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Интервю с Георги Петков – кандидат за народен 
представител от София Област на ПП ГЕРБ

......продължава на стр.2

         Господин Петков, Вие сте 
кандидат за народен представител 
от София област, което означава, 
че сте добре образован и 
информиран човек. Какво е 
Вашето виждане за бъдещето на 
България и в частност на община 

Своге?
         Оптимист съм за развитието 
на  България  и смятам, че страната 
върви в правилната посока. Вярвам, 
че въпреки тежката криза, скоро в  
България ще се заживее по-добре, 
но за да  стане това,  основни 

приоритети трябва да останат: 
запазване на макроикономическата 
стабилност на страната, полагане на 
по-големи усилия за стимулиране 
и подпомагане на малкият и 
среден бизнес, земеделието и  
животновъдството. Смятам, че 
ГЕРБ показа, че е единствената 
партия, която може да направи 
всичко това. Благодарение на 
спазването на на европейските 
правила от наша страна, прозрачното 
управление и борбата с корупцията, 
Европейският съюз взе решение 
до 2020 година, чрез различни 
програми България да получи 
32 милиарда евро. Тези средства 
ще бъдат влети в икономиката на 
страната и благодарение на това 
ще се отворят много работни 
места, като съответно ще имаме 
и по висок стандарт на живот. 
Това беше голямо признание за 
нас, като управляваща партия, и 
за българите като народ. Всички 
знаем, че се налагаха понякога 
непопулярни  и болезнени мерки, 
но показахме на Европа и света, 
че имаме потенциал и воля да го 
направим и да продължим напред. 
Нашите опоненти дават популистки 
обещания - 250 000 нови работни 
места, но нямат ясен отговор как ще 
стане това. Говорейки за България, 
имам предвид и нашата община. 
Оптимист съм за бъдещето на 
общината.

        Вие сте общински съветник, 
предполата се, че познавате 
отблизо проблемите на община 
Своге. Какво е вашето виждане 
за разрешаването им?

         Работя във фабриката за 
шоколад в Своге. Тази фабрика 
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......продължение от стр.1
дава поминък на много семейства 
от цялата община. На колегите 
често казвам, че сме като едно 
голямо семейство и наистина е 
така. Помежду си често обсъждаме 
обстановката в общината и 
какво може да се направи, за да 
живеем по-добре. Основният 
проблем  за всички нас,  са ниските 

доходи, което води до финансова 
несигурност. Общината прави 
всичко възможно да се възползва 
от политиката на европейското 
икономическо и социално 
сближаване, чрез помощта на 
европейските структурни фондове 
и финансиращи програми,  да се 
направи всичко за привличането 
на стратегически инвеститори и 
откриването на нови работни места, 
и тя го прави много успешно, с воля 
и упорита работа в тази посока. 

            Бихте ли обяснили по-
подробно по какви проекти 
работи Община Своге, колко 
от тях са реализирани и какво 
предстои?

             За изминалата година и 
половина от управлението на това 
ръководство, в Община Своге 
се работи по над 20 проекта, 
финансирани с европейски средства. 
Седем от тях са вече одобрени и са с 
подписани договори. Най-важният 
стратегически проект е за водния 

цикъл, за който вече споменах 
– подмяната на остарялата и 
амортизирана ВиК мрежа и 
изграждане на пречиствателна 
станция (ПСОВ). В момента 
проектът се преработва, за да се 
включат всички квартали на гр. 
Своге, каквито са изискванията 
на МОСВ. Този проект ще бъде 
изпълнен в следващия програмен 
период – 2014-2020 г., но останалите, 

чиито договори 
са подписани или 
предстои да бъдат 
подписани, ще 
бъдат изпълнени 
до края на 2014 г.. 
Някои от проектите 
с вече подписани 
договори, например 
са: Проект по 
мярка 321 с 
основни дейности 
– рехабилитация на 
водоснабдителната 
мрежа в с. Свидня 
и рехабилитацията 
на следните 
общински пътища: 
кв. „Дренов”-кв. 
„ Б р а н ч о в и ц а ” -
кв. „Бобковица”; 

