
В СЕЛО ГАРА ЛАКАТНИК ВЪЗОБНОВИХА ХВЪРЛЯНЕТО 
НА БОГОЯВЛЕНСКИЯ КРЪСТ

	 На	 6	 януари	 отбелязахме	
Йордановден	 -	 един	 от	 най-голе-
мите	 християнски	 празници.	 Това	
е	 денят,	 в	 който	 Йоан	 Кръстител	
кръщава	Иисус	Христос	във	водите	

на	река	Йордан.	След	тайнството	на	
кръщението	хората	видели	с	очите	
си	 християнското	 триединство	 -	
Отец	 (гласа),	 Дух	 (гълъба,	 кацнал	
на	рамото	на	Христос)	и	Син	(зем-
ния	 човек)	 и	 започнали	 да	 вярват.	
Затова	денят	се	нарича	още	Богояв-
ление.	
					В	църквата	се	извършва	служба,	
а	след	това,	придружен	от	тържест-

вено	 шествие,	 свещеникът	
отива	до	река	или	водоем	и	
хвърля	 кръста	 във	 водата.	
По	 традиция	 нечетен	 брой	
мъже	 се	 хвърлят,	 за	 да	 го	

хванат.	 Смята	 се,	 че	
този,	 който	 пръв	 го	
хване,	ще	бъде	мно-
го	здрав	и	всичко	ще	
му	спори.	

      За пръв път от 
много години насам праз-
нуването на Йордановден 
отново бе възобновено в 
Гара Лакатник. Инициа-
тивата е на някол-

ко млади мъже от селото, 
начело с Илиян Ангелов. 
Тържествената литургия 
- Велик водосвет, беше от-
служена от отец Констан-
тин. В миналото Светият 
кръст е бил хвърлян в река 
Искър, но сега ритуалът бе 
извършен в езерото край 
ресторант „Пещерата“. 

Само трима мъже се осмелиха да  
се хвърлят в студените води след 
кръста, който, след упорито тър-
сене, бе изваден от Емил Иванов 
Кръстанов. 

     Празникът беше уважен от 
много миряни. Топла скара, гре-
яна ракия и червено вино, както 
и огромен огън сгряваха при-
състващите в студения януарски 
ден. Организаторите си обещаха, 
че догодина отново ще се съберат 
и ще празнуват заедно Йорданов-
ден, като се надяват много повече 
мъже да се хвърлят в ледените 
води, за да търсят кръста.
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 Изложба
	 На	22	декември	2014	г.	от	17:30	
ч.	в	НЧ	„Градище	1907”	се	състоя	по-
следното	за		годината	голямо	културно	
събитие,	 	 в	 рамките	 на	 ежемесечните	
срещи,	 организирани	 от	 	 ХТК	 „По-
лет”.	

	 Във	фоайето	пред	библиотека-
та	беше	подредена	изложбата	на	голе-
мия	художник	Мирон	Манлихеров.	Се-
кретарят	на	читалище	„Градище	1907”	
Аделина	Ангелова	представи	художни-

ка	и	неговото	творчество	с	думите:	„В 
картините на Мирон Манлихеров се 
срещаме  с Балкана, с красотата на 
нашия живописен край, а над него, 
като пазител на земната шир, се е 
простряло необятното небе. Но по-
осезаемо в картините на художника 
винаги присъства, понякога тихо, и 
умиротворено, друг път божествено 
и драматично, люлката на живота 
- водата... Виждаме забележителни 
пейзажи, които биха стояли добре и 
в най-престижни галерии... Тънкото 

боравене с трудните за всеки творец 
студени тонове като зеленото, си-
нъото, сиволилавото показват една 
висока живописна култура. Но нека 
не разваляме нещата с думи, а да се 
отдадем на прекия контакт с карти-
ните на, защото срещата с картина-

та е любов, а за любовта 
трябват двама. Карти-
ните са тук, нека им се 
насладим.”
									Мирон	Манлихеров	
е	роден	в	Михайловград	и	
произхожда	 от	 работни-
ческо	 семейство.	 Худож-
никът	 по	 професия	 е	 ин-
женер-металург	на	черни	
и	 цветни	метали	 и	 дълги	
години	е	работил	по	спе-
циалността	 си	 в	 София.	
Специализирал	е	в	Герма-
ния	 и	 бившия	 Съветски	

съюз.
										Когато	се	говори	за	художниците	
в	 Искърското	 дефиле,	 от	 началото	 на	
70-те	години	до	днес,	името	на	Мирон	
Манлихеров	 се	 сочи	 като	 най-яркото	

художествено	 дарование,	
носещо	 в	 себе	 си	 родо-
любие	 и	 оригинални	 ху-
дожествени	форми.	Той	е	
наследник	на	италианска-
та	 художествена	 школа.	
Негов	учител	е	Джозефи-
но,	 който	 го	 запознава	 с	
това	как	да	покрива	багре-
ните	слоеве,	подготвя	го	с	
цяла	една	нова	живописна	
техника,	като	отличен	по-
знавач	на	природата.	При	
него	той	се	учи	в	продъл-
жение	на	четири	години.
	 Мирон	 Манлихеров	

твори	в	Лакатник,	в	родния	дом	на	по-
койната	си	съпруга.	Рисуването	за	него,	
както	 и	 за	 всеки	 творец,	 е	 необходи-
мост,	а	най-голямото	удовлетворение	-	
одобрението	на	хората,	които	се	радват	
на	картините	му.	До	този	момент	е	на-
рисувал	над	1500	картини.	По-голямата	
част	от	тях	са	подарени	или	откупени	
от	негови	почитатели.	При	покупка	на	
негови	произведения,	той	дарява	сред-
ствата	 за	деца,	нуждаещи	се	от	 скъпо	
лечение	 в	 чужбина.	 Но	 благородният	

му	характер	 се	проявява	и	 в	преподо-
вателската	му	работа.	Той	не	крие	тай-
ните	на	 своето	изкуство,	 а	 го	предава	
на	новите	поколения.	Негови	ученици	
са	 Албена	 Александрова,	 Цветан	Ма-
риянов,	Поли	Атанасова	 и	 др.	Мирон	
Манлихеров	 обучава	 и	 децата	 от	 ОУ	
«Д-р	Петър	Берон»-кв.	«Дренов»,	като	
им	показва	различни	техники	на	рису-
ване.
	 Художникът	е	прекосил	Бълга-
рия	 като	 турист.	Местата,	 които	 са	 го	
впечатлили	най-много,	е	заснел	с	фото-
апарат	и	след	това	е	нарисувал.	Отдава	
се	на	рисуването	и	когато	слуша	класи-
ческа	или	народна	музика.	Под	молива	
и	четката	му	българската	природа	ожи-
вява	във	великолепието	на	всички	сезо-
ни.	При	повечето	пейзажи	 акцентът	 е	
върху	водата.	В	картините	му	тя	е	жива,	
огледална	 и	 дишаща.	 Наричат	Мирон	
Манлихеров	 майстор	 при	 пресъздава-
нето	на	водата.	Тя	 е	неговото	 амплоа.	
Но	авторът	твори	и	в	други	жанрове	-	
графика,	портрет.	Той	взема	сюжети	от	
огнищата	 на	 българщината	 -	Мелник,	
Копривщица,	 Боженци.	Животът	му	 в	
Лакатник	обаче	обуславя	и	тематиката	
от	нашия	край	-	величието	на	скалите,	
играта	на	река	Пробойница,	кътове	от	
Миланово.	Картините	му	 са	 наситени	
със	загадъчност	и	романтика.		
 Алманах
												След	изложбата,	Аделина	Анге-
лова	представи	и	втората	част	на	съби-
тието:	„За наша огромна радост сега 
започва представянето на алманаха 
„От съводие е твойто име”. Това е 
един сборник с лично творчество на 
членовете на ХТК „Полет”. Но още 
повече ни радва фактът, че са отпе-
чатани едни от първите творби на 
децата на Своге и общината. Това 
са класираните на 1, 2 и 3 място в 
литературния конкурс от Първото 
издание на детския фестивал „Хей, 
пътечко моя!” от 2013 г., посветен на 
нашата съгражданка, поетесата Ка-
лина Малина. А фестивалът, на 1 но-
ември тази година, изживя второто 
си издание. Аз пожелавам на всички 
ни догодина по това време да пред-
ставяме втори алманах с наградени-
те от тази година творби...”
											Пред-......продължава на стр.3
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ставянето	 на	 Алманаха	 се	 състоя	 в	
Лекционната	 зала	 на	 читалището.	
Председателят	 на	Художествено-твор-
чески	клуб	„Полет”	Людмила	Петрова	
направи	 своето	 въведение	 с	 думите:	

„Преди да кажа няколко думи за  са-
мия алманах искам да благодаря  на 
всички, които помогнаха той да ста-
не факт. Най-напред ще благодаря 
на самите автори за предоставените 
произведения. Благодаря на читали-
щето за подкрепата и организиране-
то на фестивала, посветен на Кали-
на Малина, в рамките на който се 
провежда литературният конкурс за 
деца и юноши. Благодаря и на сами-
те деца и юноши за това, че участват 

в този конкурс и ни радват с таланта 
си. Благодаря на Община Своге и на 
Общинския съвет, че финансираха 
начинанието - без тяхното далновид-
но разбиране за значението на подоб-

но издание, то нямаше 
да стане реалност. Бла-
годаря лично на Боян 
Ангелов, председател 
на Съюза на българ-
ските писатели, който 
стана наш отговорен 
редактор  и  с негово-
то активно съдействие 
книгата бе отпечатана в 
издателството на Съюза 
- издателство „Читали-
ще 1870”. Нещо повече 
- с тяхна помощ алмана-
хът ще бъде разпростра-

нен из читалищата в цялата страна.
 А сега за самата книга - в нея, 
както съм описала и в увода, има два 
раздела - първия съм нарекла „Пъл-
новодно вдъхновение“, с творбите на 
възрастните  автори, а вторият е с 
наградените творби на участниците 
в литературния конкурс, посветен 
на Калина Малина. Този раздел носи 
наименованието „Ручеи звънливи“. 
Както сами разбирате и двете загла-
вия насочват към водата и тук се 

връщам към голямото заглавие на 
целия алманах - „От съводие е твой-
то име“. Този стих от стихотворени-
ето на Никола Николов всъщност 
представя една от реалните версии 
за наименоманието на нашия град 
Своге - от съводие - т.е. от сливането 
на двете реки.”

