 
положително развитие на нещата 
и, разбира се, редовно ще бъдат 
осведомявани чрез Информационния 
бюлетин за свършеното от Общината, 
но какво бихте отговорили на онези, 
които Ви нападат или се жалват, 
смятайки, че Община Своге или 
персонално Вие, имате вина за 
възникнали проблеми или 
несвършена работа? Хората 
са чувствителни на тема 
„дупки по пътищата”. Как 

стоят нещата с рехабилитацията на 
пътя Мездра-Нови Искър?
 Във връзка с подадени жалби до 
Община Своге, относно разбитите, 
заради подмяна на бордюри, и 

неремонтирани тротоари, искам да 
информирам гражданите, че вината за 
това се крие в некоректните финансови 
отношения между фирмата изпълнител 
на проекта за рехабилитация на път 
ІІ 16 „Мездра-Елисейна-Своге-Нови 
Искър” и фирмите подизпълнители и 
произтичащите от това последствия. 
Община Своге няма отношение и 
ангажименти към рехабилитацията 
на този път, нито към прилежащите 
тротоари и сервитути, затова 
гражданите би следвало да отправят 
своите жалби към „Трейс Груп Холд” 

АД (изпълнител), Агенция Пътна 
инфраструктура (възложител) или 
фирмите подизпълнители, като „АйВи 
Груп” Своге, ......продължава на стр.2
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например.
 От „Трейс Груп Холд” АД лично ми 
съобщиха, че ремонтът на пътя ІІ 
16 ще започне  отново в началото на 
месец април т.г., с което се оборват 
всички съмнения и вменена вина 
от „доброжелатели”, по адрес на 
Община Своге и персонално на мен, 
за недобросъвестност и въвеждане в 
заблуда на гражданите. В този брой 
ще публикуваме оригиналния проект 
за рехабилитация на път ІІ 16 и 
гражданите ще могат сами да прочетат 
кои са възложителите и изпълнителите 
му.
 Колкото до дупките по пътищата от 
общинската мрежа – вече сме изрязали 
над 1000 кв.м от пътната настилка, но 
асфалтирането беше преустановено, 
заради лошите климатични условия. С 
настъпването на първите слънчеви дни 
ремонтът на пътищата ще продължи, 
като ще започне от централната 
градска част на Своге, в посока към 
кварталите.

 Благодаря Ви, това беше важно 
уточнение. Предстоят пролетни 
празници – пожелайте на хората 
нещо оптимистично - за добро 
настроение.

От сърце пожелавам на всички да сте 
здрави и весели! Ще работим за вас 
и за вашето благополучие с целия си 
капацитет. А сега и аз имам една молба 
към гражданите на общината – от 
първи до седми април е „Седмицата на 
гората”. Нека през тази седмица всеки 
да засади поне едно дръвче, пък било 
то и овощно. Нека пазим гората и я 
обичаме. Тя е нашият чист въздух, с 
който толкова се гордеем, тя е нашата 
прохлада в горещините, тя е нашата 
защита от ветрове и бури. Благодаря 
на всички ви!

......продължение от стр.1

ЛОТ 17 по програма 
“Транзитни пътища 
V”: Рехабилитацията 
на път II–16 „Мездра 
– Елисейна -Своге - 
Нови Искър”
• Бюджет: 23 629 673 €
• Начална дата: 29-09-2011
• Крайна дата: 30-09-2013
• Възложител: Агенция “Пътна 
инфраструктура”

 
Описание на проекта :
Рехабилитация на път II–16 „Мездра–
Елисейна-Своге-Нови Искър” от км 
0+000 до км 81+778.84
• Участък 1: Път II-16 от км 
0+000 до км 22+544,90 „ Мездра–
Ребърково–Елисейна”;
• Участък 2: Път II–16 от км 
22+550 до км 50+790.53 „Елисейна–
Своге”;
• Участък 3: Път II–16 от км 

50+790.53 
до км 
81+778.84 
„ С в о г е –
Н о в и 
Искър”;
I. Обща 

информация:
Местонахождение: област София и 
област Враца
Възложител : Агенция Пътна 
инфраструктура
Изпълнител: Сдружение „Трейс 
Своге”, (“Трейс груп холд” АД и 
“Пътно поддържане-Дупница”)
Строителен надзор: „Пътконсулт 
2000”
Проектант: „Виа план” ЕООД, гр. 
София
Стойност на договора за строителство: 
23 629 673 евро с ДДС
Стойност на договора за строителен 
надзор: 114 847 евро с ДДС
Финасиране на обекта: 65% от 
Европейската инвестиционна банка
                                              35% от 
Републикански бюджет 
                                              20% ДДС 
от републикански бюджет 
Срок за изпълнение: 24 месеца и 365 
дни срок за съобщаване на дефекти
Начало на строителството: 29.09.2011 
г.

