
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА 
СВОГЕ

 Скъпи съграждани, 
 В навечерието на светлите 
празници – Рождество Христово 
и настъпването на Новата 2015 
година, отправяме сърдечни по-

желания за много здраве, любов и 
благоденствие  във вашите домове!  

Нека  Новата година бъде успеш-
но  начало за едно по-добро бъде-
ще, благополучие и просперитет за 
нашата община! Нека помогнем на 
нуждаещите се, да утешим страда-

щите, да ободрим тъжните и да да-
рим усмивка!

          Вярваме,  че 2015-та ще бъде 
по-добра, истинска и щастлива за 
нас, защото всички ние заслужава-
ме това! В тези дни на равносметка 
към изминалата година  отправяме 
взор с  надежда и упование към на-
стъпващата, като се надяваме всеки 
един от вас да има повод за лично 
удовлетворение от постигнатото 
и да прекрачи  в Новата  2015 със 
стремеж към повече радост, добро-
та и разбирателство.
          Пожелаваме Новата  година 
да влезе във вашите домове с мно-
го късмет, лично и семейно щастие, 
мир и любов, а в Коледната свята 
нощ всички да отворим сърцата си 
за доброта и разбирателство, благо-
склонност и човещина, обич и оп-
тимизъм!
          Нека Новата 2015 година да е 
щедра, мирна, спорна и плодородна 
и да бъде година на сбъднати очак-
вания!
 
инж. Георги Петков – вр.и.д. кмет 
на Община Своге

 Мая Ташунова – секретар 
на Община Своге

 Ренета Кръстанова – за-
местник-кмет на Община Своге

 инж. Юлиян Асенов – за-
местник-кмет на Община Своге
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 На 4 декември от 16:45 ч. на 
централния площад в Своге се състоя 
тържествена церемония по запалване 
светлините на коледната елха на цен-
тралния площад.

           Преди официалното тържество 
хората имаха възможността да си за-
купят сувенири, изработени от децата, 
посещаващи Центъра за обществена 

подкрепа. Техните произведения бяха 
изложени в специална шатра, където, 

съвместно с младежите от БМЧК, бяха 
организирали благотворителен коле-
ден базар. Средствата от продажбите 
на  тези ръчно изработени сувенири ще 
бъдат използвани за  коледно празнен-
ство на децата от Центъра за обществе-
на подкрепа.
           В обявения час, за граждани-

те, събрали се на площада, бе изнесена 
кратка музикална програма с участие-

то на двата мажоретни състава към чи-
талище „Градище 1907”, с ръководител 
Невяна Кирилова и децата от вокална 

група „Шоко бон-бон”, с ръководител 
Юлия Дикова. Водещ беше Дядо Коле-
да. Той даде думата и на вр.и.д. кмет на 
община Своге, инж. Георги Петков, да 

произнесе своето приветствено слово, 
след което започна обратното броене 
и...елхата светна, обагрена в красиво 
синьо сияние. Тържествена заря озна-
менува този трогателно емоционален 
момент, за радост и на децата, и на въз-
растните.

          След това цялото множество 
от хора се запъти към голямото фоайе 
на читалището, където бе разположена 
традиционната коледна торта, израбо-

тена от майсторските ръце на уче-
ниците от ПГ „Велизар Пеев”. Тази 
година тя бе рекордно дълга цели 
20 метра – кръгло число, посветено 
на 50-годишнината от обявяването 
на Своге за град, събитие, което 
чествахме през 2014 г. Колкото и да 
бе голяма тортата – накрая не оста-
на нито едно парче от нея. Всички 
бяха доволни от нейната красота 
и превъзходен вкус. Специално за 
случая бе пристигнал и екип на 
телевизия btv, който засне репор-

таж от цялото тържество и най-вече 
за гигантската празнична торта, която 
се изработва вече 12-та поредна годи-
на. Началото е поставено през 2003 г., 

......продължава на стр.3

ТЪРЖЕСТВЕНО НАЧАЛО НА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ В 
СВОГЕ
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като тортата е била дълга „едва” 8 ме-
тра. Всяка година метрите се увелича-
ват с по един, докато сега стигнаха до 

рекордните 20. Своге се гордее със 
своите деца, създали с толкова лю-
бов и майсторство едно произведе-
ние, шедьовър на сладкарството, 

но и на изкуството.
           Навън празникът про-
дължаваше под звуците на тра-
диционни български народни 
хора, подгряващ хората в сту-
деното време с греяно червено 
вино и топла скара.
           А живата елха на Своге, 
обляна цялата в сияеща синя 
светлина, ще продължава да блес-
ти до края на коледните и нового-
дишни празници, допринасяйки 

със своята красота за веселото настро-
ение на всички граждани и гости на 
града ни.

Коледната изложба-базар на произведения на децата от школата по изобразително изкуство към читалище „Гра-
дище 1907”, с ръководител Невяна Кирилова, се състоя на 15 декември 2014 г. от 17.30 ч. във фоайето пред биб-
лиотеката. Икони, нарисувани върху керемиди, картички и рисунки върху стъклени бутилки с коледна тематика 
радваха очите на майки и бащи, баби и дядовци, които не скриваха своята гордост от постиженията на малките 
художници. Творбите бяха изложени за продаване, а събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на 
нови консумативи за школата, които децата ще могат да използват както за обучение, така и за следващите си 
изложби. 

......продължение от стр. 2

КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА-БАЗАР 
НА ШКОЛАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО КЪМ НЧ „ГРАДИЩЕ 

1907”
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 На 27 ноември 2014 г. от 12.00 
ч. се  състоя церемонията по офици-
алното преименуване на улица „Коки-
че”, намираща се между улиците „Отец 
Паисий” и „Кирил и Методий”, с името 
„Професор Михаил Събев”. Тържест-
веното събитие бе открито от водеща-
та Людмила Петрова, която представи 
официалните гости – вр.и.д. кмет на 
община Своге инж. Георги Петков, 
председателя  на Общинския съвет 
Александър Манолов, заместник рек-
тора на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия проф. д-р инж. 
Милчо Лепоев, представители на  кате-
дра „Железници” към УАСГ, общински 
съветници и част от администрацията 
на Община Своге. Присъстваха и съ-
пругата и дъщерята на проф. Михаил 
Събев – Мария Събева и Вера Събева, 
както и техни родственици и прияте-
ли от Своге. Събитието бяха уважили 
и много граждани, както и ученици от 
ПГ „Велизар Пеев”, в чието училище 
преди много години се е учил и самият 
професор Събев.

       Думата за приветствено слово бе 
дадена на инж. Георги Петков, който 
каза: „Днес  е забележителен ден в ис-
торията на нашия град, защото  ще по-
четем по достойнство един виден наш 
съгражданин - проф. д-р инж. Михаил  
Събев.  
       Той е роден през 1933 г. в гр.Своге в 
семейството на железничар. Завършва 
Строителния  техникум „Христо Бо-
тев“ през 1951 г., а през 1959 г. се ди-
пломира като строителен инженер по 
железопътно строителство в Инженер-
но-строителния институт-София – сега 
Университет по архитектура, строител-

ство и геодезия. През 1973 г. защитава 
докторска степен в  Москва, на тема 
„Разработване на система за изпъл-
нение на ремонтите на железопътния 
път“. Последователно придобива на-

учните звания „доцент“ и „професор“ 
и става един от най-изтъкнатите желе-
зопътни специалисти в България – по-
знат, обичан и уважаван и от специали-
стите извън страната. В продължение 
на повече от 40 години проф.Събев 
чете лекции по „ЖП строителство“, 
„Проектиране, строителство и поддър-
жане на жп линии“ и „Горно строене 
и поддържане на железопътен път“ за 
студенти от различни специалности 
на Факултета по транспортно стро-
ителство и Строителния факултет 
в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия. Отделно 
от административните си функции 
в Университета по архитектура, 
строителство и геодезия и участие-
то си в различнr експертни съвети и 
ръководства към Български държав-
ни железници, той е дългогодишен 
член и сътрудник на работата на На-
учно-технически съюз по транспор-
та, участник в различни ръковод-
ства на професионални транспортни 
организации и деен член на сдружения 
с професионална насоченост, като На-
ционалното сдружение „Общество 
на инженерите по железен път в 
България“, Сдружение на европей-
ските железопътни организации, на 
което е ценен сътрудник, отговарящ 
за квалифицирането на европейски-
те жп инженери за цяла Източна 
Европа. Член е на Асоциацията на 
научните работници в транспорта 
„Обединена Европа“ и експерт на 
съюза на частните строители в Бъл-
гария. 
         Два инициативни комитета се 

обърнаха към Общината и Общинския 
съвет с молба една улица в родния град 
на професора да бъде назована на не-
гово име. След приключване на всички 
процедури резултатът е, че по повод 50-

годишния юбилей от обявяването 
на Своге за град проф. д-р инж.Ми-
хаил Събев бе удостоен посмъртно 
със званието „Почетен гражданин 
на Своге“. Днес се случва и най-ва-
жното събитие - официално ще обя-
вим преименуването на улица „Ко-
киче“ в  улица „Професор Михаил 
Събев“. Ето какъв е аргументът да 
изберем точно тази улица - тя се 
намира в централната част на град 
Своге, в непосредствена близост 
до жп-линията, което кореспонди-
ра с житейкия път на големия учен, 

дал всичките си усилия за развиването 
на Българските държавни железници. 
Обявявам преименуването на улица 
„Кокиче“ в улица „Професор  Миха-
ил Събев“.
       След тържественото откриване при-
ветствия поднесоха и председателите 
на двата инициативни комитета, дове-
ли до успех това начинание, проф. д-р 
инж. Милчо Лепоев – от името на коле-

гите на проф. Събев и Михаил Цветков 
– от името на неговите съграждани и 
приятели. Благодарствено слово произ-

УЛИЦА „КОКИЧЕ” В СВОГЕ ПОЛУЧИ НОВО ИМЕ – 
„ПРОФЕСОР МИХАИЛ СЪБЕВ” 

......продължава на стр.5



информационен бюлетин Община Своге

5

несе и дъщерята на покойния професор 
– Вера Събева, която беше изключител-
но развълнувана  от случващото се.
       След церемонията всички при-
състващи отидоха да видят паметната 
табела с лика на проф. Събев, поставе-

на до входната врата на ПГ „Велизар 
Пеев”, на която пише: „В тази сграда 
учи забележителният проф. д-р инж. 
Михаил Събев, роден и живял в Своге 

(1933-2009)”. След това представи-
телите на катедра „Железници” и 

семейството на професора бяха 
поканени от директора на ПГ 
„Велизар Пеев” да разгледат 
училището. 
      Част от гостите, общинското 
ръководство и администрацията 
се насочиха към конферентната 
зала на гимназията, за да вземат 
участие в учредяването на Клуб на 
инженеро-техническите кадри, ро-
дени и работили в Своге, страната 
и чужбина.  Предвижда се в клуба 
да бъдат сформирани няколко групи 
от специалисти по проблемите на 

архитектурата, строителството, инфра-
структурата, ВиК и др. - в зависимост 
от това какви специалисти участват. На 
свои сбирки те ще споделят професи-

онален опит, идеи и предложения. Ще 
канят лектори от Университета по  ар-
хитектура, стоителство и геодезия, как-
то и други лектори по актуални теми за 
повишаване на своята квалификация. 
Целта е със своя професионален опит 
да консултират при нужда ръководство-
то на Общината, да обсъждат проекти, 
предложения и идеи. Да съдействат за 
превръщането на територията на сво-
генската община в по-привлекателно 
място за живеене, работа и туризъм. 
След гласуване бяха излъчени петима 

души, които ще бъдат в ръководството 
на клуба, а един от тях ще бъде избран,  
след по-нататъшно обсъждане, за пред-
седател. Това са: Петко Димитров, Ге-
орги Първанов, Трендафилка Боянова, 
Пламен Корназов и Антон Милчев. 
        Тържественото събитие по пре-
именуване на улица на името на проф. 
Събев завърши с празничен коктейл за 
всички официални лица и гости в една 
от залите на ПГ „Велизар Пеев”.