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	В	първия	раздел	на	Алманаха	
„Пълноводно	 вдъхновение”	 се	 вклю-
чени	 творби	 на	 авторите	 Ася	 Палева,	
Бистра	 Спасова,	 Георги	 Венев,	 Дани-
ела	 Ангелова,	 Людмила	Петрова,	 Ни-
кола	Николов,	Нина	Кръстева,	Петрана	
Гергова,	 Петрунка	 Георгиева,	 Росица	
Тодорова,	Румен	Събев,	Румян	Славов,	
Цветанка	Такева	и	Юлия	Дикова.		Вто-
рият	раздел	от	Алманаха	„Ручеи	звън-
ливи”	 е	 посветен	 на	 деца	 и	 юноши,	
които	са	спечелили	литературното	със-
тезание,	посветено	на	Калина	Малина	
–	 „Хей,пътечко	моя!“	 през	 2013	 годи-
на.	Това	са	Йоана Генадиева,  Николай 
Тошков, Любомир Валериев, Антония 
Любенова, Дарио Ангелов, Васил Хри-
стов, Сара Людмилова, Поля Кръсте-
ва, Мартина Антонова,Свилена Ди-
митрова, Симона Данаилова, Моника 
Петрова, Яна Валериева, Сокол Со-
колов, Александър Христов, Божана 
Стоянова, Валентина Методиева, 

......продължение от стр. 2

......продължава на стр.4
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Борислава Георгиева, Емилиян Павлов, 
Ерика Ивайлова, Илияна Георгиева, 
Моника Петрова, Рая Владкова, Габри-
ела Руменова, Александрина Ангелова, 
Глория Спасова.

         „Алманахът „От съводие е твой-
то име“ е първият самостоятелен 
сборник на ХТК“Полет“ 
от създаването на клуба 
през 2013 година.  Той е 
постижение не само за са-
мия клуб и за читалището, 
но и за целия град, защото 
в него са събрани не прос-
то литературни творби, а 
произведения, които но-
сят история, информация, 
емоция и заряд за бъдеще-
то. В пъстрата палитра от 
автори и произведения ще 
намерите многообразие от 
стилове и жанрове, ще се 

насладите на лирика и епос, ще чу-
ете напевите на двете реки и ще се 
потопите в благозвучния им ритъм. 
Защото от тяхното съводие се е ро-
дил таланта на малки и големи в 
нашия петдесетгодишен град.”	–	каза	
още	Людмила	Петрова.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Произведенията	на	авторите	от	
Алманаха	бяха	прочетени	от	Лили	Ру-

жевска	 и	 Цветан	 Ангелов.	 Публиката	
се	наслади	и	на	изпълненията	на	пиано	
на	малкия	Светлозар	Янакиев.

......продължение от стр. 3

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

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7
телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

                            
О Б Я В А 

             ОБЩИНА	СВОГЕ,	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	из-
пълнение	на	Решение	№212	от	27.11.2014	г.	на	Общински	съвет	–	Своге,	както	и	съгласно	Заповед	№50/12.01.2015г.	на	
Кмета	на	Община	Своге,	ОБЯВЯВА	откриване	на	процедура	по	провеждане	на	публичен	търг	с	явно	наддаване	за	отда-
ване	под	наем	за	срок	до	10	години	на	следния	имот	–	частна	общинска	собственост,	намиращ	се	в	с.Дружево:	№012003,	
находящ	се	в	м.“Бранището“	с	площ	168.113	(сто	и	шестдесет	и	осем	цяло,	сто	и	тринадесет	хилядни)	дка	при	гра-
ници	на	имота	№012012-пасище,	мера;	№012024-полски	път;	№047016-дървопроизв.пл.;	№012010-ливада;	№053044-
дървопроизв.пл.;	№053106-дървопроизв.пл.;	№012014-овцеферма;	№012027-полски	 път;	№053054-дървопроизв.пл.;	
№015034-полски	път;	№012020-полски	път;	№012007-ливада;	№012003-нива.	Категория	на	земята	при	неполивни	ус-
ловия:	шеста.	Начин	на	трайно	ползване:	ливада.		Акт	за	частна	общинска	собственост	№2310	от	20.06.2006г.																			
												Търгът	да	се	проведе	на	30.01.2015г.	от	11:00	часа	в	заседателната	зала	на	Община	Своге,	като	заявленията	за	
участие	се	подават	за	регистрация	в	деловодството	на	Община	Своге	до	17:15	часа	на	29.01.2015г.	В	случай,	че	не	се	яви	
кандидат	или	е	постъпило	само	едно	заявление	за	участие,	да	се	проведе	нов	търг	при	същите	условия	на	06.02.2015г.	
от	11:00	часа	в	заседателната	зала	на	Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	се	подават	за	регистрация	в	деловод-
ството	на	Община	Своге	до	17:15	часа	на	05.02.2015г.							
		 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,	съгласно	експертна	оценка,	изготвена	
от	лицензиран	оценител.																																																																				
	 	Цена	на	тръжната	документация	в	размер	на	100.00	(сто)	лева,	без	включен	ДДС,	като	същата	се	получава	от	
служител	на	Община	Своге	–	трети	етаж,	стая	“Общинска	собственост”,	след	закупуването	й	от	деловодството	на	Об-
щина	Своге	-	първи	етаж.
	 	Депозит	за	участие	в	търга	–	100.00	(сто)	лева,	като	същият	се	заплаща	на	касата	на	Община	Своге	–	трети	
етаж.													
	 		За	справки	телефон	0726	–	85,	вътрешен	37.							
инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 