с.Искрец-с.Брезе; с.Томпсън-
с.Церецел; с.Гара Бов-с.Бов и 
с.Гара Лакатник-с.Лакатник; 
Проект по мярка 321 за 
изграждане на парк за отдих и 
спортен комплекс до стадиона в 
гр. Своге; Проект „Без граници”, 
по който чрез работни посещения 
и създаване на партньорска 
мрежа, ще се извърши проучване 
и анализ на опита на община 
Ступава, Словакия, за организация 
и представяне на социални 
услуги на деца в риск и възрастни 
хора; Проект за изграждане 
на пожароизвестителна кула 
в землището на с. Бов и др. 
Предстои в скоро време да бъде 
подписан договорът и на одобрения 
Проект за подмяна на уличното 
осветление с енергоспестяващо 
LED осветление.
          През 2012 г. беше направен  
ремонт на няколко детски градини 
и училища на територията на 
общината; за 50 000 лв. беше 
обзаведена със съвременни уреди 
и техника кухнята в столовата на 

СОУ „Иван Вазов“ в гр. Своге, 
която от началото на 2013 г. вече 
работи; осигурена бе работа на над 
400 безработни лица; осигурени 
бяха социална помощ и лични 
асистенти на над 90 човека с 
увреждания; възстановена бе 
дейността на „Домашния социален 
патронаж” и мн. др.
         Поехме управлението в 
период на криза, когато нещата се 
осъществяват по-трудно, но ние 
сме оптимисти и знаем, че с труд 
и упоритост всичко, което сме 
заложили в Стратегията за развитие 
на региона, ще бъде направено. 
Надяваме се, че и жителите на 
общината имат същия оптимизъм, 
вярват в нас и не биха се огънали 
пред трудностите, а заедно бихме 
ги преодолели по-лесно.

         Какво бихте направили за 
общината ако станете народен 
представител?

          Безспорно влизането в 
парламента на Република България 
като народен представител  е 
голяма чест за всеки човек, но 
наред с това е и голяма отговорност. 
Полагайки клетва, депутатът е 
длъжен, с всичките си действия, 
да отстоява и работи за интересите 
на хората, които са го избрали. За 
съжаление, историята показва, 
че много народни представители 
забравят  за какво са там и се случва 
през целият  мандат да не вземат 
участие в нито един законопроект 
или да не се изкажат нито веднъж 
от трибуната на Народното 
събрание и да покажат каквато и 
да е  позиция. Лично на мен такова 
поведение  не ми харесва. Затова, 
ако стана народен представител,  
смятам да вземам активно участиве 
в законодателната дейност и в 
дебатирането.  Искам всички ние 
да водим по достоен живот. Да 
виждам повече усмивки по лицата 
на хората, с които се срещам. Това 
може да стане с приемането на 
закони, които не обслужват само 
корпоративни интереси, а такива, 
които ще са от полза за всички хора 
– за  нас, за децата ни, за родителите 
ни. Ще работя за това.
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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.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 № 22 от 
15.02.2013 г. на Общински съвет – Своге и съгласно Заповед № 490/01.04.2013 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: 2 броя помещения с обща площ от 40,00 кв.м. - помещение с площ от 30,00 кв.м., предназначено 
за извършване на търговска дейност и помещение с площ от 10,00 кв.м., предназначено за склад, находящи се в сградата на Читалище 
– с.Желен със застроена площ от 239,80 кв.м. в УПИ № VІІІ – “Обществено обслужване”, кв.13 от ПУП на село Желен.
Търгът ще се проведе на 30.04.2013 г. от 10:00 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 10:00 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 месечна наемна цена за помещение с площ от 30,00 кв.м., предназначено за извършване на търговска дейност, 
в размер на 1,7 % (едно цяло и седем процента) от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ (без 
ДДС).
  Начална тръжна месечна наемна цена за помещение с площ от 10,00 кв.м., предназначено за склад, в размер на 1,0 % (един 
процент) от минималната работна заплата за страната за един квадратен метър площ (без 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