 
II. Информация за обекта и 
планираните строителни дейности:
Път II-16 заема особено важно 
място в Републиканската пътна 
инфраструктура. Той е алтернатива 
на път I–1 за връзка на Северозападна 
България с гр. София, връзка с 
градовете Своге, Мездра и връзка 
към много туристически обекти в 
живописното Искърско дефиле. 
 
1. Съществуващо положение: 
За рехабилитацията път II–16 
„Мездра–Своге–Нови Искър” от км 
0+000 до км 81+778.84 е разделен 
на три участъка. И трите участъка 
са с лошо състояние по отношение 
на асфалтовата настилка, която е 
силно компроментирана, както и 
по отношение на състоянието на 
големите съоръжения (мостове и 
тунели ). Пътят е с намален габарит, 
основно поради срутищни процеси, 
много хоризантални криви с малки 
радиуси. Път II-16 преминава през 12 
бр.населени места, 23 бр. кръстовища, 
5 бр. тунели, 2 бр. жп надлеза, 32 бр. 
мостови съоръжения.
2. Цел и проектно решение 
Целта на рехабилитацията и частична 
реконструкция на пътя е да се подобрят 
технико–експлоатационните качества 
и носимоспособността на настилката 
и пътното тяло, за да се подобрят 
безопасността на движението и 
комфорта на пътуване.
Проектът предвижда следните 
строително-монтажни дейности:
• рехабилитация на големите 
съоръжения,
• рехабилитация на 
съществуващи подпорни стени,
• реконструкция на някои 
кръстовища,
• възстановяване на пътната 
настилка и полагане на плътен 
асфалтобетон с висока полярируемост 
на фракциите по целия участък,
• допълнително монтиране и 
подмяна на предпазни съоръжения.
3. Организация на строителството по 
време на строителството 
Рехабилитацията ще се изпълнява 
без отбиване на движението, чрез 
Временна организация на движението 
по утвърдения и съгласуван проект и 
в зависимост от работната програма 
на Изпълнителя.
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ПРОЕКТИ В ДЕЙСТВИЕ

       Договорът за проекта по 
приоритетна ос „Управление 
на човешките ресурси” на ОП 
„Административен капацитет”, 
за повишаване  квалификацията 
на служителите в 
администрацията на общинско 
ниво, чрез обучение в 
страната, на стойност 85 000 
лв., бе сключен на 29 март 
2013 г. Проектът ще бъде с 
продължителност 1 година.
         Неговите специфични 
цели са:
• Повишаване на 
квалификацията на общинските 
служители на община Своге 
чрез обучение в сферите на 
тяхната компетентност (СЦ1);
• Постигане на ефективна 
организация и координация 
в работата на общинска 
администрация Своге, чрез 
участие в актуални и адекватни 
обучителни програми (СЦ2);
• Повишаване на 
мотивацията на общинските 
служители на община  Своге, 
чрез осигуряване възможности 
за професионално и кариерно 
развитие(CЦ3);

Целева група: служителите 
на общинска администрация 
Своге.

Основни дейности:
            Дейност 1: Организация 
и управление на проекта.

            Дейност 2: Провеждане 
на тръжни процедури за избор 
на изпълнители.

            Дейност 3: Участие 
на служители от община 
Своге в обучения, включени в       
каталога на ИПА.
           Дейност 4: Организиране 
и провеждане на обучения по 
ключови компетенции.
           Дейност 5: Обучение за 
работа със специфични групи  
граждани –уязвими групи.
Дейност 6: Дейности за 
информация и публичност.