информационен бюлетин Община Своге

5

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

О Б Я В А 
												ОБЩИНА	СВОГЕ,	ОБЛАСТ	СОФИЙСКА,	на	основание	чл.14,	ал.1	и	ал.2	от	Закона	за	общинската	собственост,	чл.20,	ал.1	
и	чл.63,	ал.1	от	Наредбата	за	реда	за	придобиване,	управление	и	разпореждане	с	общинско	имущество,	в	изпълнение	на	Решение	
№216	от	27.11.2014	г.	на	Общински	съвет	–	Своге,	както	и	съгласно	Заповед	№53/12.01.2015г.	на	Кмета	на	Община	Своге,	ОБЯВЯВА	
откриване	на	процедура	по	провеждане	на	публичен	търг	с	явно	наддаване	за	отдаване	под	наем	за	срок	до	10	години	на	следните	
недвижими	имоти:																																																			
															-	имот	№009031	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	6,615	(шест	цяло,	шестстотин	и	петнадесет	хилядни)	дка.,	находящ	
се	в	с.Добравица,	м.“Враня	река“,	Община	Своге,	Област	Софийска	при	граници	на	имота	имоти	№009041,	№009042,	№009026,	
№009027,	№009017,	№009016,	№009032,	№009040,	№009030,	№009028	и	№009029.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	
девета.	Начин	на	трайно	ползване	:	използв.	ливада.	Акт	за	частна	общинска	собственост	№11635	от	14.08.2014г.;								
															-	имот	№013022	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	5,934	(пет	цяло,	деветстотин	тридесет	и	четири	хилядни)	дка.,	находящ	
се	в	с.Добравица,	м.“Девети	долци“,	Община	Своге,	Област	Софийска	при	граници	на	имота	имоти	№013010,	№013003,	№013023,	
№013018,	№013019,	№013020,	№013004	и	№013021.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета.	Начин	на	трайно	ползване	
:	изостав.	нива.	Акт	за	частна	общинска	собственост	№11636	от	26.08.2014г.;					
														-	имот	№013021	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	1,960	(едно	цяло,	деветстотин	и	шестдесет	хилядни)	дка.,	находящ	
се	в	с.Добравица,	м.“Девети	долци“,	Община	Своге,	Област	Софийска	при	граници	на	имота	имоти	№013022,	№013004	и	№013010.	
Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета.	Начин	на	трайно	ползване	:	изостав.	нива.	Акт	за	частна	общинска	собственост	
№11637	от	14.08.2014г.;					
															-	имот	№013006	от	общинския	поземлен	фонд	с	площ,	с	площ	1,703	(едно	цяло,	седемстотин	и	три	хилядни)	дка.,	находящ	
се	в	с.Добравица,	м.“Девети	долци“,	Община	Своге,	Област	Софийска	при	граници	на	имота	имоти	№013004,	№013009	и	№013005.	
Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета.	Начин	на	трайно	ползване	:	изостав.	нива.	Акт	за	частна	общинска	собственост	
№11638	от	14.08.2014г.;					
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	имот	№014043	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	4,302	(четири	цяло,	триста	и	две	хилядни)	дка.,	находящ	се	в	
с.Добравица,	м.“Кърлик“,	Община	Своге,	Област	Софийска	при	граници	на	имота	имоти	№014057,	№014055,	№014054,	№014053,	
№014051,	№014044,	№014034,	№014035,	№014036,	№014042	и	№014041.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета.	На-
чин	на	трайно	ползване:	ливада.	Акт	за	частна	общинска	собственост	№11639	от	14.08.2014г.;												
													-	имот	№014020	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	4,399	(четири	цяло,	триста	деветдесет	и	девет	хилядни)	дка.,	находящ	се	
в	с.Добравица,	м.“Кърлик“,	Община	Своге,	Област	Софийска	при	граници	на		имота	имоти	№014035,	№014036,	№014037,	№014019,	
№014018,	№014017,	№014016,	№014021,	№014022	и	№014033.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета.	Начин	на	трай-
но	ползване:	ливада.	Акт	за	частна	общинска	собственост	№11640	от	14.08.2014г.;													
													-	имот	№014023	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	3,231	(три	цяло,	двеста	тридесет	и	една	хилядни)	дка.,	находящ	се	в	
с.Добравица,	м.“Кърлик“,	Община	Своге,	Област	Софийска	при	граници	на	имота	имоти	№014033,	№014032,	№014031,	№014028,	
№014024,	№014015,	№014016,	№014021	и	№014022.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета.	Начин	на	трайно	ползване:	
ливада.	Акт	за	частна	общинска	собственост	№11641	от	14.08.2014г.;																														
													-	имот	№014016	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	6,713	(шест	цяло,	седемстотин	и	тринадесет	хилядни)	дка.,	находящ	се	в	
с.Добравица,	м.“Кърлик“,	Община	Своге,	Област	Софийска	при	граници	на	имота	имоти	№014023,	№014015,	№014012,	№0149009,	
№014001,	№014010,	№000007,	№014017,	№014020	и	№014021.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета.	Начин	на	трай-
но	ползване:	ливада.	Акт	за	частна	общинска	собственост	№11642	от	14.08.2014г.;				
													-	имот	№014024	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	0,827	(нула	цяло,	осемстотин	двадесет	и	седем	хилядни)	дка.,	нахо-
дящ	се	в	с.Добравица,	м.“Кърлик“,	Община	Своге,	Област	Софийска	при	граници	на	имота	имоти	№014028,	№014025,	№014014	и	
№014023.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета.	Начин	на	трайно	ползване:	ливада.	Акт	за	частна	общинска	собстве-
ност	№11644	от	14.08.2014г.;				
													-	имот	№013004	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	25,378	(двадесет	и	пет	цяло,	триста	седемдесет	и	осем	хилядни)	дка.,	
находящ	се	в	с.Добравица,	м.“Девети	долци“,	Община	Своге,	Област	Софийска	при	граници	на	имота	имоти	№013008,	№013010,	
№013006,	 №013005,	 №013009,	 №013021,	 №013022,№013020,	 №013012,	 №013011,	 №013015,	 №013007,	 №000101,	 №013001	 и	
№013003.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета.	Начин	на	трайно	ползване:	ливада.	Акт	за	частна	общинска	собстве-
ност	№11643	от	14.08.2014г.																																																							
												Търгът	да	се	проведе	на	29.01.2015г.	от	11:00	часа	в	заседателната	зала	на	Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	се	
подават	за	регистрация	в	деловодството	на	Община	Своге	до	17:15	часа	на	28.01.2015г.	В	случай,	че	не	се	яви	кандидат	или	е	по-
стъпило	само	едно	заявление	за	участие,	да	се	проведе	нов	търг	при	същите	условия	на	05.02.2015г.	от	11:00	часа	в	заседателната	
зала	на	Община	Своге,	като	заявленията	за	участие	се	подават	за	регистрация	в	деловодството	на	Община	Своге	до	17:15	часа	на	
04.02.2015г.																					
		 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,	съгласно	експертна	оценка,	изготвена	от	лицензиран	
оценител.																																																																				
	 	Цена	на	тръжната	документация	в	размер	на	100.00	(сто)	лева,	без	включен	ДДС,	като	същата	се	получава	от	служител	на	
Община	Своге	–	трети	етаж,	стая	“Общинска	собственост”,	след	закупуването	й	от	деловодството	на	Община	Своге	-	първи	етаж.
	 	Депозит	за	участие	в	търга	–	100.00	(сто)	лева,	като	същият	се	заплаща	на	касата	на	Община	Своге	–	трети	етаж.													
	 		За	справки	телефон	0726	–	85,	вътрешен	37.														
инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 
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								ОБЩИНА	СВОГЕ,	ОБЛАСТ	СОФИЙСКА	на	основание	чл.35,	ал1	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	имуще-
ство,	в	изпълнение	на	Решение	№239,	и	Протокол	№	17	от	заседание	на	Общинския	съвет	–	Своге,проведено	на	17.12.2014	г.	
и	Заповед	№41/09.01.2015	г.	на	Кмета	на	Община	Своге,обявява	публичен	търг	с	явно	наддаване	за	продажба	на	имот	–	частна	
общинска	собственост,	представляващ:
	 >	Имот	№028010(нула,	две,осем,нула,едно,нула)	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	2.892(две	цяло	осемстотин	
деведесет	и	две	хилядни)	дка,	находящ	се	в	с.	Добърчин,м.	„Гумното“,	Община	Своге,	Софийска	област.	Начин	на	трайно	
ползване:	ливада.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:девета.	Граници	–	имоти	№№0248011;	028008;028002;	000323;	
028012;	028006;028008.	Атакуван	с	Акт	за	частна	общинска	собственост	№	11663	/	20.11.2014г.
	 1.	Начална	тръжна	продажна	цена:	
За	Имот	№028010	(нула,	две,	осем,нула,едно,нула)	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	2.892	(две	цяло	осемстотин	деве-
десет	и	две	хилядни)	дка,	находящ	се	в	с.Добърчин,	м.„Гумното“,	Община	Своге,	Софийска	област.	Начин	на	трайно	ползване:	
ливада.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	девета.	Граници	–	имоти	№№0248011;	028008;	028002;	000323;	028012;	
028006;	028008;.	Актуван	с	Акт	за	частна	общинска	собственост	№11663/20.11.2014	г.,	в	размер	на	4000.00	(	четири	хиляди	
)	лева.
	 2.	Цена	на	тръжната	документация	100.00	(сто)	лева,	без	ДДС.	
	 3.	Депозит	за	участие	–	10	%	от	началната	тръжна	продажна	цена	на	имота/имотите.
	 4.	 Приемане	 на	 заявления	 за	 регистрация	 се	 извършва	 в	 деловодството	 на	 Община	 Своге	 до	 17:15	 часа	 на	
27.01.2015г.	
	 5.	Търгът	да	се	проведев	заседателната	зала	на	Община	Своге	от	10:00	часа	на	28.01.2015	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	30.01.2015	г.	
от	10:00	часа	в	заседателната	зала	на	Общината.		Оглед	на	имотите,	обект	на	търга,	може	да	се	извърша	всеки	делничен	ден	
от	13.30	часа	до	14:30	часа.	Закупуване	на	тръжна	документация	–	Община	Своге,	„Управление	на	собствеността“,	3	етаж.	За	
справки:	телефон:	0726	–	85,	вътрешен	37	/Юлия	Геошева	–	Юрисконсулт
инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 
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								ОБЩИНА	СВОГЕ,	ОБЛАСТ	СОФИЙСКА	на	основание	чл.35,	ал.1	от	Закона	за	общинската	собственост		и	чл.	44,	ал.1,	
т.1	и	чл.45,	ал.1,	във	връзка	с	чл.63,	ал.1	от	Наредбата	за	реда	за	придобиване,	управление	и	разпореждане	с	общинско	иму-
щество,	в	изпълнение	на	Решение	№238,	и	Протокол	№17	от	заседание	на	Общинския	съвет	–	Своге,	проведено	на	17.12.2014	
г.,	и	Заповед	№26/08.01.2015		г.	на	Кмета	на	Община	Своге,	обявява	публичен	търг	с	явно	наддаване	за	продажба	на	имот	
–	частна	общинска	собственост,	представляващ:	
	 >	Имот	№018129	(нула,	едно,	осем,	едно,	две,	девет)	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	1.433	(едно	цяло	чети-
ристотин	тридесет	и	три	хилядни)	дка,	находящ	се	в	с.	Свидня,	м.„Корни	дол“,	Община	Своге,	Софийска	област.	Начин	на	
трайно	ползване:	нива.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	Девета.	Граници	–	имоти	№№018128;	000397;	000401;	
000419.	Актуван	с	Акт	за	частна	общинска	собственост	№11653/12.11.2014	г.
Начална	тръжна	продажна	цена:	
	 >	За	Имот	№018129	(нула,	едно,	осем,	едно,	две,	девет)	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	1.433	(едно	цяло	че-
тиристотин	тридесет	и	три	хилядни)	дка,	находящ	се	в	с.	Свидня,	м.„Корни	дол“,	Община	Своге,	Софийска	област.	Начин	на	
трайно	ползване:	нива.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	Девета.	Граници	–	имоти	№№018128;	000397;	000401;	
000419.	Актуван	с	Акт	за	частна	общинска	собственост	№11653/12.11.2014	г.,	в	размер	на	1900.00	(хиляда	и	деветстотин)	
лева.
	 >	Цена	на	тръжната	документация	100.00	(сто)	лева,	без	ДДС.	
	 >	Депозит	за	участие	–	10	%	от	началната	тръжна	продажна	цена	на	имота/имотите.
	 >	Приемане	на	оферти	се	извършва	в	деловодството	на	Община	Своге	до	17:15	часа	на	28.01.2015	год.	
	 >	Търгът	да	се	проведе	в	заседателната	зала	на	Община	Своге	от	09:00	часа	на	27.01.2015		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	30.01.2015	г.	
от	09:00	часа	в	заседателната	зала	на	Общината.Оглед	на	имотите,	обект	на	търга,	може	да	се	извършва	всеки	делничен	ден	
от	12:30	часа	до	13:30	часа.Закупуване	на	тръжна	документация	–	Община	Своге,	“Управление	на	собствеността”,	3	етаж.	За	
справки:	телефон	0726	–	85,	вътрешен		37	/Юлия	Геошева	–	Юрисконсулт/.			
инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я

                            
О Б Я В А 

								ОБЩИНА	СВОГЕ,	ОБЛАСТ	СОФИЙСКА	на	основание	чл.44,	ал.2	от	Закона	за	общинската	собственост		и	чл.	35,	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	иму-
щество,	в	изпълнение	на	Решение	№211/27.11.2014	г.г	на	ОБС	–	Своге.
Да	се	проведе	публичен	търг	с	явно	наддаване	за	продажба	на	имот	–	частна	общинска	собственост,	представляващ	:	
	 	>	Имот	№024011	(нула,	две,	четири,	нула,	едно,	едно)	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	0.360	(нула	цяло	триста	
и	вестдесет	хилядни)	дка,	находящ	се	в	с.Дружево,	м.„Торица“,	Община	Своге,	Софийска	област.	Начин	на	трайно	ползване:	
ливада.	Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	Осма.	Граници	–	имоти	№№024004;	024010;	024012;	024013;	024015.

1.Начална	тръжна	продажна	цена:	
За	Имот	№024011	(нула,	две,	четири,	нула,	едно,	едно)	от	общинския	поземлен	фонд,	с	площ	от	0.360	(нула	цяло	триста	и	вест-
десет	хилядни)	дка,	находящ	се	в	с.Дружево,	м.„Торица“,	Община	Своге,	Софийска	област.	Начин	на	трайно	ползване:	ливада.	
Категория	на	земята	при	неполивни	условия:	Осма.	Граници	–	имоти	№№024004;	024010;	024012;	024013;	024015.	Актуван	с	
Акт	за	частна	общинска	собственост	№5604/08.02.2007г.,	в	размер	на	850.00	(осемстотин	и	петдесет	)	лева.
2.	Цена	на	тръжната	документация	100.00	(сто)	лева,	без	ДДС.	
3.	Депозит	за	участие	–	10	%	от	началната	тръжна	продажна	цена	на	имота.
4.	Приемане	на	заявления	за	регистрация	се	извършва	в	деловодството	на	Община	Своге	до	17:15	часа	на	27.01.2015	г.	
5.	Търгът	да	се	проведе	на	28.01.2015	г	от	11:00	ч	в	заседателната	зала	на	Общината.	В	случай,	че	не	се	яви	кандидат	или	е	
постъпило	само	едно	заявление	за	участие,	да	се	проведе	повторен	търг	при	същите	условия	на	30.01.2015	г.	в	заседателната	
зала	на	Общината.		Оглед	на	имотите,	обект	на	търга,	може	да	се	извърша	всеки	делничен	ден	от	12.30	часа	до	13:30	часа.	За-
купуване	на	тръжна	документация	–	Община	Своге,	„Управление	на	собствеността“,	3	етаж.	За	справки:	телефон:	0726	–	85,	
вътрешен	37	/Юлия	Геошева	–	Юрисконсулт/
инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Изх.№167/22.12.2014г.
ОБЯВЛЕНИЕ

 На	основание	чл.124б,	ал.2	от	Закона	за	устройство	на	територията,	Общински	съвет-Своге	обявява,	че	с	Реше-
ние №236, Протокол №17 от 17.12.2014г. 	ОбС-Своге	одобрява	заданието	по	чл.	125	от	ЗУТ–	текстова	част	и	Скица	с	
предложение	в	М	1:500	и	разрешава	изработването	от	заинтересованото	лице	на	проект	за	Подробен	устройствен	план	
(ПУП)–	План	за	застрояване	(ПЗ)	на	поземлен	имот	(ПИ)	№	042008	(др.селскост.тер.)	в	местн.	„При	Реката”	по	Картата	
на	възстановената	собственост	(КВС)	на	село	Свидня,	Община	Своге,	Софийска	област,	с	цел	промяна	предназначени-
ето	на	земята	и	застрояването	й	със	сграда	за	офис	и	открит	склад	за	инертни	материали.	