......продължение от стр.4

Народно читалище „Градище 1907”
2260 – гр. Своге, ул.”Цар Симеон” № 29

 
О Б Я В Я В А   Т Ъ Р Г   С     Я В Н О     Н А Д  Д А В А Н Е

 За отдаване под наем на следния обект:
Помещение на І етаж  /вътрешен/,  площ 10 кв.м., с начална месечна цена 2 % от МРЗ за 1 кв.м без ДДС, с предназна-
чение: извършване на услуги.

 Тръжната документация може да се получи от счетоводството на читалището всеки работен ден. Цена  на тръж-
на документация с вкл. ДДС -20,00 /двадесет/ лв. Депозит за участие – 100,00 /сто/ лв. Срок за подаване на офертите 
-12:00 ч. на 30.12.2014 г. Търгът ще се проведе на 06.01.2015 г. от 17:00 ч. в читалището.
 Оглед – всеки работен ден от 10-16 часа.

 При липса на кандидати или се яви само един кандидат за помещението, търгът ще се проведе при същите ус-
ловия на 13.01.2014г. от 17:00 ч. на същото място.

Мая Манолова-Ташунова
Председател на  настоятелството на НЧ „Градище 1907” 
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ХТК „ПОЛЕТ” И НЧ „ГРАДИЩЕ 1907” ПРЕДСТАВИХА 
ИЗЛОЖБА И КНИГА

 На редовно събитие, от поре-
дицата културни срещи, организира-
ни от Художествено-творчески клуб 
„Полет” в края на всеки месец, на 25 
ноември 2014 г. се състоя откриването 
на изложба от произведения на при-
ложното изкуство на младата худож-
ничка Мария Данова. Експозицията 
беше представена под името „27 мига 

въображение”. Завършилата техникум 
по промишлена електроника авторка 
и наша съгражданка Мария Данова за-
почва да се занимава преди около пет 
години с рисуване върху стъкло. Това 
занимание   толкова я увлича, че скоро 
става нейно страстно хоби. Тя рисува с 
витражни или акрилни бои върху стък-
лени купи и чаши, като демонстрира 
завидни умения за млад любител-при-
ложник. Нейните произведения включ-
ват и композиции от малки дръвчета, 
тип бонзай, с листенца от мъниста 
или полускъпоценни камъни. Всички 
експонати от изложбата предизвикаха 

възхищение у присъстващите гости с 
филигранната си изработка и изящен 
дизайн.

      „Художниците имат дарбата да 
изобразят тайната на вселената чрез 
нейните явления във видими фор-
ми и цветове. Видимият свят по-

някога е много по-загадъчен, 
отколкото неговата невидима 
същност. Тази стъклена фее-
рия е сътворена с хармония 

и благородство. Цветовете звучат, 
пространството звучи и този стра-
нен звук се чува само дълбоко в 
нас. Когато човек навлезе в своето 
вътрешно пространство, където е 
отразил и преобразил гледки, звуци 
и понятия,  единственият начин да 
замени ежедневния безумен и задъ-
хан  хаос на живота с хармония е да 
се наслаждава на  красивото. Надя-
вам се, че експонатите ще помогнат 

да се докоснем и  до себе си....и 
най-важното -   чрез тази стък-
лена красота,  много светлина, 

усмивки и топлина, ще се доближим 
до коледният дух” – каза при предста-
вянето на художничката секретарят на 

НЧ „Градище1907” Аделина Ангелова.
        Мария Данова благодари на пуб-
ликата за  присъствието и вниманието 
и сподели, че  изложените тук експо-

нати са изработени само за три 
месеца и то специално за тази 
изложба. И понеже са 27, оттук и 
името на експозицията „27 мига 
въображение”. Художничката 
изказа своята специална благо-
дарност към Людмила Петрова 
за  поканата да участва в събитие 
на ХТК “Полет”, както и на ръко-
водството на читалище „Гради-
ще 1907” за гостоприемството. 
Пожелаваме на младата худож-
ничка, чиято изложба е дебют за 
нейното изкуство, да продължа-
ва да твори и да се радва на все 

повече внимание, на все повече успехи 
и постижения.

 Втората част на събитието 
продължи с презентация на най-новата 
книга на поетесата Валентина Михай-
лова „Предчувствие за бряг”. Валенти-
на Михайлова е завършила философия 
в СУ „Климент Охридски” с втора спе-
циалност социология. Тя е литературен 
сътрудник и редактор в СБП от 1981 г. 
Занимава се активно с оперативна жур-
налистика и театрална журналистика 
и критика. Била е дългогодишен неща-

тен сътрудник към централния 
печат и някои електронни медии. 
Нейни стихове са публикувани в 
някои столични и извънстолични 
литературни издания, сборници 
и антологии. Авторка е на сти-
хосбирките: „Незащитени прос-
транства”/1992/, „Душа в окото 
на Всемира” /2002/, „Оазиси на 
сърцето” /2006/ и „Предчувствие 
за бряг” /2013/. Тя е автор още и 
на афоризми и епиграми, публи-
кувани в столичния литературен 
печат. Стихотворенията на Ва-
лентина Михайлова са преведе-

ни на руски, английски и италиански 
езици. Тя е носителка на литературни 
награди. Член е на СБП, САБ и СБЖ. 
За незапознатите – Валентина Михай-
лова е дъщеря на поета Младен Исаев.
        Председателят на ХТК „Полет” 

......продължава на стр.7
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Людмила Петрова запозна публиката 
с авторката Валентина Михайлова и 
нейното творчество, след което даде 
думата на управителя на издателство 
„Българска книжница” Трендафил Ва-
силев, който беше гост на събитието, 

да представи стихосбирката.
       „В книгата „Предчувствие за 
бряг” има любовна поезия. Цялата 
е посветена на това велико, възви-
шено чувство с цялата му палитра 

от нюанси – обич, грижа, 
семейно огнище, съзида-
ние. От предчувствието 
за една любов до пред-
чувствието за нейния 
край. Изобщо една инте-
ресна, пъстра и пълна с 

различни прежи-
вявания книга, то 
най-вече с такива, 
свързани с любо-
вта. Всеки читател 
ще намери нещо в 
нея – и този, който 

чувства трепета на любовта в 
себе си, и този, който се е раз-
очаровал, и този, който се е 
разделил, и този, който вече е 
забравил. В стиховете, човек 
може да намери и някои опори, 
необходими в живота” - каза из-
дателят.
        По време на срещата ав-
торката прочете част от своите 
стихотворения, а накрая раздаде 
автографи на своите почитатели.

......продължение от стр.6



Община Своге информационен бюлетин

8

   РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 27.11.2014 г.

 РЕШЕНИЕ №198 - Относно: 
Одобряване на проект за Подробен 
устройствен план (ПУП) – Парцела-
рен план (ПП) за изграждане на под-
порна стена в поземлен имот (ПИ) 
№ 000094 (пътна мрежа) по Картата 
на възстановена собственост (КВС) 
на село Редина, община Своге, като 
част от Комплексен проект за ин-
вестиционна инициатива (КПИИ) 
за обект: „Укрепване на свлачище 
на път IV гр. Своге-с. Лесковдол  на 
км 3+500”
 ОбС-Своге одобрява Проекта 
за ПУП–ПП за изграждане на на съо-
ръжение за укрепване на свлачище в 
ПИ№000094, с н-н на тр.ползв.: пътна 
мрежа по КВС на с.Редина, като част 
от КПИИ за обект:„Укрепване на свла-
чище на път IV гр.Своге-с.Лесковдол  
на км 3+500”.
 На основание чл.129, ал.1 от 
ЗУТ, Решението да се изпрати в 7-дне-
вен срок за обнародване в „Държавен 
Вестник“. 
 РЕШЕНИЕ №199 - Относ-
но: Вътрешни копменсирани про-
мени на поименното разпределение 
по обекти за строителство и основен 
ремонт, за придобиване на матери-
ални и нематериални активи, за 
придобиване на земя и за проучва-
телни и проектни работи през 2014 
г. на Община Своге
 ОбС-Своге приема вътрешни 
компенсирани промени от поименно-
то разпределение по обекти за строи-
телство и основен ремонт (вкл. за из-
граждане и основен ремонт на местни 
общински пътища), за придобиване на 
мат. и немат. активи, за придобиване 
на земя и за проучвателни и проектни 
работи през 2014 г. на Община Своге 
/съгл. Приложение 1/.
 РЕШЕНИЕ №200 - Относно: 
Разместване на бюджетни кредити 
по параграфи, дейности и функции, 
без да се променя общият размер на 
бюджета към 30.11.2014 г.
 ОбС-Своге дава съгласие, 
поради възникване на неотложни по-
требности и недостиг на бюджетни 
кредити при приемане на първоначал-
ния бюджет, да бъдат разместени кре-
дити в разходната част по параграфи, 