          За определяне на вида 
на посочените обучения бе 
проведено допитване до 
служителите на община Своге 
и на базата на събраната и 
анализирана информация, 
приоритетно бяха определени 
следните обучения: обучение 
по „Работа в екип и екипна 
ефективност” и обучения по 
„Лидерски умения”.  Предвид 
необходимостта от много 
съвместни дейности и действия 
между различните общински 
служители, както в структурата 
на една дирекция, така и в 
отношенията между отделните 
дирекции, от изключително 
голяма важност за качеството 
на работата на общинските 
служители са уменията им 
за работа в екип и екипна 
ефективност. Обучението 

ще развие уменията на 
служителите за наблюдаване 
и разбиране на груповите 
процеси, ще усъвършенства 
уменията им за комуникация  
и екипна работа. В резултат 
на обучението ще се подобри  
взаимодействието в екипа 
(служителите в общината) 
и ще се постигне по-голяма 
съгласуваност по отношение 
на работата. За обученията ще 
бъде характерно интерактивно 
провеждане с активно участие 
на обучаемите в ролеви игри 
и  поставяне в конкретни 
ситуации, както и ще се търси 
придобиване на основни 
техники и умения, позволяващи 
постигането на максимален 
ефект за подобряването на 
екипната работа и лидерските 
умения.
Обучението за работа със 
специфични групи граждани 
– уязвими групи - е от 
изключително важно значение. 
Служителите трябва да знаят 
как да работят  със специфични 
групи граждани, трябва да 
бъдат обучени как да реагират 
в определени ситуации. По 
този начин ще се насърчи 
участието на уязвимите 
групи в обществения живот и 
социалното им приобщаване, 
което е част от борбата с 
дискриминацията и трудното 
интегриране в обществения 
живот.  
Обучението ще включва 
всички служители, групирани 
по дирекции или видове 
задължения, отговорности и 
интереси.      

Проект „Компетентна и ефективна 
държавна администрация”
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Поредният одобрен и много 
важен за община Своге проект 
е: „Подобряване на средата на 
живот в община Своге с подмяна 
на уличното осветление”, 
по мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места” 

по Програма за развитие на 
селските райони.
Общата му стойност е  1 
955 749,32лв.
 Общата цел на  проекта 
се състои в подобряване 
на условията и средата на 
живот в населените места 
от  района на Община 
Своге, чрез цялостна 
реконструкция и модернизация 
на уличното осветление по 
главните и обслужващите улици 
в следните населени места: 
гр. Своге, с. Владо Тричково, 
с. Церово, с. Искрец, с. Бов, с. 
Лакатник, с. Реброво, с. Свидня, 
с. Томпсън,  с. Миланово, с. 
Осеновлаг, с. Заселе, с. Ромча, с. 
Луково, с. Желен, с. Дружево,  с. 
Оплетня, с. Зимевица, с. Брезе, 
с. Батулия, с. Габровница,  с. 
Еленовдол, с. Заноге, с. Бакьово, 
с. Огоя, с. Ябланица, с. Редина, 
с. Лесковдол, с. Добърчин, с. 
Церецел, с. Буковец, с. Брезовдол, 
с. Завидовци и с. Левище.
 Проектът ще оптимизира 
осветлението и намаляването 
на разходите за  поддържането 
му в населените места в 

община Своге, чрез поставяне 
на енергоефективни и 
високоикономични осветителни 
тела. Уличните осветители със 
светодиоди (LED ОСВЕТИТЕЛ) 
са предназначени за осветяване 
на улици, паркинги и други 

пътни артерии с ширина 
8-10 метра и отстояние от 
стълбовете 25-30 метра, 
а от височина 6-8 метра 
Светодиодните лампи 
са най-икономичните 
източници на светлина, не 
съдържат живак и вредни 
газове, не са чупливи, 
издържат на удари, 
вибрации, нямат дразнещи 

трептения и имат най-дългия 
експлоатационен живот – над 50 
000 часа.

Подмяна на уличното осветление

Сметка за плащане на местни данъци и такси
ОБЩИНА СВОГЕ – отдел „Местни данъци и такси“
IBAN: BG75SOMB91308490023044
BIC:  SOMBBGSF
442100  ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ
442400  ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
442300  ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
442500  ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО
442200  ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВОТО
442800  ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК
443400  ДРУГИ ДАНЪЦИ
441400  ПАТЕНТЕН ДАНЪК
По същите кодове се превеждат и лихвите към съответните             