Александър Манолов  /п/
Председател на Общински съвет-Своге

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Изх.№17/08.01.2015г.
ОБЯВЛЕНИЕ

 На	основание	чл.124б,	ал.2	от	Закона	за	устройство	на	територията,	Общински	съвет-Своге	обявява,	че	с	Ре-
шение №243, Протокол №18 от 30.12.2014г.		ОбС-Своге	одобрява	заданието	по	чл.	125	от	ЗУТ–	обяснителна	част	и	
Скица-предложение	в	М	1:500	и	разрешава	изработване	от	заинтересованото	лице	на	проект	за	ПУП–ПЗ	на	поземлен	
имот	(ПИ)№	042066	,	м.“Бахчата“	по	Картата	на	възстановената	собственост	(КВС)	на	село	Брезе,	Софийска	област.	

Александър Манолов  /п/
Председател на Общински съвет-Своге
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
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 изх. № 94-Н-6/12.12.2014г. О Б Я В Л Е Н И Е  по чл.25, ал.1 от ЗОС
	 Община	Своге,	на	основание	чл.205,	т.1	от	Закона	за	устройство	на	територията	(ЗУТ),	по	реда	на	чл.25,	ал.1	от	За-
кона	 за	 общинската	 собственост	 (ЗОС),	уведомява собствениците на имоти за предстoящо отчуждаване на задънена 
улица с ОК 190-191-192-193-194-195-196 до кв. 28	по	Подробния	устройствен	план	(ПУП)	–	одобрен	със	заповед	№	АБ-
212/30.05.1984г.	Застроителен	и	регулационен	план	(ЗРП)	заедно	с	Кадастрален	план	(КП)	на	село	Желен,	Община	Своге,	с	
начало	черен	път	–	кръстовище	при	ОК	190,	инициирано	с	молба		вх.	№	94-Н-6	от	21.01.2014г.	от	Николай	Борисов	Кръстев	
и	Валентина	Борисова	Петрова,	собственици,	съответно	на	урегулирани	поземлени	имоти	(УПИ)	XVII-384	и	XVIII-384	в	кв.	
28,	след	влизане	в	сила	Решение	№122	от	Протокол	№10/18.07.2014г.	на	Общински	съвет	град	Своге,	с	оглед	констатациите	и	
решенията	в	Протокол	от	29.08.2014г.	на	Комисията,	назначена	със	заповед	№	1484/15.08.2014г.	на	Кмета	на	Общината,	и	при	
представените	данъчни	оценки	от	24.09.2014г.	на	Данъчна	служба	–	Своге	и	Експертна	оценка	от	08.12.2014г.	за	определяне	
равностойното	парично	обезщетение	по	пазарни	цени,	като	отчуждението	ще	продължи	по	Експертната	оценка,	в	която	раз-
мерът	на	равностойното	парично	обезщетение	е	по-голям	от	Данъчните	оценки.	
Отчуждаването	на	имотите,	съгласно	действащия	ПУП-ЗРП,	първоначален	за	село	Желен,	е	за	улица	–	публична	общинска	
собственост	–	с	цел	задоволяване	общинска	нужда,	която	не	може	да	бъде	задоволена	по	друг	начин.	Предвидените	за	от-
чуждаване	имоти	са	частна	собственост	и	оставащите	след	отчуждаването	части	от	тях,		съгласно	ПУП-ЗРП,	са	урегулирани	
поземлени	(УПИ),	предназначени	за	индивидуално	жилищно	застрояване.
На	основание	чл.205,	т.1,	вр.	с	чл.206,	ал.1	и	ал.2	от	ЗУТ,	съответно	чл.21,	ал.1,	ал.3	и	ал.7	и	чл.22	от	Закона	за	общинската	
собственост	(ЗОС),	се	отчуждават	части	от	имоти	с	планоснимачни	номера	по	одобрения	със	ЗРП,	КП	на	село	Желен,	както	
следва:

......продължава на стр.9
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   РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 17.12.2014 г.

 РЕШЕНИЕ №228 - Oт-
носно: Промени в състава на 
постоянните комисиите към 
Общински съвет-Своге
 ОбС-Своге променя със-
тава на Постоянните комисии, 
както следва:
1.	 В	 постоянна	 комисия	 по	 бю-
джет,	 финанси	 и	 икономическа	
политика	 на	 мястото	 на	 Емил	
Цветанов	Атанасов	се	избира	Ве-
личко	Цветанов	Атанасов.
2.	 В	 постоянна	 комисия	 по	 ус-
тройство	 на	 територията,	 об-
щинска	 собственост	 и	 търгове	
по	ЗОП		на	мястото	на	Емил	Цв.	
Атанасов	се	избира	Величко	Цв.	
Атанасов.
3.	 В	 постоянна	 комисия	 по	 осъ-
ществяване	 контрол	 при	 изпъл-
нение	 на	 решенията	 на	 Общин-
ския	 съвет	 на	 мястото	 на	 Емил	
Цв.	Атанасов	се	избира	Величко	
Цв.	Атанасов.
 РЕШЕНИЕ №229 - Oт-
носно: Oпределяне на допъл-
нително възнаграждение за по-
стигнати резултати за 2014 г. на 
вр.и.д. Кмет на Община Своге
	 ОбС-Своге	 определя	 до-
пълнително	 възнаграждение	 за	
постигнати	 резултати	 за	 2014	
г.на	вр.и.д.	Кмет	на	Община	Сво-
ге	 инж.	 Георги	Петков	 в	 размер	
на	550	лв.
 РЕШЕНИЕ №230 - От-
носно: Определяне на допъл-
нителни възнаграждения за 
постигнати резултати за 2014 г. 

на кметове на кметства, кмет-
ски наместници и зам. кметове 
на Община Своге
	 ОбС-Своге	 определя	 до-
пълнителни	 възнаграждения	 за	
постигнати	резултати	за	2014	г.:
-за	кметове	на	кметства	–	500	лв.
-за	 кметски	 наместници	 –	 370	
лв.
-за	 Ренета	 Кръстанова	 и	 инж.	
Юлиян	Асенов	-	зам.	кметове	на	
Община	Своге	–	500	лв.
 РЕШЕНИЕ №231 - От-
носно: Разместване на бю-
джетни кредити по параграфи, 
дейности и функции, без да се 
променя общия размер на бю-
джета към 31.12.2014 г.
	 ОбС-Своге	дава	съгласие,	
поради	възникване	на	неотложни	
потребности	 и	 недостиг	 на	 бю-
джетни	кредити	при	приемане	на	
първоначалния	бюджет,	да	бъдат	
разместени	кредити	в	разходната	
част	 по	 параграфи,	 дейности	 и	
функции,	 без	 да	 се	 променя	 об-
щия	 размер	 на	 бюджета,	 както	
следва:
І.	 Увеличава	 кредитите	 по	 раз-
ходната	 част	 в	 дейностите	 ”Об-
щинска	отговорност”	в	следните	
функции	и	параграфи:
Функция „Отбрана и сигур-
ност”
Дейност „Ликвидиране посл.
от стихийни бедствия и про-
изв.аварии”
Параграф	10-15	/Материали/-	460	
лв.

Параграф	 10-16/
Вода,горива,енергия/-	1	969	лв.
Параграф	 10-20/Външни	 услу-
ги/-	80	046	лв.
Параграф	 10-30/Текущ	 ремонт/-	
5	551	лв.
   88 026 лв.
Ф у н к ц и я ” С о ц и а л н о 
осигуряване,подпомагане и 
грижи”
Дейност”Домашен социален 
патронаж”
Параграф	 10-11	 /Храна/	 -	 2	 000	
лв.
Дейност”Програми за времен-
на заетост”
Параграф	02-09	/Други	плащания	
и	възнаграждения/	-	2	150	лв.
Функция”Образование”
Дейност”Целодневни детски 
градини”-дофинансиране с общ.
средства”
Параграф	 	 01-01/Запл.на	 персо-
нала	 по	 труд.правоотн./	 -	 6	 120	
лв.
Параграф	 02-05/Изпл.суми	 от	
СБКО	за	облекло/	-	4	500	лв.
Параграф	 05-51	 /Осиг.вноски	 от	
работодател”	-	805	лв.
Параграф	 05-52	 /Осиг.вноски	 от	
работ.за	учит.вноски/		-	120	лв.
Параграф	 05-60/Здравно	 –осиг.
вноски	от	работодател/	-	295	лв.
 11 840 лв.
IІ.	Намалява	кредитите	по	разход-
ната	част	в	дейностите”Общинска	
отговорност”	 в	 следните	 функ-
ции	и	параграфи:
Функция”Образование”

След	изтичане	на	едномесечния	срок	от	публикуването	на	настоящото	Обявление	по	реда	на	чл.25.	ал.1	от	ЗОС,	ще	бъде	из-
дадена	Заповед	за	отчуждаване	на	основание	чл.25,	ал.2	от	ЗОС.	