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.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16, ал.1 и ал.2, 
и чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 
21 от 15.02.2013 г. на Общински съвет – Своге и във връзка със Заповед № 491/01.04.2013 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 5 години на част от имот 
- публична общинска собственост, представляваща: помещение с площ от 12,00 кв.м., находящо се в сградата на Кметство – с.Реброво, 
предназначено за зъболекарски кабинет. 
Търгът ще се проведе на 10.05.2013 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 09.05.2013 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 17.05.2013 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 1,6 % (едно цяло и шест десети 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 
при 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

О Б Щ И Н А  С В О Г Е - О  Б  Я  В  А
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.44, ал.1, т.3 и чл.63, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение № 78 от 
01.03.2013 г. на Общински съвет – Своге и във връзка със Заповед № 489/01.04.2013 г. на Кмета на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване 
на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху имот - частна общинска 
собственост, представляващ: гаражна група от 3 /три/ броя гаражи с №№ 1, 2 и 3, всеки от тях с площ от 19,25 кв.м., попадаща в УПИ 
№ ІІ – “За ОЖС и гаражи”, кв.61 А по ПУП на град Своге. 
Търгът ще се проведе на 08.05.2013 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 предходния ден /07.05.2013 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 15.05.2013 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 една гаражна клетка в размер на 1 155,00 (хиляда сто петдесет и пет) лева (без ДДС).
   Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от ст. юрисконсулт 
при 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
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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.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.16, ал.1 
и ал.2, 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 № 107 от 22.03.2013 г. на Общински съвет – Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане 
на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на земеделски 
стопани – физически и юридически лица, за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние, за срок от 5 години, представляващи както следва: 
1. Имот № 138001 с площ от 156,877 /сто петдесет и шест цяло, осемстотин седемдесет и седем/ дка, находящ се в землището 
на с. Брезе. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Имотът е актуван с 
АПОС № 105/14.03.2013 г.
2. Имот № 138003 с площ от 192,490 /сто деветдесет и две цяло, четиристотин и деветдесет/ дка, находящ се в землището на с. 
Брезе. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Имотът е актуван с АПОС 
№ 106/14.03.2013 г.
3. Имот № 010002 с площ от 140,122 /сто и четиридесет цяло, сто двадесет и два/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Имотът е актуван с АПОС № 
97/01.03.2013 г.
 4. Имот № 009014 с площ от 63,181 /шестдесет и три цяло, сто осемдесет и един/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Имотът е актуван с АПОС № 
98/04.03.2013 г.
5.  Имот № 009011 с площ от 70,534 /седемдесет цяло, петстотин тридесет и четири/ дка., находящ се в землището на с. 
Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Имотът е актуван 
с АПОС № 99/04.03.2013 г.
 6. Имот № 009009 с площ от 87,873 /осемдесет и седем цяло, осемстотин седемдесет и три/ дка., находящ се в землището на с. 
Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Имотът е актуван 
с АПОС № 100/04.03.2013 г.
 7. Имот № 009004 с площ от 137,721 /сто тридесет и седем цяло, седемстотин двадесет и един/ дка., находящ се в землището на 
с. Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Имотът е актуван 
с АПОС № 101/04.03.2013 г.
 8. Имот № 007015 с площ от 51,620 /петдесет и едно цяло, шестстотин и двадесет/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Имотът е актуван с АПОС № 
102/04.03.2013 г.
 9. Имот № 009013 с площ от 153,749 /сто петдесет и три цяло, седемстотин четиридесет и девет/ дка., находящ се в землището 
на с. Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Имотът е 
актуван с АПОС № 103/04.03.2013 г.
10. Имот № 010003 с площ от 137,474 /сто тридесет и седем цяло, четиристотин седемдесет и четири/ дка., находящ се в землището 
на с. Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Имотът е 
актуван с АПОС № 104/11.03.2013 г.
11. Имот № 006008 с площ от 2,941 /две цяло, деветстотин четиридесет и един/ дка., находящ се в землището на с. Брезе. Категория 
на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС № 11520/27.02.2013 г.
12. Имот № 006010 с площ от 27,995 /двадесет и седем цяло, деветстотин деветдесет и пет/ дка., находящ се в землището на 
с. Брезе. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС № 
11521/27.02.2013 г.
13. Имот № 006011 с площ от 6,179 /шест цяло, сто седемдесет и девет/ дка., ., находящ се в землището на с. Брезе. Категория на 
земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС № 11522/27.02.2013 г.
14. Имот № 008034 с площ от 23,979 /двадесет и три цяло, деветстотин седемдесет и девет/ дка., находящ се в землището на с. 
Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС 
№ 11523/28.02.2013 г.
15. Имот № 008032 с площ от 3,416 /три цяло, четиристотин и шестнадесет/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС № 
11524/28.02.2013 г.
16. Имот № 008031 с площ от 4,301 /четири цяло, триста и един/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. Категория на 
земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧПОС № 11525/28.02.2013 г.
17. Имот № 008027 с площ от 4,826 /четири цяло, осемстотин двадесет и шест/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС № 
11526/28.02.2013 г.
18. Имот № 008026 с площ от 3,944 /три цяло, деветстотин четиридесет и четири/ дка., находящ се в землището на с. 
Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС 
№ 11527/28.02.2013 г.
19. Имот № 008025 с площ от 48,625 /четиридесет и осем цяло, шестстотин двадесет и пет/ дка., находящ се в землището на с. 
Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС 
№ 11528/28.02.2013 г.
20. Имот № 008024 с площ от 3,767 /три цяло, седемстотин шестдесет и седем/ дка., находящ се в ......продължава на стр.5
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землището на с. Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно 
ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС № 11529/28.02.2013 г.