задължения.
ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ СВОГЕ

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО 
СТОПАНСТВО – СВОГЕ   И   

ОБЩИНА СВОГЕ ОБЯВЯВАТ 
П Р О Г Р А М А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
СЕДМИЦА НА 

ГОРАТА – 1 -7 АПРИЛ 2013 
ГОДИНА

ПОД МОТОТО:
     „ГОРАТА И НИЕ“

1 април 2013 /понеделник/
• 8.00 часа – Обръщение на  

Директора на ТП ДГС – Своге към 
колектива.
• 11.00 часа – Поднасяне на цветя 

пред юбилейна плоча в с. Искрец – „104 
години от първите противоерозионни 
залесявания“.
2 април 2013 /вторник/
• 10.00 часа – Залесяване и 

попълване на опожарени площи в с. 
Свидня, местността Долно село.
3 април 2013 /сряда/
• 10.00 – 11.00 часа – 

Символично засаждане на дървесни и 
храстови видове в центъра на гр. Своге, 
съвместно с кмета на Община Своге и 
общинската администрация.
4 април 2013 /четвъртък/
• 10.30 – 12.00 часа – Засаждане 

на дръвчета от служители на ТП ДГС 
– Своге, съвместно с колектива на ОДЗ 
„Александър Вутимски“ гр. Своге.
5 април 2013 /петък/
• 10.00 – 13.00 часа – Засаждане 

на дръвчета от служители от 
Общинската администрация, служители 
от ТП ДГС–Своге и „Свогелес 2000 
- Йордан Янкулов“ ЕООД в землището 
на с. Свидня.
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З А П О В Е Д
№ 219 / 13.02.2013 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  (ЗМСМА) и чл.4, ал.1 от 
Наредба за изграждане, опазване, поддържане и развитие на зелената система на територията на община Своге към 
инициативата на телевизия BTV „Да изчистим България за един ден“

НАРЕЖДАМ:
 1.На 20.04.2013 г. да се извърши почистване на местата и районите на територията на община Своге, посочени в 
план-програмата във връзка с кампанията на BTV.
 2.Силвия Веселинова – гл. експерт „Екология“ и Мариола Митрова – гл. специалист в звено  „Г.С.С.,Е“, да 
събират и обобщават подадени сигнали от жителите на община Своге за замърсени територии и да изготвят план-
програма за организиране на акции и мероприятия за почистване на територията на община Своге.
 3.Сигнали за замърсени територии и заявления за участие в кампанията от физически или юридически лица 
могат да се подават на телефони: 0726/85 вътр.58, всеки делничен ден от 08:30 до 17:15 и на телефон 0726/85 вътр. 27, 
всеки делничен ден от 08:30 до 16:30 ч.
Заповедта да се доведе до знанието на кметовете и кметските наместници в Община Своге за сведение и изпълнение, 
да се постави на публично и общодостъпно място, с цел информиране на местното население и да се оповести в сайта 
на Община Своге.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Мая Манолова – Ташунова – секретар на Община Своге.
/инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ/: /п/ не се чете
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

ЯТО ТВОРЦИ ОТ СВОГЕ 
РАЗТВОРИ КРИЛЕ В 

„ПОЛЕТ”
            На 22 март 2013 г. в НЧ „Градище-
1907”, гр. Своге, бе отбелязана  първа 
пролет с празничен концерт, на който се 
изявиха: младата певица Дороти Такева и 
нейният китарист Иво Лобутов - специално 
поканени от кмета на община Своге инж. 
Жоро Цветков; групата за автентичен 
фолклор „Китка” с ръководител Снежана 
Сандова и дамски хор „Сезони” с 
ръководител Юлия Дикова. 

Първият ден на пролетта, като символ на 
надеждата и новото начало, даде повод 
на организаторите на тържеството да 
бъде учреден и художествено-творчески 
клуб към НЧ „Градище-1907”, естествен 
наследник на Клуба на дейците на 
културата, основан преди 35 г. и вече 
спрял дейността си. 
 Думата бе дадена на Людмила 
Петрова, главен организатор и 
вдъхновител на събитието, да представи,  
както идеята, целите и задачите на 
бъдещия клуб, така и гостите, уважили 
този празник на изкуствата.  Първа бе 
представена несравнимата Маргарита 