С уважение, /п/
ГЕОРГИ ПЕТКОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал:/п/
Арх. Валентина Делчева-Ангелова
Главен архитект на Общината
Изготвил:В.Цветкова

......продължение от стр.8
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Дейност”Целодневни детски 
градини”
Параграф	10-11	 /Храна/	 -	11	840	
лв.
Функция „Жилищно 
строителство,БКС и опазване 
на околната среда”
Дейност „Др.дейности по жил.
строителство,и регион.разви-
тие”
Параграф	 10-15	 /Материали-	 52	
176	лв.
Параграф	10-30	/Текущ	ремонт	-	
40	000	лв.
 92 176 лв.
 РЕШЕНИЕ №232 - От-
носно: Промяна в общия раз-
мер на бюджета, поради пре-
изпълнение в приходната част 
и разместване на кредити към 
31.12.2014 г.
	 ОбС-Своге	дава	съгласие,	
поради	 преизпълнение	 на	 пара-
графи	 в	 прихода	 и	 	 възникване	
на	неотложни	потребности	и	не-
достиг	на	бюджетни	кредити	при	
приемане	на	първоначалния	бю-
джет,	да	бъдат	разместени	креди-
ти	в	разходната	част,	по	парагра-
фи,	 дейности	 и	 функции,	 както	
следва:
І.	Увеличава	средствата	в	приход-
ната	част	в	следните	параграфи:
	 Параграф	 27-04/общ.так-
си	 за	 ползвне	 на	 дом.соц.патро-
наж/	-	4	000
	 Параграф	13-01/д-к	върху	
недв.имоти/-	15	000
	 Параграф	13-03/д-к	върху	
превозн.средства/	-	30	000
	 Параграф	 37-01/внесено	
ДДС/-	7	000	
	 Параграф	93-39/друго	фи-
нансиране/	-/70302																								
ІІ.	Намалява	средствата	в	приход-
ната	част	в	следните	параграфи:
	 Параграф	 61-02/предост.
трансф.мужду	бюджети/	-94260						
                 
ІІ.	Намалява	кредитите	по	разход-
ната	част	в	дейностите”Общинска	
отговорност”	 в	 следните	 функ-
ции	и	параграфи:
Функция „Общи държавни 

служби”
Дейност „Общинска админи-
страция”
Параграф	10-20	/разходи	за	външ-
ни	услуги/	-	42	860
Функция „Отбрана и сигур-
ност”
Дейност „Доброволни форми-
рования за защита при бед-
ствия”
Параграф	 10-13/пост.инвентар	 и	
облекло/	-	1	000
Параграф	 10-16/вода,горива	 и	
енергия/	-	5	000
 6 000
Функция„Жилищно   строи-
телство, БКС и опазване на 
околната среда”
Дейност „Улично осветление”
Параграф	 10-16/
Вода,горива,енергия/-	22	453																
     
Дейност „Управление на дей-
ностите по отпадъците”
Параграф	10-20	/разходи	за	външ-
ни	услуги/	 	-	12	000	
	 ІV.	 Увеличава	 кредити-
те	 по	 разходната	 част	 в	
дейностите”Общинска	 отговор-
ност”	 в	 следните	функции	и	па-
раграфи:
Функция „Жилищно 
строителство,БКС и опазване 
на околната среда”
Дейност „Чистота
Параграф	10-20/разходи	за	външ-
ни	услуги/	-	115	355
 РЕШЕНИЕ №233 - От-
носно: Определяне на такса 
битови отпадъци за 2015 г. по 
показател „Брой ученици“ за 
училищата в Община Своге
	 ОбС-Своге	 дава	 съгласие	
училищата	в	община	Своге	да	за-
плащат	такса	за	битови	отпадъци	
за	 2015	 г.	 по	 7	 лв.	 на	 брой	 уче-
ник,	 дневна	форма	 на	 обучение.	
В	това	число:
-за	сметосъбиране	и	сметоизвоз-
ване	–	4,60	лв.
-за	 чистотата	 на	 териториите	 за	
обществено	ползване	–	1,30	лв.
-за	депо-1,10	лв.	
Броят	на	учениците	 се	определя	

по	информационната	система	на	
МОН	„Админ	М“	към	01.01.2015	
г
 РЕШЕНИЕ №234 -. 
Относно: Приемане на План-
сметка за разходите по смето-
събирането и сметоизвозване-
то, обезвреждането на битови 
отпадъци в депа или други съ-
оръжения и чистотата на тери-
ториите за обществено ползва-
не за 2015 г.
	 ОбС-Своге	не	приема	 го-
дишен	 размер	 на	 разходите	 на		
такса	 битови	 отпадъци	 за	 всяко	
населено	място	 за	 всяка	 от	 дей-
ностите,	 съгласно	 Приложение1	
/План-сметка	 Сметосъбиране,	
сметоизвозване,	чистене	на	тери-
ториите	за	обществено	ползване	
и	 обезвереждане	 на	 битови	 от-
падъци	в	депо	 -	 2015	 г./	 и	 както	
следва	:
I.	 За	 осигуряване	 на	 съдове	 за	
съхраняване	на	битови	отпадъци	
-	 контейнери,	 кофи	и	други	 	 -19	
980.00	лв.
II.	Събиране	на	битови	отпадъци	
и	 транспортирането	 им	 до	 депо	
или	 др.инсталации	 и	 съоръже-
ния	за	обезвреждането	им	-		765	
000.00	лв.
III.	 За	 проучване,	 проектиране,	
изграждане,	поддържане,	експло-
атация,	 закриване	 и	мониторинг	
на	депата	за	битови	отпадъци	или	
др.инсталации	 или	 съоръжения	
за	 обезвреждане,	 рециклиране	 и	
оползотворяване	на	битови	отпа-
дъци,	 включително	 отчисления-
та	по	чл.60	и	чл.64	от	Закона	 за	
управление	 на	 отпадъците	 -	 331	
250.00	лв.,	 в	 т.	 ч.	 175	000.00	лв.	
такса	по	чл.64							
IV.	 За	 почистване	 	 на	 улични-
те	 платна,	 площадите,	 алеите,	
парковите	 и	 други	 територии	 от	
населените	 места,	 предназначе-
ни	 за	 обществено	 ползване	 -	 38	
400.00	лв.
Данък	добавена	стойност		-		164	
676.00	лв.
ОБЩО:			1	319	306,00	лв.
 РЕШЕНИЕ №235 - От-
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носно: Отпускане на едно-
кратна финансова помощ на 
нуждаещи се лица и семейства 
по реда на Наредба за реда и 
начина за отпускане на едно-
кратна финансова помощ, при-
ета с Решение №121, Протокол 
№29/26.04.2013 г.
	 ОбС-Своге	 дава	 съгласие	
да	се	отпусне	еднократна	финан-
сова	помощ	на	лицата,	одобрени	
от	 комисията	 по	 чл.7	 от	 Раздел	
II	от	Наредбата	за	реда	и	начина	
за	 отпускане	 на	 еднократна	 фи-
нансова	 помощ	 по	 приложения	
списък.	Средствата	са	предвиде-
ни	 в	 бюджета	 на	Община	Своге	
за	2014	г.	по	параграф	42-14	/те-
кущи	обезщетения	и	помощи	по	
решение	на	Общинския	съвет/.
 РЕШЕНИЕ №236 - От-
носно: Одобряване задание 
по чл. 125 от ЗУТ и издаване 
разрешение за изработване 
на на проект за Подробен ус-
тройствен план (ПУП) – План 
за застрояване (ПЗ) на позем-
лен имот (ПИ) №042008 (др.
селскост.тер.) в местн. „При 
Реката” по Картата на възста-
новената собственост (КВС) на 
село Свидня, Община Своге, 
Софийска област, с цел промя-
на предназначението на земята 
и застрояването й със сграда за 
офис и открит склад за инерт-
ни материали
	 ОбС–Своге	 одобрява	 за-
данието	по	чл.	125	от	ЗУТ–	тек-
стова	 част	 и	 Скица	 с	 предло-
жение	 в	 М	 1:500	 и	 разрешава	
изработването	 от	 заинтересова-
ното	лице	на	проект	за	ПУП–ПЗ	
на	поземлен	имот	№	042008	(др.
селскост.тер.)	 в	 м..„При	 Реката”	
по	КВС	на	с.	Свидня,	с	цел	про-
мяна	 предназначението	 на	 земя-
та	 и	 застрояването	 й	 със	 сграда	
за	офис	и	открит	склад	за	инерт-
ни	материали.	
Решението	да	се	съобщи	по	реда	
на	чл.	124б,	ал.	2	от	ЗУТ.

 РЕШЕНИЕ №237 - От-

носно: Отдаване под наем на 
част от имот-частна общинска 
собсъвеност, представляващ 
помещения №3, №4 и №5 с 
площ от 48,00 кв.м., находящи 
се в сградата на Кметство – с. 
Вл.Тричков, Община Своге
	 1.	ОбС-Своге	 дава	 съгла-
сие	 за	 провеждане	 на	 публичен	
търг	с	явно	наддаване	за	отдаване	
под	наем	за	срок	до	10	г.	на	част	
от	имот	–	ч.	 о.	 с.,	 представлява-
ща:	помещения	с	№3,	№4	и	№5	с	
площ	от	48,00	кв.м.,	находящи	се	
в	сградата	на	Кметство	–	с.Владо	
Тричков,	 УПИ	 (парцел)	 VI	 „За	
кметство	 и	 обществено	 обслуж-
ване“,	 кв.29	по	ПУП	на	 с.Владо	
Тричков,	 предназначени	 за	 ле-
карски	кабинет.															
2.	 ОбС-Своге	 одобрява	 начална	
тръжна	 месечна	 наемна	 цена	 в	
размер	 на	 1,1%	 от	 минималната	
работна	 заплата	 за	 страната	 за	
1	 кв.м	площ,	 без	ДДС,	 съгласно	
Приложение	№1	към	НРПУРОИ.																														
3.	 ОбССвоге	 упълномощава	
Кмета	на	Община	Своге	да	изда-
де	 заповед	и	 да	 сключи	договор	
за	 наем	 за	 срок	 до	 10	 г.	 на	 част	
от	 имот	 -	 ч.	 о.	 с.,	 представлява-
ща:	помещения	с	№3,	№4	и	№5	с	
площ	от	48,00	кв.м.,	находящи	се	
в	сградата	на	Кметство	–	с.Владо	
Тричков,	 УПИ	 (парцел)	 VI	 „За	
кметство	 и	 обществено	 обслуж-
ване“,	 кв.29	по	ПУП	на	 с.Владо	
Тричков,	 предназначени	 за	 ле-
карски	кабинет.	
 РЕШЕНИЕ №238 -  От-
носно: Провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна об-
щинска собственост №018129 
от общинския поземлен фонд, 
с площ от 1,433дка, находящ се 
в с. Свидня, м.“Корни дол“, об-
щина Своге
	 1.	ОбС-Своге	 дава	 съгла-
сие	 за	 провеждане	 на	 публичен	
търг	с	явно	наддаване	за	продаж-
ба	на	имот	–	ч.	о.	с.,	представля-
ващ:
-	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	 –	 имо-
ти	 №№018128;	 000397;	 000401;	
000419.	Актуван	с	Акт	за	ч.	о.	с.	
№11653/12.11.2014	г.
2.	 ОбС-Своге	 одобрява	 начална	
продажна	цена	за	имота	в	размер	
на	1900.00	лв.	без	ДДС,		съгласно	
оценка,	изготвена	от	лицензиран	
експерт-оценител.
3.	 ОбС–Своге	 упълномощава	
Кмета	на	Община	Своге	да	про-
веде	търга	по	т.1,	издаде	Заповед	
и	 сключи	 Договор	 за	 продажба	
на	описания	в	т.1	имот	–	ч.	о.	с.,	
със	 спечелилия	 публичния	 търг	
участник.
 РЕШЕНИЕ №239 - От-
носно: Провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване за 
продажба на имот – частна об-
щинска собственост №028010 
от общинския поземлен фонд, 
с площ от2.892 дка, находящ се 
в с.Добърчин, м. „Гумното“, об-
щина Своге
	 1.	ОбС-Своге	 дава	 съгла-
сие	 за	 провеждане	 на	 публичен	
търг	с	явно	наддаване	за	продаж-
ба	на	имот	–	ч.	о.	с.,	представля-
ващ:
-	 Имот	 №	 028010	 от	 ОПФ,	 с	
площ	 от	 2.892	 дка,	 находящ	 се		
в	 с.	 Добърчин,	 м.„Гумното“.	 Н-
н	 на	 тр.	 ползв.:	 ливада.	 Катего-
рия	 на	 земята:	 девета.	 Граници	
–	 имоти	 №№0248011;	 028008;	
028002;	000323;	028012;	028006;	
028008.	 Актуван	 с	 Акт	 за	 ч.о.с.		
№11663/20.11.2014	г.
2.	 ОбС-Своге	 одобрява	 начална	
продажна	цена	за	имота	в	размер	
на	4000.00	лв.	без	ДДС,		съгласно	
оценка,	изготвена	от	лицензиран	
експерт-оценител.
3.	 ОбС–Своге	 упълномощава.
Кмета	на	Община	Своге	да	про-
веде	търга	по	т.1,	издаде	Заповед	
и	 сключи	 Договор	 за	 продажба	
на	описания	в	т.1	имот	–	ч.	о.	с.,	
със	 спечелилия	 публичния	 търг	
участник.
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  РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 30.12.2014 г.