21. Имот № 008041 с площ от 55,019 /петдесет и пет цяло нула деветнадесет/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС № 
11530/28.02.2013 г.
22. Имот № 008045 с площ от 2,745 /две цяло, седемстотин четиридесет и пет/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС № 11531/28.02.2013 
г.
23. Имот № 008023 с площ от 6,146 /шест цяло, сто четиридесет и шест/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. Категория 
на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС № 11532/28.02.2013 г.
24. Имот № 008022 с площ от 26,464 /двадесет и шест цяло, четиристотин шестдесет и четири/ дка., находящ се в землището на 
с. Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС 
№ 11533/28.02.2013 г.
25. Имот № 008016 с площ от 4,782 /четири цяло, седемстотин осемдесет и два/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС № 11534/28.02.2013 
г.
26. Имот № 008015 с площ от 25,051 /двадесет и пет цяло, нула петдесет и един/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС № 11535/28.02.2013 
г.
27. Имот № 009008 с площ от 23,884 /двадесет и три цяло, осемстотин осемдесет и четири/ дка., находящ се в землището на с. 
Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС 
№ 11536/28.02.2013 г.
 28. Имот № 009005 с площ от 26,294 /двадесет и шест цяло, двеста деветдесет и четири/ дка., находящ се в землището на с. 
Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Имотът е актуван с АЧОС 
№ 11537/28.02.2013 г.
29. Имот № 008044 с площ от 26,197 /двадесет и шест цяло, сто деветдесет и седем/ дка., находящ се в землището на с. 
Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: нива. Имотът е актуван с АЧОС 
№ 11538/01.03.2013 г.
30. Имот № 008040 с площ от 7,263 /седем цяло, двеста шестдесет и три/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: нива. Имотът е актуван с АЧОС № 11540/01.03.2013 
г.
31. Имот № 008039 с площ от 9,917 /девет цяло, деветстотин и седемнадесет/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: нива. Имотът е актуван с АЧОС № 11541/01.03.2013 
г.
32. Имот № 008037 с площ от 17,100 /седемнадесет цяло и сто/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. Категория на 
земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: нива. Имотът е актуван с АЧОС № 11542/01.03.2013 г.
33. Имот № 008004 с площ от 10,548 /десет цяло, петстотин четиридесет и осем/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: нива. Имотът е актуван с АЧОС № 11543/01.03.2013 
г.
34. Имот № 009001 с площ от 40,368 /четиридесет цяло, триста шестдесет  и осем/ дка., находящ се в землището на с. Манастирище. 
Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Имотът е актуван с АЧОС № 
11544/01.03.2013 г.
35. Имот № 009015 с площ от 25,953 /двадесет и пет цяло, деветстотин петдесет и три/ дка., находящ се в землището на с. 
Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Имотът е 
актуван с АЧОС № 11545/01.03.2013 г.
36. Имот № 009010 с площ от 35,533 /тридесет и пет цяло, петстотин тридесет и три/ дка., находящ се в землището на с. 
Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Имотът е 
актуван с АЧОС № 11546/01.03.2013 г.
37. Имот № 008057 с площ от 45,774 /четиридесет и пет цяло, седемстотин седемдесет и четири/ дка., находящ се в землището на 
с. Манастирище. Категория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: нива. Имотът е актуван с АЧОС 
№ 11548/11.03.2013 г.
Търгът ще се проведе на 29.04.2013 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 26.04.2013 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 30.04.2013 г. от 12:00 часа  в заседателната 
зала на Община Своге, като заявленията за участие могат да се подават до 17:00 часа на 29.04.2013 г.. 
 Оглед на имотите, обект на търга може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.
  Начална тръжна годишна наемна цена в размер на 5 (пет) лева за декар.   
  Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от ст. 
юрисконсулт при 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