Петкова, поетесата-кумир за цяло едно 
поколение жени и специален гост на 
тържеството. Тя бе придружавана от  Леда 
Аврамова – PR на БТА. Сред гостите бяха 
и кметът на Община Своге инж. Жоро 
Цветков, секретарят на Община Своге 
– Мая Манолова-Ташунова и секретарят 
на читалище „Градище-1907” – Аделина 
Ангелова. Залата беше пълна с почитатели 
на поезията и изкуствата, които с 
нетърпение очакваха да чуят словото и 
стиховете на Маргарита Петкова.
              Людмила Петрова обясни на 
присъстващите, че художествено-
творческият клуб ще бъде позициониран 
като дейност към библиотеката, а 
целите и задачите, които си поставя тази 
формация са: да бъде средище на духа и 
творчеството за автори от цялата община, 
като стимулира творческите изяви на 
местните творци; да събира за творчески 
разговори и изява творци от всички 
видове изкуства – слово, танц, живопис, 
музика, като стане място за развитие на 
самодейното изкуство в община Своге; 
да организира представяния на книги 
на местните и национални автори и да 
организира творчески бенефиси на творци 
от всички видове изкуства; да подготвя 
сборници с произведения на творци 
от общината и от страната, които имат 
отношение към община Своге. Тя каза 
още, че член на клуба може да стане всеки, 
който е член на читалището и предложи 
името на клуба да бъде „Полет”, а логото 
– стилизирана лястовица в полет. 
 След избора на ръководство – 
председател, зам. председател и секретар, 
водещата предложи да бъдат избрани 

и почетните членове на клуба. За пръв 
почетен член бе избрана обичаната от 
свогенската общественост Маргарита 
Петкова и й бе връчена почетна членска 
карта. След нея бяха посочени имената на 
няколко доайена на местната култура като 
Александра Стефанова, Никола Николов 
и Петър Маринков. След официалната 
част последва литературно четене, като 
първа пред микрофона бе поканена 
Маргарита Петкова. Тя поздрави 
свогенци за великолепната идея и пожела 
на членовете на клуба творчески върхове 
и много успехи. После рецитира част от 
своите прекрасни стихове и бе удостоена 
с бурните аплодисменти на публиката. 
Никола Николов също омая публиката 
с благия си изказ и ведро настроение, а 
след него свои произведения прочетоха 
и други автори от общината – Мариета 
Любенова от Искрец, Георги Венев от 
Лакатник, Петрана Гергова, Ася Палева, 
Юлия Дикова и Людмила Петрова от 
Своге. Освен прочувствени стихове, 
поп-музика и автентичен фолклор, 
великолепните картини на художничките 
Силвия Асенова и Евгения Маринчева 
също успяха да докоснат душите на 
присъстващите. 
             Новозаписалите се членове на клуб 
„Полет” си обещаха всеки последен петък 
от месеца да се събират в библиотеката на 
читалище „Градище-1907” в Своге и да 
споделят мисли и творчество, ентусиазъм 
и вдъхновение, като по този начин 
си помагат едни на други и развиват 
качествата и талантите си, поставяйки си 
все по-високи цели.
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
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 № 265/30.11.2012 г. на ОбС – Своге, 
Заповед № 89/23.01.2013 г. на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: Имот N:013225 от общинския поземлен 
фонд, с площ от 0,482 (нула цяло, четиристотин осемдесет и две хилядни) дка. Находящ се в село Свидня, 
ЕКАТТЕ: 65663, местност “Дупката”, номер на имот по КВС – 013225. Категория на земята при неполивни 
условия: девета. Начин на ползване: ливада. Граници: имоти с  N:013122; N:000657; N:013146; N:013223. 
Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11305/03.08.2012 г.
Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.
> Начална тръжна продажна цена – 5456,00 /пет хиляди четиристотин петдесет и шест/ лева.
> Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
> Депозит за участие 10% от началната тръжна продажна цена.
> Приемане на офертите в деловодстото на Общината до 11,00 часа на 15.04.2013 г. Търгът ще се 
проведе в заседателната зала на Община Своге от 11,00 ч. на 15.04.2013 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 
22.04.2013 г. в заседателната зала на Общината.
> Закупуване на тръжна документация - Община Своге, “Управление на собствеността”, етаж трети.
    За справки телефон 0726 – 85, вътрешен  37.   