дейности и функции, без да се проме-
ня общия размер на бюджета, както 
следва:
 І. Увеличава кредитите по раз-
ходната част в дейностите „Общинска 
отговорност” в следните функции и 
параграфи:
 Функция „Жилищно строи-
телство, БКС и опазване на околната 
среда”
 Дейност „Др. дейности по 
жил. Строителство и регион. разви-
тие”
Параграф 52-06/ инфраструктурни 
обекти / - 17 910 лв.
 Функция „Образование”
 Дейност ”Целодневни детски 
градини”
 Параграф  52-01/придобиване 
на компютри и хардуер/ - 1 290 лв.
 Параграф  52-03/ придобиване 
на друго оборудване, машини и съоръ-
жения/- 124 лв.
 Функция „Общи държавни 
служби”
 Дейност „Общинска админи-
страция”
Параграф  53-01/ придобиване на про-
грамни продукти и лицензи за про-
грамни продукти./ - 800 лв.
 IІ.Намалява кредитите по раз-
ходната част в дейностите”Общинска 
отговорност” в следните функции и 
параграфи:
 Функция „Общи държавни 
служби”
 Дейност „Общинска админи-
страция”
 Параграф 52-01/придобиване 
на компютри и хардуер/- 124 лв.
Параграф 53-09/ придобиване на дру-
ги нематериални дълготрайни активи-         
20 000 лв.
 РЕШЕНИЕ №201 - Относно: 
Преразглеждане на Решение №177 
от Протокол №14/31.10.2014 г., от-
носно oдобряване задание по чл.125 
от ЗУТ и издаване разрешение за 
изработване на проект за ПУП-
План за застрояване, с цел промяна 
предназначението на ПИ №014099 
(ливада) в м. „Реката“ по КВС на с. 
Свидня, община Своге, върху който 
имот е извършено строителство на 
масивна сграда-гараж

 ОбС-Своге потвърждава 
свое Решение №177 от Протокол 
№14/31.10.2014 г., относно oдобряване 
задание по чл.125 от ЗУТ и издаване 
разрешение за изработване на проект 
за ПУП-ПЗ, с цел промяна предназна-
чението на ПИ №014099 (ливада) в м. 
„Реката“ по КВС на с. Свидня, върху 
който имот е извършено строителство 
на масивна сграда-гараж.
 РЕШЕНИЕ №202 - Относ-
но: Отмяна на Решение №164 от 
Протокол №13/26.09.2014г. относно 
провеждане на публичен търг с тай-
но наддаване за отдаване под наем 
на имот №017006, с площ 10,760 дка, 
находящ се в с.Свидня, община Сво-
ге
 1.ОбС-Своге отменя 
свое Решение №102 от Протокол 
№9/13.06.2014г., относно допълване 
на Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2014г. в Раздел II „Под 
наем“ в частта относно имот №017006, 
с площ от 10,760дка., находящ се в 
с.Свидня, община Своге.
 2.ОбС-Своге отменя 
свое Решение №164 от Протокол 
№13/26.09.2014г., относно Провеж-
дане на публичен търг с тайно над-
даване за отдаване под наем на имот 
№017006, с площ 10,760 дка, находящ 
се в с.Свидня, община Своге.
 РЕШЕНИЕ №203 - Относно: 
Изменение и допълнение на Правил-
ника за организацията и дейността 
на Общински съвет-Своге, неговите 
комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация
 Общинският съвет изменя и 
допълва Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет-Своге, 
неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, как-
то следва:
 § 1. Алинея 2 на чл. 79 придо-
бива следната редакция: „Общинският 
съветник получава възнаграждение 
за участието си в заседанията на об-
щинския съвет и на неговите комисии. 
Размерът на възнаграждението се оп-
ределя с решение на общинския съвет, 
прието с мнозинство повече от поло-
вината от общия брой съветници“.
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 § 2.Алинея 3 на чл.79 се про-
меня, както следва: „Месечното възна-
граждение на общинските съветници 
за участие в заседание на Общинския 
съвет е 50 на сто от средната брутна 
работна заплата на общинската адми-
нистрация за съответния месец.
 Месечното възнаграждение 
на общинските съветници за участие 
в заседания на постоянните комисии е 
10 на сто от средната брутна работна 
заплата на общинската администра-
ция за съответния месец.
  Възнаграждението за участие 
в заседание на Общинския съвет се 
получава при участие в заседанието и 
гласуване на повече от 1/5 от точките 
от дневния ред на заседанието, които 
изискват поименно гласуване.
 Възнаграждението за участие 
в заседания на постоянните комисии 
не се изплаща ако постоянната коми-
сия не е провела заседание през съот-
ветния месец или общинският съвет-
ник не е участвал в него“.
 § 3. Алинея 4 на чл.79 придо-
бива следния вид: “Общият размер на 
възнаграждението на общинския съ-
ветник за един месец не може да бъде 
повече от 70 на сто от средната брутна 
работна заплата на общинската адми-
нистрация за съответния месец“. 
 § 4. Създава се нова ал.6 на 
чл.79 със следния текст: “Възнаграж-
дението по ал. 4 не включва възнаграж-
дението, което общинските съветници 
могат да получават за участието си в 
специализирани органи на общинския 
съвет“.
 § 5. Създава се нова ал.7 на 
чл.79 със следния текст: „Месечното 
възнаграждение на общински съвет-
ник за участие във всяка специализи-
рана комисия към Общинския съвет, 
чието създаване е предвидено в закон 
или подзаконов нормативен акт, е в 
размер на 10 на сто от средната брутна 
работна заплата на общинската адми-
нистрация за съответния месец. Възна-
граждението не се изплаща, ако коми-
сията не е заседавала през съответния 
месец или съветникът не е участвал в 
заседанието.“
 § 6. В чл.17, ал.1 се добавя 
едно изречение и алинеята придобива 
следния вид: „ Всеки общински съ-
ветник е член на поне една постоянна 
комисия. Общинските съветници не 
могат да участват в състава на повече 

от три постоянни комисии“.
 § 7. Алинея 2 на чл.17 се про-
меня, както следва: „ Председателят на 
общинския съвет може да не бъде из-
биран за член на постоянна комисия“.
 РЕШЕНИЕ №204 - Относно: 
Избор на съдебни заседатели към 
Софийски окръжен съд  и Районен 
съд-Своге
 ОбС-Своге приема следните 
правила за провеждане на гласуването 
за избор на съдебни заседатели:
 1. Гласуването да бъде явно, с 
вдигане на ръка, като ОбС гласува за 
всички кандидати, включени в предло-
жения от комисията списък. 
 2. В случай, че при обсъждане 
на кандидатите бъдат направени  нови 
предложения от общински съветници 
следва да се гласува за всеки отделен 
кандидат. Един общински съветник 
може да гласува само за 11 от кандида-
тите за Районен съд-Своге и 4 от кан-
дидатите за Софийски окръжен съд. 
След края на гласуването за съдебни 
заседатели ще бъдат предложени ли-
цата събрали най-много гласове.
 РЕШЕНИЕ №205 - Относно: 
Избор на съдебни заседатели към 
Софийски окръжен съд  и Районен 
съд-Своге
 Общински съвет-Своге пред-
лага следните кандидати за съдебни 
заседатели:
I. За Районен съд-Своге:
1.Татяна Христова Атанасова;
2.Елвира Христова Илиева;
3.Юлия Димитрова Дикова;
4.Георги Адамов Георгиев;
5.Галя Славчева Илиева;
6.Светла Иванова Стоева;
7.Михаил Митков Илиев;
8.Анушка Емилова Петрова;
9.Мариям Иванова Такева;
10.Кирил Йончев Петров;
11.Юлиян Василев Венелинов.
II.За Софийски окръжен съд:
1.Елеонора Георгиева Николова;
2.Ирина Цветкова Цветкова;
3.Велислав Величков Атанасов;
4.Георги Николаев Пеянков.
 РЕШЕНИЕ №206 - От-
носно: Постъпила в „Спортист–
Скала“ЕООД молба с вх.№12/
14.11.2014г. от „Бизнес център 
София“АД, „Искър2000“ЕООД, ЕТ 
„АтанасЛеков“ и Иван Димитров 
Генчев за замяна на 280 кв.м., пред-
ставляващи част от УПИ №I-978  