......продължение от стр.4
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О  Б  Я  В  А

1. 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 № 
96/22.03.2013 г. на ОбС – Своге, както и съгласно Заповед № 550/10.04.2013 г. на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, представляващи: 
- Имот № 014006 от общинския поземлен фонд с площ от 15.753 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Престолие”; номер по КВС – 014006; начин 
на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия десета, актуван с АОС 11425/15.01.2013 г.; - Имот № 014019 от общинския 
поземлен фонд с площ от 388.522 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Престолие”; номер по КВС – 014019; начин на трайно ползване: ливада, 
категория на земята при неполивни условия десета, актуван с АОС 11426/15.01.2013 г.;
- Имот № 015005 от общинския поземлен фонд с площ от 3.939 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Говежда вода”; номер по КВС – 015005; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 148/08.04.2013 г.;
- Имот № 015009 от общинския поземлен фонд с площ от 53.185 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Говежда вода”; номер по КВС – 015009; 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия десета, актуван с АОС 11428/15.01.2013 г.;
- Имот № 010108 от общинския поземлен фонд с площ от 5.987 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Търсовата могила”; номер по КВС – 010108; 
начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия осма, актуван с АОС 11417/15.01.2013 г.;
- Имот № 010106 от общинския поземлен фонд с площ от 13.615 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Търсовата могила”; номер по КВС 
– 010106; начин на трайно ползване: скала; актуван с АОС 11389/14.01.2013 г.;
- Имот № 011008 от общинския поземлен фонд с площ от 8.887 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Говедарника”; номер по КВС – 011008; 
начин на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: десета, актуван с АОС 11420/15.01.2013 г.;
- Имот № 109090, от общинския поземлен фонд с площ от 52.311 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Друмна”; номер по КВС – 109087; начин 
на трайно ползване: ливада, категория на земята при неполивни условия: десета, актуван с АОС 11432/15.01.2013 г.; - Имот № 012021 от общинския 
поземлен фонд с площ от 16.824 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012021; начин на трайно ползване: скала, 
актуван с АОС 166/08.04.2013 г.;
- Имот № 012023 от общинския поземлен фонд с площ от 9.027 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012023; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 165/08.04.2013 г.;
- Имот № 012024 от общинския поземлен фонд с площ от 2.982 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012024; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 164/08.04.2013 г.;
- Имот № 012026 от общинския поземлен фонд с площ от 1.211 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012026; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 163/08.04.2013 г.;
- Имот № 012027 от общинския поземлен фонд с площ от 12.014 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012027; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 162/08.04.2013 г.;
- Имот № 012028 от общинския поземлен фонд с площ от 1.729 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012028; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 161/08.04.2013 г.;
- Имот № 012033 от общинския поземлен фонд с площ от 3.105 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012033; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 160/08.04.2013 г.;
- Имот № 012042 от общинския поземлен фонд с площ от 2.068 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012042; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 159/08.04.2013 г.;
- Имот № 012044 от общинския поземлен фонд с площ от 1.921 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012044; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 158/08.04.2013 г.;
- Имот № 012046 от общинския поземлен фонд с площ от 20.644 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012046; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 157/08.04.2013 г.;
- Имот № 012050 от общинския поземлен фонд с площ от 0.791 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012050; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 156/08.04.2013 г.;
- Имот № 012051 от общинския поземлен фонд с площ от 1.937 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012051; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 155/08.04.2013 г.;
- Имот № 012053 от общинския поземлен фонд с площ от 1.450 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012053; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 154/08.04.2013 г.;
- Имот № 012054 от общинския поземлен фонд с площ от 6.319 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012054; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 153/08.04.2013 г.;