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

О Б Щ И Н А  С В О Г Е
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 № 264 от 30.11.2012 г. на Общински съвет – Своге и съгласно Заповед № 
208/12.02.2013 г. 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 част от имот - частна общинска собственост, 
представляваща: терен с площ от 60,20 кв.м., попадащ в УПИ № І – “За търговска дейност”, находящ се в кв.107 
по ПУП на град Своге, предназначен за разполагане на маси, столове и бар. 
Търгът ще се проведе на 30.04.2013 г. от 12:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за 
участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:00 часа на 29.04.2013 г. В случай, че 
не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия 
на 08.05.2013 г. от 12:00 часа  в заседателната зала на Община Своге. 
 Оглед на имота, обект на търга може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.
  Начална тръжна цена за определяне на месечния наем в размер на 1,8 % (едно цяло и осем процента) от 
минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС.   
   Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата 
се получава от ст. юрисконсулт на Община Своге - трети етаж, стая “Юристи”, 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 25.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласувал:
ГАЛИНА СТОЯНОВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ПАО”
Изготвил:
Д. Димитрова
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
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 № 266/30.11.2012 г. на ОбС – Своге, съгласно 
Заповед № 88/23.01.2013 г. на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост, представляващ: имот № 014014 от общинския поземлен фонд, с площ от 
1.121 (едно цяло, сто двадесет и една хилядни) дка. Категория на земята при неполивни условия: девета. Начин 
на трайно ползване: Ливада. Находящ се в село Свидня, местност “Биовица”, община Своге, Софийска област, 
ЕКАТТЕ: 65663, номер на имот по КВС - 014014. Граници на имота: имоти с №,№; 000270, 014013, 014012, 
105001. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 8748/08.02.2007 г., вписан на 18.12.2008 г., Н.А.№ 151, 
том 27, Н.Д.№ 5452/2008 г., ДВР 5717. 
Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.
> Начална тръжна продажна цена – 6860,00 /шест хиляди осемстотин и шестдесет / лева.
> Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
> Депозит за участие 10% от началната тръжна продажна цена.
> Приемане на офертите в деловодстото на Община Своге до 10,00 часа на 15.04.2013 г. Търгът ще се 
проведе в заседателната зала на Община Своге от 10,00 ч. на 15.04.2013 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 22.04.2013 г. в 
заседателната зала на Община Своге.
> Закупуване на тръжна документация - Община Своге, “Управление на собствеността”, етаж трети.
    За справки телефон 0726 – 85, вътрешен  37.   
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, в изпълнение на Решение № 289, 
Протокол № 24 от заседание на Общински съвет – Своге, проведено на 27.12.2012 год. и във връзка със Заповед № 414 / 28.04.2013 
год. на Кмета на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на дървесина на корен от следните обекти и при следните условия:
 1. Номер на обекта, количество дървесина, начална цена, размер на гаранцията за участие 

 
 2. Вид на процедурата: Публичен търг с тайно наддаване
 3. Начален час, дата и място на провеждане на търга: 1000 часа на 16.04.2013 год. в Община Своге, гр. Своге, ул. „Ал. 
Стамболийски” № 7 (Заседателна зала); 1000 часа на 23.04.2013 год. при евентуален повторен търг.
 4. Време и начин за оглед на обектите: Кандидатите могат да правят оглед на обектите в работни дни по предварителна 
заявка и след представяне на документи за закупена тръжна документация от 0830 часа до 1715 часа през времето от 04.04.2013 год. 
до 15.04.2013 год. за първоначалната дата и от 17.04.2013 год. до 22.04.2013 год. при евентуален повторен търг.
 5. Краен срок за депозиране на офертите: 1715 часа на 15.04.2013 год. в деловодството на Община Своге; 1715 часа на 
22.04.2013 год. при евентуален повторен търг.
 6. Тръжните документи могат да бъдат закупувани всеки работен ден от деловодството на Община Своге от 0830 часа до 
1715 часа през времето от 04.04.2013 год. до 15.04.2013 год. за първоначалната дата и от 17.04.2013 год. до 22.04.2013 год. при 
евентуален повторен търг
 7. За информация: Звено „Горско и селско стопанство” – инж. Владимир Минчев, тел: 0887402032
 8. Цена на тръжните документи за обект: 100 лв. без ДДС
 ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
 КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласувал:                               Изготвил:
Галина Стоянова                       инж. Вл. Минчев
Директор Дирекция ПАО        ръководител звено ГСС
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Среща на общините от 
Еврорегион „Нишава”

          На 20 март 2013 г. в град Драгоман 
се проведе работна среща на 
кметовете на общините от Еврорегион 
„Нишава” – Пирот, Бабушница, Бела 
Паланка, Димитровград, Костинброд, 
Божурище, Драгоман, Сливница, 
Годеч и Своге. 
          