«За търговска и производствена дей-
ност”, кв.180 по ПУП на гр. Своге с 
ПИ №068003 по КВС на с.Желен, с 
н-н на тр. ползв. съобщ. Провод, и 
площ от 100 кв.м., с доплащане одо-
брената продажна цена от Общин-
ски съвет-Своге
 1. ОбС-Своге отменя 
свое Решение №135 от Протокол 
№12/29.08.2014г.
 2. ОбС-Своге дава съгласие 
да бъде извършена замяна на сергий-
на площ от 280 кв.м., находяща се в 
УПИ I-978 “За търговска и производ-
ствена дейност“, кв.180 по ПУП на 
гр.Своге, апортиран в капитала на об-
щинско търговско дружество „Спор-
тист-Скала“ЕООД с ПИ №068003 
по КВС на с.Желен, община Своге 
с н-н на тр. ползв.: съобщ.провод и 
площ от 100 кв.м., собственост на 
„Искър2000“ЕООД, „Бизнес център 
София“АД, ЕТ „Атанас Леков“ и Иван 
Генчев, съгласно н.а. №125, том.III, 
рег.№3030, дело 482 от 30.10.2014г. и 
доплащане на продажната цена опре-
делена от независим лицензиран оце-
нител в размер на 7 200.00лв.
 3. Всички разходи по из-
вършване на замяната са за сметка на 
„Искър 2000“ЕООД, „Бизнес център 
София“АД, ЕТ „Атанас Леков“ и Иван 
Генчев.
 4. ОбС-Своге упълномо-
щава Управителя на „Спортист-
Скала“ЕООД – инж. Кирил Иванов да 
извърши всички необходими дейст-
вия, както и да подписва от името на 
дружеството всякакви документи във 
връзка с взетото по-горе решение от 
Общински съвет-Своге.
 РЕШЕНИЕ №207 - Относно: 
Продажба на имот-ч.общ.собств., 
представляващ 80.00 кв.м., прида-
ваеми към УПИ IV-73, кв.6 от ПУП 
на с. Осеновлаг, община Своге
 1. ОбС-Своге дава съгласие за 
продажба на имот–ч.о.с. на собствени-
ците на УПИ IV – 73, находящ се  в с. 
Осеновлаг, кв.6, представляващ: 80.00 
кв.м., придаваеми към УПИ IV-73, кв.6 
от ПУП на с. Осеновлаг. УПИ IV-73 е 
собственост на наследниците на Йор-
дан Мирчов Гатов по силата на н.а. 
№537, томIII, дело№877/17.09.1970 г., 
за пар. I-58 в кв.8 от предходен план 
на с. Осеновлаг с площ от 684 кв. м, 
който имот е идентичен с имот с пл. 
№73 и отреден за УПИ IV-73 в кв.6 по 
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действащия ПУП на селото. Площта 
на УПИ IV- 73 е 660.00 кв.м.          2. 
ОбС-Своге одобрява продажна цена за 
имота  в размер на 213.00 лв. без ДДС, 
съгласно експертна оценка, изготвена 
от лицензиран експерт-оценител.
 3. ОбС-Своге възлага на вр.и.д. 
Кмет на община Своге да издаде Запо-
вед и сключи Договор за покупко–про-
дажба със собствениците на  УПИ IV 
– 73, находящ се  в с.Oсеновлаг, кв.6.
 РЕШЕНИЕ №208 - Относ-
но: Продажба на имот-ч.о.с., пред-
ставляващ 54.00 кв.м.( част от стар 
път), придаваеми към УПИ III-72, 
кв.6 от ПУП на с. Осеновлаг, общи-
на Своге
 1. ОбС-Своге дава съгласие за 
продажба на имот–ч.о.с., на собстве-
ниците на  УПИ III–72, находящ се  в с. 
Осеновлаг, кв.6, представляващ: 54.00 
кв. м, придаваеми към УПИ III-72, кв.6 
от ПУП на с. Oсеновлаг. Граници: Ули-
ца с ОК 7-8 и  УПИ III-72. УПИ III-72 е 
собственост на: 1.“Сибелиус Сем“ по 
силата на н.а. №34, томIV, рег.№2375,  
дело№585/16.11.2006г. за 1/3 ид.ч. от 
имота; н.а. №185, томIII, рег.№2213,  
дело№537/27.10.2006г. за 1/3 ид.ч. от 
имота и н.а. №52, томIII, рег.№1473, 
дело№427/17.08.2005г. за 1/12 ид.ч. 
от имота; 2. Наследниците на Мирчо 
Гатев Коцев по силата на н.а. №377, 
томII, дело№864/16.09.1970г. и Удос-
тов. за н-ци №233/16.06.2014г. Пло-
щта на УПИ III-72 измерена графично 
е 582.00 кв.м. За имота има съставен 
Акт за ч.о.с. №11651/03.10.2014г., впи-
сан в Служба по вписвания – гр.Своге 
на 07.10.2014 г.
 2. ОбС-Своге одобрява про-
дажна цена за имота в размер на 137.00 
лв. без ДДС, съгласно експертна оцен-
ка, изготвена от лицензиран експерт-
оценител.   
3. ОбС-Своге възлага на вр.и.д. Кмет 
на община Своге да издаде Заповед и 
сключи Договор за покупко–продажба 
със собствениците на  УПИ III–72, на-
ходящ се  в с. Oсеновлаг, кв.6.
 РЕШЕНИЕ №209 - Относ-
но: Продажба на имот-ч.о.с., пред-
ставляващ 84.00 кв.м., придаваеми 
към УПИ I-232, кв.22 от ПУП на с. 
Реброво, община Своге
 1. ОбС-Своге дава съгласие 
за продажба на имот–ч.о.с. на соб-
ствениците на  УПИ I-232, находящ 
се  в с. Реброво, кв.22, представляващ:  

84.00 кв.м., придаваеми към УПИ I-
232, кв.22 от ПУП на с. Реброво.УПИ 
I-232 е собственост на: Бисер Кири-
лов Петков съгл. н.а. №74, т. III, дело 
№244/12.09.1995г. Площта на УПИ I-
232, измерена графично е 610.00 кв.м.
 2. ОбС-Своге одобрява про-
дажна цена за имота - в размер на 
370.00 лв. без ДДС, съгласно експерт-
на оценка, изготвена от лицензиран 
експерт-оценител.   
 3. ОбС-Своге възлага на 
вр.и.д. Кмет на община Своге да из-
даде Заповед и сключи Договор за по-
купко–продажба със собствениците на  
УПИ I-232, находящ се  в с. Реброво, 
кв.22.
 РЕШЕНИЕ №210 - Относно: 
Продажба на УПИ VIII-260 с площ 
654.00 кв.м., находящ се в кв.13 от 
ПУП на с. Свидня, община Своге
 1. ОбС-Своге дава съгласие 
за продажба на Урегулиран поземлен 
имот УПИ VIII-260 с площ 654.00 
кв.м., находящ се в квартал 13 от ПУП 
на с. Свидня, община Своге. За имота 
има отстъпено право на строж на Сла-
ве Гълъбов Михалков, съгласно Ти-
пов договор от 25.02.1965 г. Граници 
- улица с О.Т. 194-196; УПИ VII-259; 
УПИ IХ-263; УПИ XV-261; УПИ IV-
262; УПИ XIII-264. Актуван с Акт за 
ч.о.с. №11654/24.10.2014г., вписан в 
Службата по вписвания - гр. Своге на 
27.10.2014 г.
 2. ОбС-Своге одобрява про-
дажна цена за имота-ч.о.с., описан в 
т.1 в размер на 2695.00 лв.  без ДДС, 
съгласно пазарна оценка, изготвена от 
лицензиран експерт-оценител.
 3. ОбС-Своге възлага на 
вр.и.д. Кмет на община Своге да из-
даде Заповед и сключи Договор за 
покупко-продажба с Благой Славов 
Гълъбов, собственик на построената в 
имота сграда, съгласно н.а. за дарение 
на недвижим имот №414, том II, дело 
№766/1974 г.
РЕШЕНИЕ №211 - Относно: Провеж-
дане на публичен търг с явно наддава-
не за продажба на имот-ч.о.с. №024011 
от общ. поз. фонд, с площ от 0,360дка, 
находящ се в м.“Торица“, с. Дружево, 
община Своге
 1. ОбС-Своге дава съгласие за 
провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за продажба на имот–ч.о.с., 
представляващ: имот №024011 от 
общ. поз. фонд, с площ от 0.360 дка, 

находящ се  в с. Дружево, м. „Тори-
ца“. Н-н на тр. ползв.: ливада. Катего-
рия на земята: осма. Граници – имоти 
№№024004; 024010; 024012; 024013; 
024015; 000301. Актуван с Акт за ч.о.с. 
№ 5604/08.02.2007 г. 
 2. ОбС-Своге одобрява начал-
на продажна цена за имота в размер на 
850.00 лв. без ДДС съгласно експертна 
оценка, изготвена от лицензиран екс-
перт-оценител.
 3. ОбС-Своге упълномоща-
ва вр.и.д. Кмет на община Своге  да 
проведе търга по т. 1, издаде Заповед 
и сключи Договор за продажба на оп-
исания в т. 1 имот–ч.о.с., със спечели-
лия публичния търг участник.
 РЕШЕНИЕ №212 - Относно: 
Отдаване под наем на имот-ч.о.с. 
№012003,с площ 168,113 дка, нахо-
дящ се в м.“Бранището“, с. Друже-
во, община Своге
 1. ОбС-Своге дава съгласие за 
предоставяне под наем за срок до 10 
г. на следния имот – ч.о.с., намиращ 
се в с.Дружево: №012003, находящ се 
в м.“Бранището“ с площ 168.113 дка 
при граници: №012012-пасище,мера; 
№012024-полски път; №047016-
дървопроизв.пл.; №012010-ливада; 
№053044-дървопроизв.пл.; №053106-
дървопроизв.пл.; №012014-овцефер-
ма; №012027-полски път; №053054-
дървопроизв.пл.; №015034-полски 
път; №012020-полски път; №012007-
ливада; №012003-нива. Категория на 
земята: шеста. Н-н на тр. ползв.: лива-
да. Акт за ч.о.с. №2310 от 20.06.2006г.       
 2. ОбС-Своге дава съгласие за 
провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на 
имота, описан в т.1.
 3. ОбС-Своге одобрява на-
чална тръжна годишна наемна цена 
в размер на 5 лева за декар, съгласно 
експертна оценка, изготвена от лицен-
зиран оценител.     
 4. ОбС-Своге възлага на 
вр.и.д. Кмет на община Своге да про-
веде публичен търг с явно наддаване 
и сключи договор за наем за срок до 
10 г. на описания в т.1 имот-ч.о.с., със 
спечелилия публичният търг участ-
ник.          
 РЕШЕНИЕ №213 - Относно: 
Отдаване под наем на имот-ч.о.с., 
№033010,с площ 13,770 дка, нахо-
дящ се в м.“Халба могила“, с. Дру-
жево, община Своге



информационен бюлетин Община Своге

11

 1. ОбС-Своге дава съгласие 
за предоставяне под наем за срок до 
10 г. на следния имот–ч.о.с., нами-
ращ се в с.Дружево:№033010, нах. се 
в м.“Халба могила“ с площ 13.770дка 
при граници на имота: №033009-лива-
да; №034012-ливада; №034038-полски 
път; №033016-ливада. Категория на 
земята: девета. Н-н на тр. ползв.: лива-
да. Акт за ч.о.с. №5659 от 08.02.2007г.   
 2. ОбС-Своге дава съгласие за 
провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на 
имота, описан в т.1 от решението.
 3. ОбС-Своге одобрява на-
чална тръжна годишна наемна цена 
в размер на 5 лева за декар, съгласно 
експертна оценка, изготвена от лицен-
зиран оценител.    
4. ОбС-Своге възлага на вр.и.д. Кмет 
на община Своге да проведе публичен 
търг с явно наддаване и сключи дого-
вор за наем за срок до 10 г. на описа-
ния в т.1 имот-ч.о.с., със спечелилия 
публичният търг участник.          
 РЕШЕНИЕ № 214 - Относ-
но: Отдаване под наем на имот-
ч.о.с. №035014,с площ 117,215 дка, 
находящ се в м.“Ямата“, с. Дружево, 
община Своге
 1. ОбС-Своге дава съгласие за 
предоставяне под наем за срок до 10 
г. на следния имот–ч.о.с., намиращ се 
в с.Дружево: №035014, находящ  се 
в м.“Ямата” с площ 117.215 дка при 
граници на имота №035015-лива-
да; №035007-полски път;  №035002-
др.селскост.т.; №015036-полски път; 
№034031-полски път; №034030-пол-
ски път; №035013-ливада; №034030-
полски път; №034027-ливада; 
№034026-ливада; №034029-ливада; 
№035006-др.селскост.т.; №052011 
- дървопроизв.пл.; №035007-полски 
път; №035015-ливада; №052025-дър-
вопроизв.пл.; №052026-дървопроизв.
пл.; №035004-пасище,мера; №035009-
пасище-мера; №035010-пасище,мера; 
№035011-пасище,мера; №035012-
пасище,мера. Категория на земята: де-
сета. Н-н на тр. ползв.: ливада. Акт за 
ч.о.с. №5687 от 08.02.2007г.                 
 2. ОбС-Своге дава съгласие за 
провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на 
имота, описан в т.1.    
 3. ОбС-Своге одобрява на-
чална тръжна годишна наемна цена 
в размер на 5 лева за декар, съгласно 