- Имот № 012060 от общинския поземлен фонд с площ от 9.563 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012060; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 152/08.04.2013 г.;
- Имот № 012061 от общинския поземлен фонд с площ от 23.431 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012061; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 151/08.04.2013 г.;
- Имот № 012072 от общинския поземлен фонд с площ от 31.649 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 012072; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 150/08.04.2013 г.;
- Имот № 013039 от общинския поземлен фонд с площ от 28.017 дка., находящ се в с. Миланово, местност „Шилигарника”; номер по КВС – 013039; 
начин на трайно ползване: скала, актуван с АОС 149/08.04.2013 г.;
- Имот № 013030 от общинския поземлен фонд с площ от 13.072 дка, находящ се в с. Миланово, местност „Манчова мъртвина”; номер по КВС 
– 013030; начин на трайно ползване: ливада; категория на земята при неполивни условия – десета, актуван с АОС 11564/08.04.2013 г.;
- Имот № 013013 от общинския поземлен фонд с площ от 19.343 дка, находящ се в с. Миланово, местност „Градеви ливади”; номер по КВС – 013013; 
начин на трайно ползване: ливада; категория на земята при неполивни условия – десета, актуван с АОС 11566/08.04.2013 г.
  Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.
2. Начална тръжна годишна наемна цена – 5 /пет/ лева на декар.
> Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
> Депозит за участие 100 (сто) лева, като същият се заплаща в касата на общината.
> Приемане на офертите в деловодството на Общината до 12,00 часа на 29.04.2013 г. Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община 
Своге от 12,00 ч. на 29.04.2013 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 07.05.2013 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
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информационен бюлетин 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. 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  № 111/22.03.2013 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 549/10.04.2013 г. на Кмета на Община Своге, обявява публичен 
търг с тайно наддаване за продажба на имот – общинска собственост, представляващ имот с N:014007 от общинския поземлен фонд, 
с площ от 2,000 (два) дка. Находящ се в село Луково, ЕКАТТЕ: 44330, местност “Дупката”, община Своге, Софийска област, номер 
на имот по КВС – 014007. Категория на земята при неполивни условия: трета. Начин на трайно ползване: друга селскостопанска 
територия. Граници: имоти с  N:014008; N:000185; N:000652. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11437/18.01.2013 г.
> Начална тръжна продажна цена: 6911,00 лв.
> Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
> Депозит за участие – 10% (десет процента) от началната тръжна продажна цена на имота.
> Приемане на заявленията за регистрация се извършва в деловодството на Община Своге до 11,00 часа на 29.04.2013 г. 
> Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Своге от 11,00 часа на 29.04.2013 г. В случай, че не се яви кандидат 
или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 07.05.2013 г. от 11,00 часа в 
заседателната зала на oбщината.
Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.
Закупуване на тръжна документация – Община Своге, “Управление на собствеността”, етаж.
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
1. ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7  от Закона за общинската собственост  и чл. 16, 
чл. 20, и чл. 63 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение 
№ 101/22.03.2013 г. на ОбС – Своге, както и съгласно Заповед № 548/10.04.2013 г. на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг 
с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ: имот с № 057001 от общинския 
поземлен фонд, с площ от 943.705 дка. (деветстотин четиридесет и три цяло седемстотин и пет хилядни) дка., находящ се в землището 
на с. Заноге, местност “Загъшки соват”, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин 
на трайно ползване: пасище, мера. Граници на имота: ПИ №№ 001305; 062003; 000059; 001303; 000054; 000053; 058003; 001304; 
001307; 063018; 063037; 063036; 063016; 062013. Актуван с акт за частна общинска собственост № 654/10.05.2002 г.
Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.
2. Начална тръжна годишна наемна цена – 7549,64 /седем хиляди петстотин четиридесет и девет лева и шестдесет и четири 
стотинки/ лева.
> Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
> Депозит за участие – 100 (сто) лв., като същият се заплаща в касата на Община Своге.
> Приемане на офертите в деловодството на Общината до 10,00 часа на 29.04.2013 г. Търгът ще се проведе в заседателната зала 
на Община Своге от 10,00 ч. на 29.04.2013 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 07.05.2013 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