 РЕШЕНИЕ №240 - Oтносно: Oпределяне на годишния размер на такса битови отпадъци, според количе-
ството, за 2015 г.
	 I.	Определя	годишен	размер	на	такса	битови	отпадъци,	според	количеството	им,	като	се	вземат	предвид	разходите	
по	Приложение1	/Калкулация	за	определяне	на	цената	за	извозване	на	1	бр.	съд	за	отпадъци	за	2015	г./,	съгла.	чл.66,	ал.1,	
т.1,	2	и	3,	от	ЗМДТ	:
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II.	 Съгласно	 чл.67,	 ал.4	 от	 ЗМДТ	 и	
чл.64,	т.4	от		Наредбата	за	местните	да-
нъци,	такси	и	цени	на	услуги	в	Община	
Своге,		към	сумите	по	предходната	точ-
ка	се	добавят	и	5	/пет/	промила	върху	
по-високата	 от	 отчетната	 стойност	 	 и	
данъчната	оценка	на	имотите	 /в	т.ч.	и	
жилищни/,	 собственост	 на	 предприя-
тията,	за	такса	-	поддържане	чистотата	
на	териториите	за	обществено	ползва-
не	в	населените	места.
 РЕШЕНИЕ №241 - Oтносно: 
Приемане на план-сметка за прихо-
дите и разходите за поддържане на 
чистотата, сметосъбирането и сме-
тоизвозването и определяне размера 
на таксата за битови отпадъци в об-
щина Своге за 2015 г.
І.	Приема	 определянето	на	 приходите	
от	 такса	 битови	 отпадъци	 за	 2015	 г.,	
както	следва:
1.	Съгласно	чл.63,	ал.2	от	ЗМДТ	и		За-
повед	 №	 1944/30.10.2014г.,	 относно	
определяне	 границите	 на	 районите	 и	
вида	на	предлаганите	услуги	по	чл.62	
от	ЗМДТ	т.е.	извършване	на	организи-
рано	сметосъбиране	и	сметоизвозван,е	
да	бъде	следната:
1.1.	 За	имоти,	 собственост	на	фи-
зически	лица
-	за	осигуряване	на	съдове	за	съхране-
ние	на	битови	отпадъци	–	контейнери,	
кофи	и	др.	и	за	събирането	и	транспор-
тирането	им	до	депа	или	други	инста-
лации	и	съоръжения	за	обезвреждане-
то	им,	размерът	да	е	2,5	/две	цяло	и	пет/	
промила	върху	данъчната	оценка;								
-	за	проучване,	проектиране,	изгражда-
не,	 поддържане,	 експлоатация,	 закри-
ване	и	мониторинг	на	депата	или	други	
инсталации	 или	 съоръжения	 за	 обез-
вреждане	рециклиране	и	оползотворя-
ване	 на	 битови	 отпадъци,	 включител-
но	 отчисленията	 по	 чл.64	 от	 Закон	 за	
управление	 на	 отпадъците,	 размерът	
да	е	1	 /един/	промил	върху	данъчната	
оценка;
-	за	почистване	на	улични	платна,	пло-
щади,	алеи,	паркове	и	други	територии	
от	населените	места,	предназначени	за	
обществено	 ползване,	 размерът	 да	 е	
1,5	 /едно	 цяло	 и	 пет/	 	 промила	 върху	
данъчната	оценка;
Или	общо	по	т.1.1	-	5,0	/пет	/	промила	
за	 имоти,	 собственост	 на	 физически	
лица	върху	данъчна	оценка	67	570	600	
лв..
2.	Съгласно	чл.63,	ал.1	от	ЗМДТ	и		За-
повед	№	1944	/	30.10.2014г	за	граници-

те	на	районите	и	вида	на	предлаганите	
услуги	по	чл.62	от	ЗМДТ	т.е.	извън	ра-
йоните	на	организирано	сметосъбира-
не	и	сметоизвозване	да	бъде	следната:
2.1.	За	имоти,	собственост	на	физиче-
ски	лица
-	за	проучване,	проектиране,	изгражда-
не,	 поддържане,	 експлоатация,	 закри-
ване	и	мониторинг	на	депата	или	други	
инсталации	 или	 съоръжения	 за	 обез-
вреждане,	рециклиране	и	оползотворя-
ване	на	битови	отпадъци,	вкл.	отчисле-
нията	по	чл.64	от	Закон	за	управление	
на	отпадъците,	размерът	да	бъде	1	про-
мил	върху	данъчната	оценка;
-	за	почистване	на	улични	платна,	пло-
щади,	алеи,	паркове	и	други	територии	
от	 населените	 места,	 предназначени	
за	 обществено	 ползване,	 размерът	 да	
бъде	 	 1,5	 /едно	 цяло	 и	 пет	 /	 промила	
върху	данъчната	оценка.
Или	общо	по	т.2.1	–	2.5	/две	цяло	и	пет/	
промила	за	имоти,	собственост	на	фи-
зически	лица	върху	данъчна	оценка	21	
768		000	лв.	
3.Съгласно	чл.63,	ал.2	от	ЗМДТ	и		За-
повед	№	1944	/	30.10.2014г	за	граници-
те	на	районите	и	вида	на	предлаганите	
услуги	по	чл.62	от	ЗМДТ	т.е.	за	извърш-
ване	на	организирано	сметосъбиране	и	
сметоизвозване	да	бъде	следната:
3.1.	 За	имоти	 /	 в	 т.ч.	жилищни	 /,	 соб-
ственост	на	юридически	лица	–		пред-
приятия,	търговски	дружества	и	фирми	
на	граждани
-	за	осигуряване	на	съдове	за	съхране-
ние	на	битови	отпадъци	–	контейнери,	
кофи	и	др.	и	за	събирането	и	транспор-
тирането	им	до	депа	или	други	инста-
лации	и	съоръжения	за	обезвреждането	
им,			17	/	седемнадесет	/	промила	върху		
по-високата	между	данъчната	оценка	и	
отчетната	стойност	;
	 -	 за	проучване,	проектиране,	изграж-
дане,	 поддържане,	 експлоатация,	 за-
криване	 и	 мониторинг	 на	 депата	 или	
други	 инсталации	 или	 съоръжения	 за	
обезвреждане,	 рециклиране	 и	 оползо-
творяване	 на	 битови	 отпадъци,	 вклю-
чително	отчисленията	по	чл.64	от	За-
кон	 за	 управление	 на	 отпадъците	 	 на	
битовите	отпадъци,	размерът	да	бъде	4	
/четири/	промила	върху	по-високата	от	
данъчната	 оценка	 	 и	 	 отчетната	 стой-
ност	;
-	за	почистване	на	улични	платна,	пло-
щади,	алеи,	паркове	и	други	територии	
от	 населените	 места,	 предназначени	
за	обществено	ползване,	размерът	 	да	

бъде	5	/пет/	промила	върху	по-	висока-
та	между	данъчната	оценка	и	отчетна-
та	стойност	.
	 	 Или	 общо	 по	 т.3.1	 –	 26/двадесет	 и	
шест/промила
3.2.	За	имоти	–	общински	и	държавни	
училища	 -	 заплащат	 такса	 за	 битови	
отпадъци	за	2015	година	по	7,00	лв.	за	
„брой	ученик“	–	редовна	форма	на	обу-
чение,	в	т.ч.:
-за	 сметосъбиране	 и	 сметоизвозване	
–	4,60	лв.;
-за	обезвреждане	на	битовите	отпадъ-
ци	в	депа	или	други	съоръжения,	вкл.	
Отчисленията	 по	 чл.60	 и	 64	 от	 ЗОУ	
–	1,10	лв.
-за	 чистотата	 на	 териториите	 за	 об-
ществено	ползване	–	1,30лв.
										-за	имоти	/	в	т.ч.	жилищни	/,	соб-
ственост	на	юридически	лица	–		пред-
приятия,	търговски	дружества	и	фирми	
на	граждани,	съгласно	чл.66,	ал.1,	т.1	и	
2	от	ЗМДТ	–	17	промила	върху	данъч-
ната	оценка	/отчетната	стойност	4	511	
070	лв.
-за	имоти	 /	в	т.ч.	жилищни	/,	собстве-
ност	на	юридически	лица	–		предпри-
ятия,	 търговски	 дружества	 и	 фирми	
на	 граждани,	 съгласно	 чл.66,	 ал.1,	 т.3	
от	ЗМДТ	–	4	промила	върху	данъчната	
оценка	/отчетната	стойност	18	376	769	
лв.
	-за	имоти	/	в	т.ч.	жилищни	/,	собстве-
ност	на	юридически	лица	–		предприя-
тия,	 търговски	дружества	и	фирми	на	
граждани,	 съгласно	 чл.66,	 ал.1,	 т.4	 от	
ЗМДТ	 –	 5	 промила	 върху	 данъчната	
оценка	/отчетната	стойност	48	920	508	
лв.
Цифровото	изражение	от	трите	основ-
ни	приходоносители	има	следните	па-
раметри:
-	 за	имоти,	собственост	на	физически	
лица,	 съгласно	 чл.62	 във	 вр.	 с	 чл.66,	
ал.1,	т.1,2,3	и	4	от	ЗМДТ		и	чл.67,ал.2	
и	4	от	ЗМДТ		-	337	853.00,	в	т.ч.	чл.66	
ал.1	т.1		и	т.2			-		168	926.00,	-чл.66	ал.1	
т.3	 	 -	 	67	571.00,	 	 -чл.66	ал.1	т.4	 -	101	
356.00
	 -	за	имоти,	собственост	на	фи-
зически	лица,	съгласно	чл.63	във	връз-
ка	с	чл.66,	ал.1,	т.	3	и	4	и	чл.67	,ал.2	и	
ал.4	от	ЗМДТ	-	54	420.00,		в	т.ч.	чл.66	
ал.1	т.3	-	21	786,00,	-чл.66	ал.1,т.4	-	32	
634.00			 																																																			
	 -	 за	 имоти	 /в	 т.ч.	 жилищни/,	
собственост	на	юридически	лица		
	 -	предприятия,	търговски	дру-
жества	 и	фирми	на	 граждани,	 съглас-
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но	чл.62	във	вр.с	чл.66,	ал.1,	т.	1	и	2		и	
чл.67,ал.2отЗМДТ-76688.00																		
	 -за	 имоти	 /в	 т.ч.	 жилищни/,	
собственост	 на	 юридически	 лица	
–предприятия	 търговски	 дружества	 и	
фирми	 на	 граждани,	 	 съгласно	 чл.63	
във	вр.с	чл.66,	ал.1,	т.	3		и	чл.67	,ал.2	от	
ЗМДТ	-73	507.00																																							
	 -за	 имоти	 /в	 т.ч.	 жилищни/,	 собстве-
ност	 на	 юридически	 лица	 -	 предпри-
ятия,	 търговски	 дружества	 и	 фирми	
на	 граждани,	 съгласно	 чл.62	 и	 чл.63	
във	вр.с	чл.66,	ал.1,	т.	4	и	чл.67	ал.4	от	
ЗМДТ	-	244	603.00																																					
	 -	 за	имоти	 /в	т.ч.	жилищни/,	собстве-
ност	 на	 юридически	 лица	 -	 предпри-
ятия,	 търговски	 дружества	 и	 фирми	
на	 граждани,	 съгласно	 чл.67,	 ал.1	 от	
ЗМДТ	 																																																			
																							65	510.00																																						
	 	 -	 за	имоти	собственост/полз-
ване	от	общински	и	държавни	учили-
ща,	съгласно	чл.67,	ал.2	от	ЗМДТ	-	11	
277,00																																					
	 -недобори	 от	 минали	 години	 -	 198	
142.00	
ОБЩО	ПРИХОДИ	:		1	062	000.00
	Съгласно	 чл.163а	 от	 Закона	 за	 данък	
върху	добавената	стойност				
	 -Данък	добавена	стойност	 	 	 /-	 /	 	 	 	 31	
250.00
     ОБЩО: 1 030 750.00 
Общо приходи по населени места:

/Виж таблицата вдясно/

	 II	 .	 	 РАЗХОДИ	 ЗА	ПОДДЪР-
ЖАНЕ	НА	ЧИСТОТАТА	В	ОБЩИНА	
СВОГЕ
1.	Приема	годишен	размер	на	разходи-
те	на		такса	битови	отпадъци	за	всяко	
населено	място		за	всяка	от	дейности-
те,	съгласно	Приложение1	/План-смет-
ка	 Сметосъбиране,	 сметоизвозване,	
чистене	не	териториите	за	обществено	
ползване	 и	 обезвереждане	 на	 битови	
отпадъци	в	депо	-	2015	г./	и	както	след-
ва	:
					I.	За	осигуряване	на	съдове	за	съхра-
няване	 на	 битови	 отпадъци-контейне-
ри,	кофи	и	други		-	19	980.00	лв.
	 	 	 	 II.	 Събиране	 на	 битови	 отпадъци	
и	 транспортирането	 им	 до	 депо	 или	
др.инсталации	 и	 съоръжения	 за	 обез-
вреждането	им			-		765	000.00	лв.
	 	 	 III.	 За	 проучване	 ,проектиране,	 из-
граждане,	 поддържане,	 експлоатация,	
закриване	 и	 мониторинг	 на	 депата	 за	
битови	 отпадъци	 или	 др.инсталации	
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или	 съоръжения	 за	 обезвреждане,	 ре-
циклиране	и	оползотворяване	на	битови	
отпадъци,	 включително	 отчисленията	
по	чл.60	и	чл.64	от	Закона	за	управле-
ние	на	отпадъците	-	331	250.00	лв.,		в	т.	
ч.	175	000.00	лв.	такса	по	чл.64							
	 	 	 	 IV.	 За	 почистване	 	 на	 уличните	
платна,площадите	,алеите	,парковите	и	
други	територии	от	населените	места,	
предназначени	за	обществено	ползване	
-	38	400.00	лв.
	 	 	 	 Данък	 добавена	 стойност	 	 	 -	 	 164	
676.00	лв.
								ОБЩО	:			1	319	306,00	лв.		
	 ІІІ.	Разликата	в	размер	на	288	556.00	
лв.	 до	 предложената	 план-сметка	 за	
таксата	 за	 битови	 отпадъци	 по	 при-
ходната	част	да	се	покрие	с	приходи	от	
местни	данъци	и	такси.
 РЕШЕНИЕ №242 - Относ-
но: Допълнение към т.6.1 от Реше-
ние №25/14.03.2014 г. на Общински 

съвет-Своге, относно допълнителен 
списък на служители от общинска-
та администрация, имащи право на 
транспортни разходи за 2014 г.
	 ОбС-Своге	утвърждава	допъл-
нителен	 списък	 на	 служители	 от	 об-
щинската	администрация,	имащи	пра-
во	на	транспортни	разходи	за	2014	г.,	в	
размер	 на	 75%,	 съгласно	Приложение	
№12.
 РЕШЕНИЕ №243 - Относ-
но: Одобряване задание по чл.125 от 
ЗУТ и издаване разрешение за изра-
ботване на ПУП–ПЗ, с цел промяна 
предназначението на поземлен имот 
№042066 – ливада  по КВС за земли-
щето на с.Брезе, местн.“Бахчата“ с 
инвестиционно намерение за узако-
няване на съществуващата жилищ-
на сграда в имота, както и възмож-
ност за бъдещо ново застрояване
ОбС-Своге одобрява заданието по 

чл. 125 от ЗУТ – обяснителна част 
и Скица-предложение в М 1:500 и 
разрешава изработване от заинте-
ресованото лице на проект за ПУП–
ПЗ на поземлен имот № 042066, 
м.“Бахчата“ по КВС на с. Брезе.
	 Решението	 да	 се	 съобщи	 по	
реда	на	чл.	124б,	ал.	2	от	ЗУТ.
 РЕШЕНИЕ №244 - Относ-
но: вътрешни компенсирани проме-
ни на поименното разпределение по 
обекти за изграждане и основен ре-
монт на местни общински пътища 
през 2014 г. на Община Своге /съгл. 
Приложение №1/
ОбС-Своге	 приема	 вътрешни	 компен-
сирани	 промени	 на	 поименното	 раз-
пределение	по	обекти	за	изграждане	и	
основен	 ремонт	 на	 местни	 общински	
пътища	през	2014	г.	на	Община	Своге	
/съгл.	Приложение	№1/.

ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СВОГЕ

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  КМЕТ,
	 През	изтеклата	2014г.	РУ-Своге	и	община	Своге	реализираха	две	работни	карти	с	цел	
пътна	безопасност	на	територията	на	община	Своге.
	 Община	Своге	положи	много	усилия	за	подобряване	знаковото	стопанство,	за	полагане	
на	пешеходни	пътеки,	за	обезопасяване	на	редица	пътни	участъци-действия	насочени	към	опаз-
ване	живота	и	здравето	на	жителите	на	община	Своге.
	 В	следствие	ползотворното	ни	партньорство,	проявената	ангажираност	и	разбиране	на	
проблема	от	Ваша	страна	тази	година	РУ-Своге	получи	“Първо	място”	на	националния	конкурс	
организиран	от	Фондация	“Годишни	награди	за	пътна	безопасност”	в	категория	“Инициативи	за	
пътна	безопасност	от	държавни	институции	и	местни	администрации”,	проведен	на	09.12.14г.	в	
гр.	София.
	 Искрено	се	надявам	и	през	следваща	2015г.	ползотворното	ни	сътрудничество	в	името	на	
опазване	живота	и	здравето	на	хората	да	продължи.
Приемете	нашите	най-искрени	пожелания	за	весело	посрещане	на	коледните	и	новогодишните	
празници	на	Вас	и	Вашите	служители.
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	 Село	Гара	Лакатник	се	на-
мира	 на	 около	 22	 км	 северно	 от	
Своге	и	на	63	км	от	София.	От	сто-
лицата	 до	 с.	 Гара	Лакатник	може	
да	 се	 достигне	 с	 жп	 транспорт	

или	 с	 автомобил,	 по	 републикан-
ски	път	ІІ-16	през	Искърското	де-
филе,	за	около	1	час	и	10	минути.	
Територията	 на	 с.	 Гара	 Лакатник	
(и	с.	Лакатник)	е	около	32	кв.км	и	
граничи	 със	 землищата	 на	 селата	
от	община	Своге	–	Бов,	Гара	Бов,	
Габровница	 (Левище),	 Оплетня,	
Миланово	и	Заноге.	Средната	над-

морска	 височина	 на	 с.	 Гара	 Ла-
катник	 е	 553	 м.	 Населението	 на	
селото,	по	данни	от	2013	г.,	е	1276	
жители.	Кметството	на	с.	Гара	Ла-
катник	обслужва	и	жителите	на	с.	
Губислав,	които	са	40	души.	Кмет	
на	двете	села	е	Иван	Илиев.	Тра-
диционният	 събор	 на	 с.	 Гара	 Ла-
катник	 се	 провежда	 всяка	 втора	

неделя	 от	месец	май.	 За	
произхода	 на	 името	 на	
селото	 има	 две	 теории	
–	едната	е,	че	то	идва	от	
завоя,	 който	 прави	 река	

Искър	наблизо,	
с	 формата	 на	
сгънат	 лакът,	
а	 другата	 е,	 че	
идва	от	римско	
време	 –	 от	 ла-
тинското	 „лак-
тацио”,	 т.е.	 нещо	 като	
млекарево	 или	 млечево	
–	от	многото	доен	доби-
тък	 в	 района.	 Селото	 е	
създадено	 с	 Указ	 57	 на	
Президиума	на	Народно-

то	събрание	от	28.01.1965	г.	(Обн.,	
ДВ,	бр.	10	от	05.02.1965)	със	ста-
тут	 на	 населено	 място	
(гара).	 Със	 Закона	 за	
административно-тери-
ториалното	 устройство	
на	 Република	 България	
от	 03.06.1995	 г.	 (Обн.,	
ДВ,	бр.	63	от	14.07.1995)	

статутът	 му	 е	
променен	 на	
населено	място	
(село).
 История
											По	тези	земи	са	от-
крити	 останки	 на	 пеще-
рен	човек	от	преди	40000	
години.	Тук	са	живеели	и	
траки,	запазени	са	някол-
ко	надгробни	могили.
Особено	 много	 находки	
има	от	живота	на	римля-