експертна оценка, изготвена от лицен-
зиран оценител.     
4. ОбС-Своге възлага на вр.и.д. Кмет 
на община Своге да проведе публичен 
търг с явно наддаване и сключи дого-
вор за наем за срок до 10 г. на описа-
ния в т.1 имот-ч.о.с., със спечелилия 
публичният търг участник.                
РЕШЕНИЕ №215 - Относно: Отдава-
не под наем на имот-ч.о.с., №033006,с 
площ 21,193 дка, находящ се в 
м.“Халба могила“, с. Дружево, общи-
на Своге
1. ОбС-Своге дава съгласие за пре-
доставяне под наем за срок до 10 г. 
на следния  имот-ч.о.с., намиращ се 
в с.Дружево:   №033006, находящ се 
в м.“Халба могила“ 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 земя-
та: девета. Н-н на тр.  ползв.: ливада. 
Акт за ч.о.с. №5658 от 08.02.2007г.      
                                        
 2. ОбС-Своге дава съгласие за 
провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на 
имота, описан в т.1. 
 3. ОбС-Своге одобрява на-
чална тръжна годишна наемна цена 
в размер на 5 лева за декар, съгласно 
експертна оценка, изготвена от лицен-
зиран оценител.              
4. ОбС-Своге възлага на вр.и.д. Кмет 
на община Своге да проведе публичен 
търг с явно наддаване и сключи дого-
вор за наем за срок до 10 г. на описа-
ния в т.1 имот-ч.о.с., със спечелилия 
публичният търг участник.                                                                                            
  РЕШЕНИЕ №216 - Относ-
но: Отдаване под наем на имоти-
ч.о.с., находящи се в с.Добравица, 
община Своге
 1. ОбС-Своге дава съгла-
сие за предоставяне под наем за 
срок до 10 г. на сл. недв. имоти:                                                   
- имот №009031 от ОПФ, с площ 
6,615 дка., находящ се в с.Добравица, 
м.“Враня река“, при граници: имо-
ти №009041, №009042, №009026, 
№009027, №009017, №009016, 
№009032, №009040, №009030, 
№009028 и №009029. Категория на 
земята: девета. Н-н на тр. ползв.: из-
ползв. ливада. Акт за ч.о.с. №11635 от 

14.08.2014г.;        
- имот №013022 от ОПФ, с площ 
5,934 дка., находящ се в с.Добравица, 
м.“Девети долци“, при граници: имо-
ти №013010, №013003, №013023, 
№013018, №013019, №013020, 
№013004 и №013021. Категория на 
земята: девета. Н-н на тр.ползв.: из-
остав.нива. Акт за ч.о.с.  №11636 от 
26.08.2014г.;     
- имот №013021 от ОПФ, с площ 
1,960 дка., находящ се в с.Добравица, 
м.“Девети долци“,  при граници: имо-
ти №013022, №013004 и №013010. 
Категория на земята: девета. Н-н на 
тр. ползв.: изостав. нива. Акт за ч.о.с. 
№11637 от 14.08.2014г.;     
- имот №013006 от ОПФ с площ, с площ 
1,703 дка., находящ се в с.Добравица, 
м.“Девети долци“, при граници: имо-
ти №013004, №013009 и №013005. 
Категория на земята: девета. Н-н на 
тр. ползв.: изостав. нива. Акт за ч.о.с. 
№11638 от 14.08.2014г.;     
- имот №014043 от ОПФ, с площ 
4,302 дка., находящ се в с.Добравица, 
м.“Кърлик“, при граници: имо-
ти №014057, №014055, №014054, 
№014053, №014051, №014044, 
№014034, №014035, №014036, 
№014042 и №014041. Категория на зе-
мята: девета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
Акт за ч.о.с. №11639 от 14.08.2014г;            
- имот №014020 от ОПФ, с площ 
4,399 дка., находящ се в с.Добравица, 
м.“Кърлик“, при граници: имо-
ти №014035, №014036, №014037, 
№014019, №014018, №014017, 
№014016, №014021, №014022 и 
№014033. Категория на земята: деве-
та. Н-н на тр. ползв.: ливада. Акт за 
ч.о.с. №11640 от 14.08.2014г.;             
- имот №014023 от ОПФ, с площ 
3,231 дка., находящ се в с.Добравица, 
м.“Кърлик“, при граници: имо-
ти №014033, №014032, №014031, 
№014028, №014024, №014015, 
№014016, №014021 и №014022. Ка-
тегория на земята: девета. Н-н на тр. 
ползв.: ливада. Акт за ч.о.с.  №11641 
от 14.08.2014г.;                              
- имот №014016 от ОПФ, с площ 
6,713 дка., находящ се в с.Добравица, 
м.“Кърлик“, при граници: имо-
ти №014023, №014015, №014012, 
№0149009, №014001, №014010, 
№000007, №014017, №014020 и 
№014021. Категория на земята: деве-
та. Н-н на тр. ползв.: ливада. Акт за 
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ч.о.с. №11642 от 14.08.2014г.;    
- имот №014024 от ОПФ, с площ 
0,827 дка., находящ се в с.Добравица, 
м.“Кърлик“, при граници: имо-
ти №014028, №014025, №014014 и 
№014023. Категория на земята: деве-
та. Н-н на тр. ползв.: ливада. Акт за 
ч.о.с. №11644 от 14.08.2014г.;    
- имот №013004 от ОПФ, с площ 
25,378 дка., находящ се в с.Добравица, 
м.“Девети долци“,  при граници: имо-
ти №013008, №013010, №013006, 
№013005, №013009, №013021, 
№013022№013020, №013012, 
№013011, №013015, №013007, 
№000101, №013001 и №013003. Ка-
тегория на земята: девета. Н.н на тр. 
ползв.: ливада. Акт за ч.о.с. №11643 от 
14.08.2014г.      2. ОбС-Своге 
дава съгласие за провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на имотите, описани в т.1.
 3. ОбС-Своге одобрява на-
чална тръжна годишна наемна цена 
в размер на 5 лева за декар, съгласно 
експертна оценка, изготвена от лицен-
зиран оценител.  
4. ОбС-Своге възлага на вр.и.д. Кмет 
на община Своге да проведе публичен 
търг с явно наддаване и сключи дого-
вор за наем за срок до 10 г. на описа-
ните в т.1 имоти-ч.о.с., със спечелилия 
публичният търг участник.        
 РЕШЕНИЕ №217 - Относно: 
Обособяване на реална част от по-
землен имот №000147 по КВС на с. 
Искрец и придаването му към УПИ 
I-621 „За търговска дейност и гара-
жи“ в кв.71 по ЗРП на с. Искрец, с 
цел закупуването му.
 ОбС-Своге дава съгласие за 
изработване на ПУП за терен в урба-
низирана територия, съгласно пред-
ставеното от заявлителите мотивира-
но предложение и комбинирана скица 
между КВС и действащия регулацио-
нен план за кв.2 и кв.71 на с. Искрец.
 РЕШЕНИЕ №218 - Относно: 
Допълване на Годишната програ-
ма за управление и разпореждане с 
имоти – о.с. при Община Своге за 
2014г. в Раздел II „Под наем“ с имот 
№000186, представл. езеро с площ 
9,808 дка, находящ се в с.Вл. Трич-
ков, община Своге
 ОбС-Своге допълва Годиш-
ната програма за управление и разпо-
реждане с имоти-о.с. за 2014г. в раздел 
ІІ „Под наем“ със следния имот, нах. 

се в с.Вл. Тричков, община Своге: 
- Имот №000186, представл. езеро с 
площ 9,808 дка при граници на имо-
та: №000227; №000663; №020001; 
№020002 и №000150. Акт за публ.
о.с. №267 от 03.04.2014г.   РЕШЕНИЕ 
№219 - Относно: Допълване на Годиш-
ната програма за управление и разпо-
реждане с имоти – о.с. при Община 
Своге за 2014г. в Раздел II „Под наем“ 
с имот №106005, с площ от 1.992дка, 
нах. се в с.Вл. Тричков, м.“Кантона“, 
община Своге
ОбС-Своге допълва Годишната про-
грама за управление и разпореждане с 
имоти – о.с. за 2014г. в раздел ІІ „Под 
наем“ с :
- Имот №106005 с площ 1,992 
дка., находящ се в с.Вл. Тричков, 
м.“Кантона“, при граници:
имоти №106004, №000325, №00327. 
Категория на земята: трета. Н-н на тр. 
ползв.: ливада. Акт за ч.о.с. №11664 от 
20.11.2014г.
РЕШЕНИЕ №220 - Относно: Допъл-
ване на Годишната програма за упра-
вление и разпореждане с имоти – о.с. 
при Община Своге за 2014г. в Раздел I 
„Продажба“ с имот №018129 от ОПФ 
с площ от 1,433дка, нах. се в м.“Корни 
дол“, с.Свидня, община Своге
ОбС-Своге допълва Годишната про-
грама за управление и разпореждане с 
имоти – о.с. за 2014г в раздел І “Про-
дажба”, с:
- Имот №018129 от ОПФ, с 
площ от 1.433 дка, находящ се в с. 
Свидня, м. „Корни дол“.  Н-н на тр. 
ползв.: нива. Категория на земята: 
девета. Граници – имоти №№018128; 
000397; 000401; 000419. Актуван с 
Акт за ч.о.с. №11653/12.11.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №221 - Относно: 
Допълване на Годишната програма 
за управление и разпореждане с имо-
ти–о.с. при Община Своге за 2014г. в 
Раздел I „Продажба“ с имот №028010 
от ОПФ, с площ от 2.892дка, нах. се 
в. с.Добърчин, м.„Гумното“, община 
Своге
 ОбС-Своге допълва Годишна-
та програма за управление и разпореж-
дане с имоти – о.с. за 2014г в раздел I 
“Продажба”, със следния имот:
- Имот № 028010 от ОПФ, с 
площ от 2.892 дка, находящ се  в с. 
Добърчин, м. „Гумното“. Н-н на тр. 
ползв.: ливада. Категория на земята: 
девета. Граници–имоти №№0248011; 