      Днес, на 16.04.2013 г., бе сключен 
договорът между Община Своге и 
МТСП за  проект „Без граници“, 
в рамките на приоритетна ос 7 
„Транснационално и междурегионално 
сътрудничество“ на ОП „Развитие 

на човешките ресурси“, на стойност 
214 289 лв. Проектът предвижда 
повишаване качеството на живот и 
преодоляване социалното изключване 
на уязвимите групи в община 

Своге, с фокус върху децата в риск 
и техните семейства и самотно 
живеещи възрастни хора, нуждаещи 
се от подкрепа, чрез разработване на 
иновативен модел и въвеждане на добри 
практики в областта на предлагането 
на социални услуги. Специфичната 
цел на проекта е да се проучат добрите 
практики и начини на организация на 
социалните услуги за уязвими групи 
в община Ступава, Словакия, да се 
популяризира иновативният модел 
и създадената партньорска мрежа, 
както и да се утвърди партньорството 
и да се актуализира Стратегията за 
развитие на социалните услуги в 
Община Своге, на базата на проучения 
опит в партньорската община. На 

територията на община Своге, по 
данни на Дирекция „Социално 
подпомагане“, броят на децата в риск 
и техните семейства към момента е 
190, а броят на самотните възрастни 
хора, нуждаещи се от подкрепа е 1100 
човека. Тези целеви групи се открояват 
като приоритетни и в община Ступава, 
която има аналогична демографска 
структура и същото географско 
разположение, спрямо столицата 
Братислава. В проекта е предвидена 
дейност за провеждане на работни 
посещения и дискусии за създаване на 
партньорска мрежа с община Ступава, 
а в края на лятото по 20 представители 
от двете целеви групи ще посетят град 
Ступава.

Проект “Без граници”
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Община Своге информационен бюлетин

 Днес, на 16.04.2013 г., бе 
подписан договорът между Община 
Своге и ДФ „Земеделие“ за отпускане 
на БФП, в размер на 506 008.33 лв., за 
изграждане на пожароизвестителна 
кула в землището на с. Бов.