От българска страна присъстваха 
– заместник-областният управител 
на Софийска област г-жа Росица 
Иванова, председателят на УС на 
РТГС-„Нишава” г-жа Любов Добрева, 
кметът на община Драгоман г-н 
Андрей Иванов, кметът на община 
Своге инж. Жоро Цветков, кметът на 
община Годеч г-н Андрей Андреев, 
кметът на община Божурище г-н 
Аспарух Аспарухов, председателят 
на ОбС на община Сливница г-н 
Георги Георгиев и началник-отдел 
„Евроинтеграция” на община 
Костинброд г-н Павлин Аврамов.
          От сръбска страна присъстваха – 
областният управител на област Пирот 
г-н Горан Стаменович, председателят 
на ГС „Понишавлье” г-н Владица 
Тошич, председателят на ОбС на 
община Пирот г-н Милан Попович, 
член на общинския изпълнителен 
съвет на община Пирот г-н Витойко 
Панайотович, кметът на община 
Бабушница г-н Саша Стаменкович, 
зам.-кметът на община Бела Паланка 
г-н Драган Живкович и сътрудникът 
по проектни дейности на община 
Димитровград г-н Деян Милев.

 Срещата бе открита от председателя 
на УС на РТГС-„Нишава” г-жа 
Любов Добрева. Съпредседателят, 
г-н Владица Тошич, запозна 
присъстващите с бюджета и 
бъдещите участия на Еврорегиона 
в проекти, касаещи общините. 
Беше обсъден планът за работа в 
програмния период 2014-2020 г. 
Основна задача на срещата бе и 
създаването на оперативен екип 
от експерти от всички членуващи 
общини. Уточниха се и датите на 
следващите срещи – на 26.04.2013 
г. в град Пирот и на 31.05.2013 г. в 

град Божурище. На тези срещи ще 
се проведат обучителни семинари 
на вече структурирания екип от 
експерти, както и подготовка за 
участието на Еврорегион „Нишава” в 
бъдещи съвместни проекти.
           Еврорегион „Нишава” е признат 
от Асоциацията на европейските 
погранични райони (AEBR), като 
лидер в тази част на Европа, който  
има за цел да насърчава и развива 
сътрудничеството и създаването на 
партньорства между общините в 
РСърбия и България, да реализира 
възможности пред общините за обмен 
на информация, опит и най-добри 
практики, разработване и изпълнение 
на съвместни дейности и проекти, 
както и решаване на общи проблеми. 
Значението му е дори по-голямо с 
откриването на новите възможности 
за финансиране на проекти по 
трансгранично сътрудничество.

ТОДОРОВДЕН В СЕЛО 
ЗИМЕВИЦА

 За седма поредна година Община 
Своге организира провеждането на 
конни надбягвания в района на село 
Зимевица под патронажа на Посланика 
на Монголия в Република България. 
На 23 март, при прекрасно слънчево 
време, многобройна публика и весело 
настроение стартът на кушията бе 
даден малко след 11.00 ч. Най-бърз се 

оказа конят на Росен Димитров от Бов 
– Зоро. Победителят при магаретата - 
Иван, беше язден от красивото малко 
момиче Деница Стоилова от Зимевица. 
 След края на надпреварата  започна 
награждаването. Парични награди и 
грамоти, както и храна за животните, 
бяха осигурени от Община Своге, 
а купата за победителя и медали за 
участниците – от Посолството на 
Монголия. Победителите идваха, 
заедно със своите любимци, един по 
един до официалната трибуна, където 
ги очакваха кметът на Община Своге 
инж. Жоро Цветков и Извънредният и 
пълномощен посланик на Република 
Монголия у нас – г-н Церендорж 
Ганхуяг. Връчването на купата на 
победителя беше кулминацията на 
награждаването. Най-много овации 
обраха Деница Стоилова и магаренцето 
Иван.               
 След награждаването, на зрителите 
беше изнесена кратка музикално-
артистична  програма. После всички 
гости, заедно с кмета на община Своге 
и посланика на Република Монголия, се 
хванаха на кръшно хоро, което постави 
края на празненството. Хората си 
пожелаха тази традиция да продължи с 
годините, съпътствана винаги от весело 
настроение, както досега.