028008; 028002; 000323; 028012; 
028006; 028008. Актуван с Акт за ч.о.с. 
№11663/20.11.2014 г.
РЕШЕНИЕ №222 – Относно: До-
пълнение към т.6.1 от Решение 
№25/14.03.2014г. на ОбС-Своге от-
носно допълнителен списък на служи-
тели от общинската администрация, 
имащи право на транспортни разходи 
за 2014г.
ОбС-Своге утвърждава допълнителен 
списък на служители от общинска-
та администрация, имащи право на 
транспортни разходи за 2014г. в раз-
мер на 75%, съгл. Приложение №12.
 РЕШЕНИЕ №223 - Относ-
но: Допълнение към Решение №157, 
Протокол №13/26.09.2014г. относно 
промяна вида на социалната услуга 
от резидентет тип в с.Дружево, об-
щина Своге
ОбС-Своге допълва Решение№157
,Протокол№13/  26.09.2014г., което 
продобива следния вид: „Променя 
вида на социалната услуга от рези-
дентен тип в с.Дружево от „Защите-
но жилище“ на „Защитено жилище 
за хора с психични разстройства“ 
с капацитет 16 места, считано от 
01.01.2015г.“.
 РЕШЕНИЕ №224 - Относно: 
Отпускане на еднократна финансо-
ва помощ на нуждаещи се лица и се-
мейства по реда на Наредба за реда и 
начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ, приета с Решение 
№121, Протокол №29/26.04.2013г.
Общинският съвет дава съгласие да се 
отпусне еднократна финансова помощ 
на лицата, одобрени от комисията по 
чл.7 от Раздел II от Наредбата за реда 
и начина за отпускане на еднократна 
финансова помощ по приложения спи-
сък. Средствата са предвидени в бю-
джета на Община Своге за 2014г. по 
параграф 42-14 /текущи обезщетения 
и помощи по решение на Общинския 
съвет/.
 РЕШЕНИЕ № 225 - Относ-
но: Предоставяне на информация по 
чл.28 от Закона за вътрешния одит в 
публичния сектор
 Общински съвет-Своге прие-
ма за информация „Доклад за дейност-
та по вътрешен одит в Община Своге 
за периода 01.07-30.09.2014г.“ 
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  РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 09.12.2014 г.

 РЕШЕНИЕ №226 - Oтносно: Създаване на Общинско предприятие с наименование „Комунална 
дейност и поддържане на инфраструктурата“
 1.ОбС-Своге не дава съгласие за създаване на Общинско предприятие с наименование „Комунална дей-
ност и поддържане на инфраструктурата”, считано от 01.01.2015 г.
 РЕШЕНИЕ №227 - Относно: Даване на съгласие Община Своге да кандидатства и участва по Про-
грама „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински дър-
жавни сгради и локални отоплителни системи“ за нуждите на „МБАЛ-Своге“ ЕООД
 1. Дава съгласие Община Своге да кандидатства и участва по Програма „Повишаване на енергийната ефек-
тивност и използване на възобновяема енергия в общински държавни сгради и локални отоплителни системи” за 
нуждите на „МБАЛ-Своге“ ЕООД и по-конкретно - намиращите се в гр.Своге, ул.„Староселска” №4 сгради об-
щинска собственост – Стационарен блок от 884,5 кв.м. и Административна сграда – 148 кв.м.
 2.Упълномощава Кмета на община Своге да сключи споразумение с потенциален партньор от Кралство 
Норвегия за целите на проекта по т.1 и съгласно изискванията на Програма „Повишаване на енергийната ефектив-
ност и използване на възобновяема енергия в общински държавни сгради и локални отоплителни системи”.
 3. Възлага на Кмета на община Своге и Управителя на „МБАЛ-Своге“ ЕООД да проучат възможносттите 
за получаване на финансиране от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” за саниране за целите 
на топлоизолиране /саниране/ на сградите по т.1 или по други програми за същата цел. Използването на средства с 
цел топлоизолиране /саниране/ на посочените сгради да се осъществи само в случай на одобряване на проекта по 
т.1 и започване на осъществяването му.
 4.Възлага на Кмета на община Своге предприемане на всякакви действия по осъществяване на настоящото 
решение.

  Проведе се обществено обсъждане на проекта за Общински 
бюджет за 2015 г.

 Обществено обсъждане на проек-
та за Общински бюджет за 2015 г., на 
основание чл. 84, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси, се проведе на 
28.11.2014 г. от 16:00 ч. в лекционна-
та зала на читалище „Градище 1907” 
в присъствието на членове на об-
щинската администрация и ръковод-
ството на Община Своге, служители 
от читалище „Градище”, граждани и 
местни медии. 

 Проектът бе представен на ауди-
торията от главния счетоводител на 
Община Своге – госпожа Станислава 
Боянова. Общинският бюджет е годи-
шен финансов план, който се съставя, 
приема, променя, изпълнява и отчита 
съгласно Закона за публичните фи-

нанси. Бюджетът на Община Своге включва всички постъпления и плащания за дейността на общината за съ-
ответната бюджетна година. С общинския бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и 
делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

 Проектът за Общински бюджет за 2015 г. е публикуван в сайта на Община Своге – www.svoge.bg, в раз-
дел новини.
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ПРЕДСТОЯЩО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ В СВОГЕ НА 22 ДЕКЕМВРИ 2014 г.
             На 22 декември 2014 г. от 17:30 ч. Художествено-творчески клуб „Полет” и НЧ „Градище 1907” ви канят на послед-
ното за годината голямо културно събитие – изложба на картините на художника Мирон Манлихеров и представянето на 
първия алманах, посветен на 50-годишнината от обявяването на Своге за град – „От съводие е твойто име”. В алманаха са 
включени произведения на 47 автора, 13 от които са възрастни, а останалите – младежи и деца. Събитието ще бъде уважено 
от Общинската администрация и Общинския съвет, а официални гости се очаква да бъдат членове на Съюза на българските 
писатели, начело с неговия председател Боян Ангелов. В програмата ще участва и малкият пианист от Своге - Светлозар 
Янакиев.
              Заповядайте на 22 декември от 17:30 ч. в Лекционната зала на читалището! 

  ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКИ КЛУБ „ПОЛЕТ” – ОБЗОР НА 2014 г.
        Художествено-творчески клуб 
„Полет” и НЧ „Градище 1907” органи-
зираха и осъществиха през 2014 г. го-
лям брой културни събития за радост 
на почитателите на различните видове 
изкуства от град Своге. По традиция 
във всеки последен петък от месеца се 
случваше нещо значимо – гостуваха 
художници и писатели.
 - През януари 2014 г. беше 
представена изложбата на Петрана Гер-
гова и алманахът „Под лъчите на слън-
цето“- общ между шест клуба – Враца, 
Ботевград, Елин Пелин, Искрец, с. Иг-
натица и Своге.
 - Февруари - представяне на 
творчеството на Петрунка Георгиева, с 
акцент върху любовната лирика, и из-
ложба на Любен Апостолов - прилож-
но изкуство, изложба на мартеници. Бе 
отбелязван Денят на самодееца.

 - Март - отпразнуване на една 
година от създаването на ХТК „Полет” 
и представена 
изложба на картините на големия дари-
тел на читалището – художникът Пче-
лински.
 - Април - изложба от картини 
и скулптури на Румен Събев и предста-
вяне на поетичното му творчество.
 - Май - изложба на Светлана 
Суворова и представяне на поетичната 
книга на Таня Банкова, член на ХТК 
„Стамен Панчев“- Ботевград. Имаше и 
гости от Ботевтград.
 - Юни - сборна изложба на ху-
дожници от община Своге, членове на 
ХТК „Полет” и 
представяне на книгата на писателката 
Бистра Спасова.
 - Август - отбелязване на 95 го-
дини от рождението на Александър Ву-

тимски и изложба на Александра Или-
ева.
 - Септември – изложба на ху-
дожничката Поли Атанасова – ученич-
ка на Мирон Манлихеров и участие в 
кампанията „Чети с мен“.
 - 1 ноември - участие в орга-
низацията на детския фестивал „Хей, 
пътечко моя!“ и отчитане на литера-
турен конкурс; журиране на творби от 
конкурса от членове на ХТК.
 - 25 ноември- изложба на при-
ложничката Мария Данова и предста-
вяне на новата книга на поетесата Ва-
лентина Михайлова.
 - 22 декември – изложба на 
майстора на четката Мирон Манлихе-
ров и представяне на първия алманах 
на ХТК „Полет”, посветен на 50-го-
дишнината от обявяването на Своге за 
град – „От съводие е твойто име”.
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ПРЕДСТОЯЩ КОЛЕДЕН ПРАЗНИК В СЕЛО ГАРА БОВ
 Народно читалище „Светлина 1896”-с. Гара Бов организира на 25 декември 2014 г. коледен концерт, кой-
то ще се проведе в салона на читалището от 13:00 ч. В концерта ще вземат участие детски танцов състав „Лудо 
младо”, детско-юношески танцов състав „Бовянче” и любителска театрална трупа „Льо-Бов”. След тържеството 
децата ще имат възможността да се снимат с обичания Дядо Коледа.

  БОВ – ДВЕ СЕЛИЩА С ЕДНО ИМЕ В ОБЩИНА СВОГЕ - 
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ТУРИЗЪМ

 Село Бов се намира на около 
16 км северно от Своге и на 57 км от 
София. Село Гара Бов е на 10 км от 
Своге и на 51 км от София. От сто-
лицата до с. Гара Бов може да се дос-

тигне с жп транспорт или автомобил, 
по републикански път ІІ-16 през Ис-
кърското дефиле, за около 1 час. Раз-
стоянието от с. Гара Бов до с. Бов е 6 
км. Общата територия на двете села 
е 33,2 кв.км и граничи със землищата 
на селата от община Своге – Церово, 
Желен, Лесковдол, Осеновлаг, Еленов 
дол, Левище, село и Гара Лакатник, 
Заноге и Заселе. Средната надморска 
височина на с. Бов е около 820 м, а на 
с. Гара Бов – около 340 м. Населението 
на с. Бов, по данни от 2013 г., е 101 чо-
века, а на с. Гара Бов – 1052-ма. Кмет 
на двете села е Марио Вутов. Съборът 
на с. Бов се отбелязва всяка година на 
църковния празник Спасовден, а този 
на с. Гара Бов – на Петдесетница. От 
2006 г. насам дните между Спасовден 
и Петдесетница се отбелязват вече като 
традиционните Празници на Бов, като 
през всеки един от тези дни се провеж-
дат празнични мероприятия с богата 
културно-историческа програма, кои-
то включват съвместни инициативи с 
Община Своге, Кметство Гара Бов, ОУ 
Гара Бов, ПГ „Велизар Пеев” гр. Своге, 
както и с фирми, развиващи спортно-