     Проектът „Устойчиво управление на 
горите и опазване на околната среда чрез 
създаване на система за противопожарна 
защита u информационен център“ 
е финансиран от ФИНАНСОВИЯ 
МЕХАНИЗЪМ HA ЕВРОПЕЙСКОТО 
ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 
(ФМ на ЕИП). Проблемите свързани 
с пожаробезопасността в горските 
масиви са в глобален мащаб. 
Материалните, екологическите и 
човешки загуби от горските пожари 
са огромни. За това от първостепенно 
значение е тяхното ранно откриване, 
а така също и незабавната реакция 
свързана с най-подходящите мерки за 
ограничаването и гасене им. Целта на 
проекта е да се реализира система за 
мониторинг на горския фон. Тя трябва 
своевременно и точно да открива и 
предава информацията за възникналия 
пожар, да прогнозира неговото 
развитие, както и да подпомага екипите, 
действащи в пожарната обстановка.
       Предмет на пилотния проект е 
сезонна система Forest Fire Search Sys-
tem (FFSS) за откриване на горските 

пожари в ранен стадий и мониторинг 
на околната среда. Тя е предназначена 
за дистанционен пожарен мониторинг 
на горските масиви и трябва да 
осигурява автоматизация на процеса 
за контролиране и установяване 
посоката на развитие на пожарите 
и съответно предприемането на 
ефективни действия на ранен етап от 
възникването на пожара, като това да 
доведе до минимизиране на свързаните 
с него загуби и жертви. Системата има 
възможност да получава, обработва и 
съхранява данни от метеорологични 
станции, радиационни сензори и др. Тя 
е наземна, напълно автоматизирана и 
централизирана система за превенция 
на горски пожари, съставена от 
Център за управление (позициониран 
в Община Своге) и Локаторни 
станции, монтирани на стоманената 
кула, разположена на подходящо 
място. Необходимите наблюдатели, 
охраняващи визуално района, са 
заменени от оператор, преглеждащ 
същата територия с видео камери, 
сигнализиращи възникването на 
пожарни гнезда в най-ранен стадий. 
Така се елиминират в голяма степен 
грешките, свързани с човешкия 
фактор, лъжливите тревоги и др. 

Системата се обслужва от персонал 
със средна квалификация и дава 
прогноза за сценарий, по който може 
да се развие пожара и най-правилната 
информация към мобилните групи 
за пожарогасенето. Работата и е 
денонощна (7/24) и възможна дори при 
най-тежки метрологични условия.

       Главното преимущество е в това, 
че системата работи на принципа на 
откриване на собственото излъчване от 
източника, а не по вторични признаци 
(дим, пламък, които могат да бъдат и 
извън зоната на видимост). Системата 
определя огнищата на пожар по пътя 
на откриване на инфрачервеното 

излъчване, което съпровожда 
процеса на горене и най-добре го 
характеризира. Това гарантира, че 
откриването на такова излъчване е 
сигурно свидетелство за възникнало 
огнище на пожар. Температурният 
диапазон при горенето на органичните 
материали е в границите 700-900C° и 
съответната дължината на вълните в 
инфрачервения спектър е в интервала 
на 3,2 - 4,1μm, тоест те се намират 
в средновълновия диапазон на 
инфрачервения спектър. Точно този 
ефект се използва в тази система, в 
комбинация с допълнително визуално 
потвърждение на събитието. 
        В тази система главната роля за 
взимане на решения и обезпечаване на 
достоверността на информацията е на 
базата апаратно-програмен комплект 
(hard and soft ware), извършващ всички 
операции по определяне на огнището 
на пожар – напълно автоматично. В 
центъра за управление се предава 
вече окончателно обработената 
информация относно огнището 
на пожара, потвърдено от няколко 
отдалечени станции, авариен сигнал 
за пожар (звуков и визуален), както и 
неговото точно местонахождение.

Проект “Изграждане на пожароизвестителна 
кула в с.Бов”