туристическа дейност, местните спорт-
ни клубове по шахмат и футбол и др. 
Така двете селища символично свърз-
ват  своето минало и настояще. Името 
на двете села идва от преданието, че 

през 1206 г., след смъртта 
на Балдуин Фландърски, 
плененият френски рицар 
Сен дьо Бьов бил заселен 
от цар Калоян в пределите 
на Искърското дефиле. Там 
той въздигнал крепост и за-
винаги оставил името си на 
днешното селище БОВ. Бла-
годарение на Празниците на 
Бов, провеждани 
през годините, се 
раждат и местни-
те символи – лого, 
знаме и герб – след 

специално обявени за това 
конкурси.
 География
 При Гара Бов в де-
филето на Искъра климатът е 
умереноконтинентален,  съ-
проводен с мъглива, влажна 
и студена зима, ранна пролет 
и прохладно лято. На тери-
торията на с. Бов климатът 
е умерен, а годишните температури се 
движат в обширен диапазон от +28°С 

до -25°С. Във високата билна част на 
землището, която надхвърля 1200-ме-

тровата граница, климатът е планински 
и там ветровете са най-силни.
 През 1965 г. към землище-
то на Бов са присъединени махалите 
„Скакля”, разположена по двата бряга 
на едноименната р. Скакля и „Криви 
лак”, разположена северно от Гара Бов, 
където река Искър образува живописен 
меандър с името Криви лак. Землище-
то на  Бов е разположено в два обшир-
ни Западно Старопланински дяла: в 
Понор планина, разположена върху ле-
вия бряг на Искъра и Голема планина, 
разположена върху десния бряг на ре-
ката. На територията на Бов се издигат 

множество върхове: Яворец (1348 м), 
Гарван (Лешке), висок 1172 м., Свре-
дело (1266 м), Колибища (1231 м), Ко-

шушки (1164 м) и Издремец 
(1495 м). Флората и фауната 
в района са разнообразни. 
Западните склонове на хре-
бета са обрасли с хубави 
букови гори. В по-долните 
северни склонове се срещат 
и дребни полухрастови гори 
от див габър, дъб, леска и 
дрян. Южните склонове са 
залесени с иглолистни на-
саждения. По обширните 
билни поляни през цялото 
лято цъфтят приказно кра-

сиви горски цветя и дъхави билки. Из 
клоните на ......продължава на стр.16
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дърветата свиват гнезда различни пе-
рнати - врабци, врани, сойки, диви гъ-
лъби, кукувици и яребици. В горските 
масиви излизат сърни, а дивите свине 
по правило обитават скритите части 
на буковите и дъбовите гори, които им 
предоставят достатъчна храна. Срещат 
се още лисици и катерици, а заекът е на 
изчезване.
 История
 В землището на с. Бов френ-
ските рицари построили нови и не-
познати по това време водопроводи 
/останки от тях са открити и извадени 
през 70-те години на ХХ век./, капти-
рали са съществуващите планински из-
вори, давайки им свои латински имена, 
благоустроили и защитили селището, 
ограждайки го със здрави крепостни 
зидове.  Спомен от това далечно вре-
ме са запазените и до днес в местната 
топонимия имена на ридове, върхове, 
местности, градища и извори. Такива 
са запазените и до ден днешен бовски 
родове Бугари и Латинци. Новите ис-
торически факти, събрани през 80-те 
години на ХХ век от екип на Нацио-
налния институт за паметниците на 
културата, потвърждават това преда-
ние. На около 30 метра южно от днеш-
ната хижа „Тръстеная” могат да бъдат 
открити руините от средновековния 
манастир „Св. Панталеймон”, кой-
то е бил построен в близост до стара 
римска стражева станция, служила в 
древността за охрана. Според предани-
ето на това място е имало древно тра-
кийско светилище, край което, векове 
по-късно, последователи на учениците 
на Климент Охридски построили ма-
настир. Много по-късно, за известен 
период от време, игумен на манастира 
е бил легендарният поп Мартин вой-
вода. По време на османското робство 
в тази местност е имало страннопри-
емница, обслужваща пътя, по който 
е минавала турската хазна. Светата 
обител е разрушена от турците през 
кърджалийските времена. Днес е за-
пазен оброкът „Св. Панталей Пътник” 
със стар оброчен кръст. В местността 
Манастира, на 1,5 км. източно от Гара 
Бов, са открити следи от старо засели-
ще и ранносредновековна християнска 
църква. Манастирската черква „Св. 
Архангел Михаил” многократно е раз-
рушавана и възобновявана През есента 
на 1877 г. селищната област на Искър-
ския пролом, в това число и село Бов, 

е освободена  от Османско робство. 
Неминуемо настъпват дълбоки социал-
но-икономически и административни 
промени. При построяването на гарата 
се появява естествена необходимост от 
създаване на селище в района на желе-
зопътната линия. През 1921 год. се от-
крива спирка, а през 1931 - гара. Това е 
резултат от нарастващия брой каменни 
кариери и необходимостта извозването 

на готовата продукция.
 До откриването на спирката 
около нея е имало  само три къщи. С те-
чение на времето се заселват все пове-
че хора от съседни села и махали. Към 
1941 г. са построени над 20 нови къщи. 
Гара Бов се явява като естествено сре-
дище за търговия на околните села. 
Постепенно се отварят кръчми, ке-
бапчийници, сладкарница, бакалница, 
складове за зърнени храни, кланница, 
фурна, шивачница и др. По това време 
бовчани са се препитавали със земеде-
лие и скотовъдство. Поради това, че до-
ходът от нивите не осигурява прехра-
ната на жителите на селото, се появява 
нужда от намиране на допълнителна 
работа. Възможности за това създава 
прокарването на жп линията през де-
филето. Железницата привлича много 
работници за поддържането й: канто-
нери, стрелочници, спирачи и др. Мно-
зина бовчани се научават на 
каменарство от строителите 
на железницата - италиан-
ски работници. Появяват 
се кариери, в които работят 
много мъже от селото. Друга 
част се занимават с дърводо-
бив. Постепенно започва да 
се развива рударството.
 Културно-истори-
чески забележителности
 • Запазена старинна 
къща в махала Кошущица, 

в която е живял и творил Патриархът 
на българската литература – Иван Ва-
зов (т.нар. Вазова къща) и старинният 
оброк „Св. Пророк Илия” (от 1931 г.), 
отдалечен на около 200 м. от нея. По-
следната, заедно с още няколко оцеле-
ли къщи от изоставената махала, влиза 
в границите на защитената природна 
местност Трескавец, обявена със За-
повед No. 4526 от 17.11.1975 г., която 

обхваща левия и десен бряг 
от горното и средно течение 
на р. Трескавец. 
 • Останки от сред-
новековния манастир „Св. 
Панталей Пътник” („Св. 
Панталеймон) в местн. 
Тръстеная, Издремец.
 • Останки от късноан-
тична крепост и руините на 
средновековния манастир 
“Св. Архангел Михаил” в 
м. Манастира (Градо) – Гара 
Бов.

 • Руините на антична крепост 
и останки от средновековно селище по 
билото на връх Колибища – с. Бов.
 • Старинни оброчни каменни 
кръстове:
 - „Св. Никола” – от 1864 г. По-
ставен източно от селото, край стария 
път за махала Кръст – село Бов; 
- „Св. Иван Рилски” и запазени автен-
тични останки от древен римски път на 
разклона в местн. „Ключ”–с. Бов;
 - „Св.св.Петър и Павел”, по-
ставен в самия източен край на село 
Бов;
 - „Св. Кръст” – вдясно, до раз-
клона на пътя за х. „Тръстеная” и мах. 
„Кръст” (датира от края на XIX в.);
 • Църквата „Възнесение Гос-
подне” - срещу кметството, в централ-
ната махала на с. Бов.
 • Останки от рудници под вр. 
Издремец и вр. Кошушки. 

......продължава на стр.17
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 • НЧ „Светлина - 1896” – Гара 
Бов, най-старото на територията на об-
щина Своге. 
 • Паметник на загиналите във 
войните в село Бов.

 Природни забележителности
 Водопад „Скакля” - защитен 
природен обект, обявен със Зап. No. 
3794 от 11.10.1965.   

 Водопадът „Скакля”, наречен 
на едноименната река, спускаща во-
дите си в източната част на планината 
Понор, е висок около 120 м.  Водите му 
„скачат” в три,  каскадно разположени 
скока, най-високият от които достига 
85 метра. Падащата от такава височи-
на вода създава невероятно красива 
гледка. През зимата водопадът замръз-
ва и се превръща в едно от най-пред-
почитаните места за ледено катерене 
в България. Дъното на долината на 
река Скакля се затваря от внушителен 
подковообразен варовиков венец.  По 
стръмните варовикови скали е прока-

рана туристическа пътека, получила 
названието „Вазова екопътека”.

 Вазова екопътека. Тя свързва 
селата Гара Бов и Заселе и е еднстве-
ният път, по който може да се достигне 
до водопада „Скакля”. Благоустроена и 
обезопасена, тя предлага на туристите 
райски кътчета за отдих и божествена 
гледка към водопада. Тук, преди годи-
ни, често се е разхождал Иван Вазов и 
точно тук е написал едни от най-хуба-
вите си творби, между които и прочув-

ствения си разказ „Дядо 
Йоцо гледа”, по прото-
тип на местен жител. 
По стъпките на Вазов 
ежегодно преминават 
стотици туристи. Офи-
циалното откриване на 
реконструираната еко-
пътека се е състояло на 
29.04.2007г. Цялостното 
трасе на тази пътека за-
почва от Вазовата къща в 
махала Кошущица, про-
дължава по поречието на 
р. Трескавец, пресича р. 
Искър, изкачва красивия 

водопад Скакля, минава през землище-
то на село Заселе и завършва при из-
вестния Зли камък. 
 Екопътека „Под Камико”.   
Маршрутът на маркираната туристи-
ческата пътека „Под камико” започва 
от футбол-
ния стадион 
на село Гара 
Бов, изкачва 
се по поре-
чието на река 
Бовска и дос-
тига до во-
допада „Под 

Камико“ в село Бов, 
след което се спуска по 
стария коларски път до 
чешмата при местността 
„Чичеро”, продължава до 
останките от манастира 
„Св. Архангел Михаил” 
и преминавайки по поре-
чието на река Трескавец, 

се връща в отправната си точка при 
стадиона на гара Бов.  Природни и кул-

турно-исторически забележителности, 
през които преминава туристическа 
пътека „Под камико”:
 • живописните каскадни во-
допади по река Бовска, най-високият 
от които е 80 м, в местн. „Камико“, с. 
Бов;
 • скално образувание „Ками-
ната”, с. Бов;
 • останалата през вековете в 
местната топонимия с името си чешма 
„Чичеро” и оброчен кръст „Св. Дух”;
 • останки от средновековния 
манастир „Св.Арх. Михаил”;
 • защитена местност „Треска-
вец”;
 Дължината на туристическата 
пътека е 9.3 км, а времето, необходимо 
за нейното обхождане, е около 3 часа. 
Тя е транспортно достъпна от с. Бов и 
от гара Бов. По протежение на пътека-
та са изградени няколко места за отдих, 
подходящи за пикник и отмора. Пъте-
ката дава възможност на любителите 
на фотографията за заснемане на кра-
сиви панорамни снимки или снимки 
на растителни и животински видове от 
района.
 Козарска пещера - малка пе-
щерна дупка в началото на Вазовата 
екопътека; карстов извор Скакля – на-
мира се на 60 м. под водопада; „Злио 

камик” – 
мястото , 
където е 
живял про-
тотипът на 
В а з о в и я 
герой от 
едноимен-
ния раз-
каз “Дядо 
Йоцо гле-
да”; пеще-
ра „Съран-
далица” , 
с обща 
дължина 

на галериите 22 м; пещерите „Яворец-
ка”, „Пещерето” и пропастната пещера 
„Свредело”. Карстовите извори „Леш-
ке”, „Джобинец”, „Варището”, „Ма-
настира”, „Сухия”; скален феномен 
„Малките ритли” – между върховете 
Кошушки и Колибище; скален фено-
мен „Камината” - край село Бов.  Водо-
падите в скалния венец „При камико” 
- включва водопадите Скакля –1 (30 
м.) и Скакля –2 (24 м.) - в югозападния 
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край на с. Бов. Каскадни водопади по 
р. Бовска и р. Трескавец. Две красиви 
свлачищни езера в м. Тръстеная. Ве-
ковни букови дървета край хижа “Тръс-
теная”. 
 Туристически бази за наста-
няване на територията на Бов:
 Хотел „Планинец”, Екоферма 
„Чемерник”, хижа „Тръстеная”, Вила 
„Скакля” и Вила „Аламурови”. Повече 
подробности търсете в сайта на Бов - 
www.bov.bg
 Традиции и обичаи
 Пресъздавенето на стари-
ят български обичай „Лазаруване” е 
традиция в село Гара Бов и село Бов. 
Съгласно традицията, на Лазаровден 

да дадат своята благословия тръгват 
момите, нагиздени с пъстри лазарски 
премени. По тях са нанизани парички, 
мъниста, а на главите си носят венци 
от цветя. Стопаните, облечени в тради-
ционни носии, посрещат лазарките в 
домовете си и ги даряват с това, което е 
родила земята в този край. Според по-
верието, къща, в която са влезли лазар-
ки, е честита през цялата година.
 Интересното за този обичай в 
бовския край е т.н. „мятане” на кърпа 
от лазарките на рамото на стопаните 
при наричането за здраве и берекет. В 
кърпата домакините връзват желязна 
пара, за да е здрава годината като желя-
зото, и я дават на лазарките. Възпроиз-
веждането на обичая Лазаруване се ор-
ганизира съвместно от настоятелството 
на читалище „Светлина” с кметството 
на село Бов и Гара Бов. Намеренията 
на организаторите са да върнат към 

корените и млади и стари, с песните, 
танците и носиите, към богатството на 
местния фолклор и традиции.
 Образование и култура
 Целодневна детска градина 
– Гара Бов е открита на 26 октомври 
1962 г. в сградата на местното учили-
ще. Директор на детската градина по 
това време е Снежана Борисова, учител 
– Иванка Модева. През 1975 г. детска-
та градина – с директор Графка Ваче-
ва – е преместена в старото училище. 
През годините детската градина е била 
базова, в нея е възпитана голяма част 
от местните хора, а днес в нея се от-
глеждат техните деца и внуци. От 1991 
г. и понастоящем директор е Силвия 

Петрова. 
 
Учебното 
дело в Бов 
датира от 
д а л е ч н а -
та 1859 г., 
когато е 
открито ки-
лийно учи-
лище. През 
1887 г. се 
п о с т а в я т 
о с н о в и т е 
на светско 
училище в 
село Бов. 
След от-
криване на 
жп спирка 

Бов и разрастване на селището, въз-
никва необходимостта от училище. Ето 
защо през 1928 г. е открито Начално 

училище с 21 деца и първа учителка 
Ана Славинска от София. Две години 
по-късно, през 1930 г. във вече открита-
та гара, пристига учителят Тодор Цве-
танов от София, който събира 28 уче-
ници в пети клас. Това слага началото 
на Прогимназия в селището. Тъй като 
строящото се училище още не е гото-
во, учебните занятия се провеждат в 
частни домове и коридорите на Здрав-
ната служба. Следващата година се от-
крива шести, а по-късно и седми клас. 
През 1935 г. истинско училище отваря 
врати за жадните за знание ученици. 
Днес в тази сграда се помещава Цело-
дневна детска градина. На 4 ноември 
1975 г. тържествено е открита новата 
училищна сграда, в която доброволен 
труд са вложили и ученици, и учители, 
и родители. Новото училище е голямо, 
просторно, със слънчеви класни стаи.  
Понастоящем директор на ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” е Людмил Грозда-
нов, който е и председател на учреде-
ното през 2004 г. Настоятелство при 
ОУ и ЦДГ - Гара Бов. Намалелият брой 
ученици през последните години води 
до сливане на класове и в начален, и в 
горен курс. Въпреки това училищният 
живот е богат на мероприятия. Учени-
ци от училището се включват активно 
и в дейността на читалище „Светлина 
– 1896” - Гара Бов.
 Читалище „Светлина – 1896” 
е основано на 02.02.1896 г. от учителя 
Сава Маринов. То е най-старото в об-
щина Своге. До началото на петдесет-
те години на миналия век читалището 
е било в с. Бов, а след това премества 
книжния фонд и дейността си на тери-

торията на но-
вовъзникнало-
то селище край 
железопътната 
линия - Гара 
Бов. Библиоте-
ката е част чи-
талището още 
с възникването 
му. Днес тя пре-
доставя на сво-
ите читатели 
над 17 000 тома 
художествена, 
научна и науч-
но-популярна 
литература. Ин-
тернет центърът 
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функционира  от 2003 г. Потребители-
те на информационно-образователния 
център имат достъп до интернет  и 
могат да ползват  набор от редица ус-
луги: информационни, административ-
ни, технически, образователни и др. 
Неделното училище по грънчарство 
отваря врати на 15 януари 2009 г.  за 
почитателите на един от най-старите 
български занаяти. Всяка занятчийска 

учебна година започва на 15 януари и 
продължава до 15 юни. Хоби-курсисти-
те са на възраст от 5 до 75 години, като 
от отварянето на училището до днес 
над 75 души, от общината и от София, 

вече са обучени да боравят майсторски 
с глината. Клуб за ръчно плетиво „Бов-
ска плетка-наметка”, в който участват 
най-вече възрастни жени, които се съ-
бират всеки последен петък в месеца 
от 15:00 ч. и изработват различни пле-
тива. Техните произведения след това 
могат да бъдат закупени от желаещите 
да притежават нещо автентично в Ту-
ристическия информационен център 
на Бов. Любителските състави са не-

изменна част от читалищната дейност. 
През последните години това са: жен-
ска певческа група „Бовска китка”, 
детско-юношески състав за народни 
танци „Бовянче”, детски състав за на-

родни танци „Лудо младо”, формация 
за модерен балет „Арт-М”,  детско-
юношеска фолклорна група „Лазарки” 
и  любителски театър „Льо-Бов”.
 Читалище „Светлина – 1896” 
е регистрирано през 2006 г. като изда-
телство под името „Народно читалище 
„Светлина-1896”–Бов”, като досега 
е издало две книги – „110 години НЧ 
„Светлина 1896”-Бов” и „Бов – шепот 
от миналото”. От 2008 г. читалище-
то организира   литературен конкурс 
„Защото има българи от векове”. Чи-
талището текущо изгражда електронна 
база данни в областта на краезнанието, 
допълвайки електронните книги „Бов 
- шепот от миналото” и „Защото има 
българи от векове”. Проектите, реали-
зирани от читалището,  целят развитие 
на местната общност и подобряване 
качеството й на живот,  както и  попу-
ляризиране на културно-историческото 
наследство и природно богатство в об-
щината. 
 
АКО ИСКАТЕ ДА: 
 
 • получите информация 
за туристическите забележител-
ности и възможностите за пре-
карване на свободното си време в 
Бов;
 • заявите желанието си за 
придружител по туристическите 
маршрути;
 • да получите актуална 
информация за местата за наста-
няване в Бов;
 • намерите ръчно израбо-
тени сувенири от местни майсто-
ри: 
 • Позвънете на тел.: 
07168/2232 или 0884 810 330
 • Направете своето запит-
ване на е-mail: tic_bov@abv.bg 
 • Посетете Туристическия 
информационен център в Гара 
Бов.
 • Посетете адрес www.bov.
bg
 А най-добре хванете влака 
или се качете на автомобила си и 
посетете тази атрактивна турис-
тическа дестинация на място.
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   ПИСМО ДО ДЯДО КОЛЕДА С НЯКОЛКО ЖЕЛАНИЯ...

Мили дядо Коледа,

Пише ти едно пораснало дете с 
непораснали желания.

Аз много слушках, дядо Коледа. И 
искам…

Искам и тази година, ангелчетата, които 
ще запалят коледната звезда у дома, 
да посипят звезден прашец по пътя си, 
така че нито един лош човек, страшна 
болест или дори лоша мисъл, да не могат 
да доближат дома ми и да докоснат 
обитателите му…

Искам добрите хора да са тук дълго, а не да си тръгват първи…

Искам лекарите и адвокатите да са безработни и да няма болни, гладни, и бездомни…

Искам любовта да лекува всичко Сега, а не да чака Времето да й свърши работата…

Искам звездите да светят толкова ярко, че да показват пътя на самотните сърца към техните звездни 
половинки…

Искам състраданието да се раздава в аптеките срещу рецепта, подпечатана с целувка…

Искам майките да плачат само от радост, а камбаните да бият само за празник…

Искам бонбоните да са пълни с крем Щастие, а цветята никога да не увяхват…

Аз много слушках, дядо Коледа! И искам

ВЕСЕЛА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА 
НОВА ГОДИНА!!!