ните,	населявали	тези	земи	в	про-
дължение	на	около	700	години.	
										Преломен	момент	за	разви-
тието	на	района	се	оказва	годината	
1893,	когато	започва	строителство-
то	 на	 жп	 линията	 София-Роман.	
Тази	линия	е	първата	в	България,	
по	която	има	цели	22	тунела.,	ко-
ето	прави	участъка	и	най-тежкият	

за	изпълнение.	Строи	се	от	итали-
ански	 инженери.	 В	 продължение	
на	четири	години	по	това	трасе	се	
струпват	 стотици	 работници,	 ко-
ито	полагат	релси,	строят	тунели,	
мостове	 и	 гари.	 Построяването	
на	 българската	 железница	 е	 едно	
от	 най-значимите	 постижения	 в	

следосвобожденския	период.	Още	
Атанас	 Буров	 нарича	 нашата	 же-
лезница	най-голяма	гордост	на	на-
цията.	Това	е	и	първата	работа	на	
българските	правителства	след	Ос-
вобождението,	да	се	строи	желез-
ния	път.	Покрай	него	в	цялата	стра-
на	възникват	стотици	нови	селища,	
сред	които	е	и	Гара	Лакатник,	взе-
ла	името	си	от	близкото	планинско	
село	Лакатник.	През	1958	г.	започ-
ва	 удвояването	 на	 линията,	 като	
през	1969	вторият	път	по	линия	2	е	
вече	изграден.	След	това	започва	и	
изграждането	 на	 електрификация	
по	трасето,	съпътствано	от	разши-
рение	 на	......продължава на стр.17

  СЕЛО ГАРА ЛАКАТНИК, ОБЩИНА СВОГЕ – 
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ТУРИЗЪМ
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тунелите,	 като	 през	 1979	 участъ-
кът	е	електрифициран.	След	1987	
г.	се	намаляват	дейностите	по	под-
новяването	на	трасето.	Това	налага	
в	края	на	90-е	години	на	миналия	
век	да	се	вземе	заем	от	Световната	
банка,	с	който	да	се	осигурят	сред-
ства	 за	 рехабилитация	 на	 отдел-
ни	 отсечки	 от	 цялата	 жп	 инфра-

структура.	 Тогава	 обаче	 поражда	
липса	 на	 средства	 в	 националния	
бюджет	 и	 работата	 е	 отложена	 за	
по-напред	във	времето.	Така	през	
2010	 г.	 започва	 рехабилитацията	
на	2-ра	жп	линия,		в	отсечката	Бов-
Лакатник,	която	е	в	изключително	
тежко	състояние.
 Култура и образование
	 Читалище	 „Искърски	про-
лом	1934”	е	действащо	читалище,	
регистрирано	 под	 номер	 1476	 в	
Министерство	на	Културата	на	Ре-
публика	България.	Дейности:	със-
тав	народни	танци,	група	модерни	

танци,	 детска	 театрална	 група;	
художествено	 слово;	 библиотека	

–	 16	 570	 тома.	 	 Непосредствено	
след	 основаването	 на	 читалище-
то	през	1934	г.,	с	дарения	е	осно-
вана	 първата	 селска	 библиотека.	
Първият	дарител	на	книги	е	Петър	
Първанов,	 впоследствие	 и	 други:	
Величко	Пешев,	Стоян	Дивански,	
Георги	 Исаев,	Михаил	Михаилов	
и	 още.	 Първоначално	 библиоте-

ката	 се	 е	 помещавала	 в	
частни	домове,	след	това	
в	сградата	на	училището,	
а	от	средата	на	50-те	го-
дини	на	миналия	 век	 до	
откриването	на	сегашна-
та	сграда	пред	1974	г.	–	в	
Кметството.	Будността	и	
активността	на	основате-
лите,	 привързаността	 на	
хората	към	традициите	и	
тяхната	жажда	за	знания	
и	 интелек-

туално	обогатяване	са	
основни	 фактори	 за	
създаване	 на	 читали-
щето.	 Още	 през	 пър-
вата	 година	 от	 осно-
ваването	му,	то	има	не	
само	 библиотека,	 а	 и	
женска	 певческа	 гру-
па	и	състав	за	народни	
танци.	 Много	 са	 ин-
дивидуалните	 изпъл-
нители	 на	 различни	
инструменти	–	гъдул-
ка,	кавал,	тъпан	и	гайда,	които	се	
включвали	с	участия	на	организи-

рани	празници	в	сели-
щето,	 а	 впоследствие	
и	 извън	
него.	По-
степенно	
се	навли-
за	 в	 теа-
тралната	
дейност	
с	 поста-
в я н е т о	
на	 бито-
ви	 пиеси	
( “ Б о р я -

на“,	 “Към	 пропаст“,	
“Когато	 гръм	 удари“,	

“Криворазбраната	 цивилизация“,	
“Албена“,	“Ревизор“	и	много	дру-
ги).	 През	 годините	 съществуват	
разнородни	 групи	 в	 различните	
области	 на	 художествената	 само-
дейност.	 Всички	 формации	 са	 с	
много	 участия	 на	 местни,	 реги-
онални	 и	 национални	 прегледи	
и	фестивали,	 донесли	 са	 и	много	
отличия	 и	 награди.	 Към	 момента	
читалищната	дейност	има	по-раз-
личен	облик,	но	тя	следва	примера	
на	основателя,	дал	всичко	от	себе	
си	да	съхраним	и	продължим	тра-
дициите	 и	 да	 присъстваме	 в	 жи-
вота	 на	 селището	 и	 поддържаме	
желанието	 за	 творчество	 и	 изяви	
сред	младите	хора.	Трудно	е,	но	не	
е	невъзможно!
	 ЦДГ	 –	 с.	 Гара	 Лакатник:	
ЦДГ	е	целодневна	детска	градина	

с	 общинско	 финансиране.	 Адрес:	
ул.“Кокиче“	1,	2272	Лакатник,	Об-
щина	Своге	Телефон:	+359	(0)7162	
2259;	 +359	 (0)7162	 2219;	 +359	
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(0)7162	2259
	 ОУ	 „Христо	 Ботев”	 –	 с.	
Гара	 Лакатник:	 ОУ	 „Христо	 Бо-
тев“	 е	 основно	 (І	 –	 VІІІ	 клас)	 с	
общинско	 финансиране.	 Учебни	
смени:	една	смяна	–	само	сутрин.	
Адрес:	ул.“Христо	Ботев“	12,	2272	
Лакатник,	Община	Своге	Телефон:	
+359	(0)7162	22-06
Email:	ou_lakatnik@abv.bg
 Забележителности
 Лакатнишките скали: 
Безспорно	 най-голямата	 природ-
на	забележителност	в	района	на	с.	
Гара	Лакатник	 са	 величествените	
Лакатнишки	 скали.	 Величието	 на	
Искърския	 пролом	 е	 неописуемо.	

Победата	на	реката	над	планината	
в	милионгодишната	битка	помеж-
ду	им,	е	оставила	отпечатък	в	спи-
ращи	дъха	гледки,	особено	в	райо-
на	 на	 Гара	 Лакатник.	 Отвесните	
300-метрови	 скални	 образувания,	
изградени	 от	 червен	 триаски	 пя-
съчник,	 са	 всъщност	 разкъсаната	
гръд	на	Балкана	–	резултат	от	чу-
довищната	битка	с	Искъра.	Навя-
ващи,	както	страхопочитание,	така	
и	възхищение,	скалите	са	като	маг-
нит	за	любителите	на	алпинизма	и	
пещернячеството.	 Лакатнишките	
скали	се	наричат	„люлка“	на	бъл-
гарския	 алпинизъм.	 През	 лятото	
на	1931	г.	за	първи	път	в	България	
е	било	употребено	алпийско	въже	
за	 изкачване	 на	 Лакатнишките	
скали	 от	 Александър	 Белковски,	
Георги	 Стоименов	 и	 Никола	 Чи-

пев.	Те	изкачили	на	свободно	въже	
скалите	вдясно	от	паметника	–	т.	н.	
“Дворци”	и	“Прозореца”.	От	1934	
г.	край	Гара	Лакатник	започва	ка-
терене	и	осигуряване	с	клинове	и	
карабинери.	 Лакатнишките	 скали	
са	много	известен	катерачен	обект	
–	в	местността	има	6	района	с	над	
350	 маршрута	 с	 различна	 труд-
ност.	 Най-популярни	 са	 Вражите	
дупки	и	Алпийската	поляна.	Екс-
тремните	спортове	не	са	единстве-
ният	начин	човек	да	се	докосне	до	
красотата	на	този	природен	фено-
мен.	В	района	на	скалите	има	ня-
колко	туристически	пътеки,	които	
са	 подходящи	 за	 посещение	 през	

всички	сезони	и	пред-
лагат	 фантастични	
гледки	 към	 красиво-
то	 Искърско	 дефиле.	
Уникалността	 на	 Ла-
катнишките	 скали	 е	
повод	да	бъдат	обяве-
ни	 за	 природен	 парк	
през	1963	г.
 Алпийски заслон 
„Орлово гнездо”:	На	
300	м	над	река	Искър,	
върху	една	терасовид-
на	скална	издатина,	е			
кацнала	 	 	 малка	 дър-

вена	къщичка.	Оцветена	в	червено	
и	виждаща	се	отдалеч,	тя	предста-
влява	 алпийски	 заслон,	 до	 който	
се	 достига	 само	 „по	 въже”.	 Кра-
сива	 и	 недостъпна,	 недосегаема	
за	 хорските	 проблеми,	 с	 гордост	

носи	името	си	–	„Орлово	гнездо”.	

Построена	е	през	1938	г.	от	алпи-
нистите	 от	 Българския	 алпийски	
клуб,	 след	 непосилен	 няколкоме-
сечен	 труд.	 Тя	 е	 като	 емблема	 на	
Лакатнишките	скали	и	всеки	посе-
тител	дошъл	да	ги	види,	я	търси	с	
поглед,	 сочи	я	с	пръст	и	се	радва	
като	 малко	 дете	 на	 тази	 дивна	 и	
прекрасна	гледка.
	 През	2000	г.	заслонът	е	из-
цяло	 подновен	 по	 инициатива	 на	
местните	 катерачи	 от	Планинска-
та	 спасителна	 служба	 в	Лакатник	
-	 Кирил	 Илиев,	 Емил	 Ангелов–
Ментата,	Иван	Георгиев	и	шефът	
на	местното	 туристическо	друже-
ство	Виктор	Петков.	В	подновява-
нето	 се	 включват	 спасителите	 от	
ПСС-Лакатник,	десетки	туристи	и	
жители	на	Лакатник.
 Пещера „Темната дуп-
ка”:	В	скалите,	точно	срещу	гара	
Лакатник,	на	около	30	м	над	река-
та,	 се	 намира	 отворът	 на	 една	 от	
най-известните	пещери	в	България	
–	 „Темната	 дупка”.	До	 него	може	
да	 се	 достигне	 по	 обезопасена	 с	
парапети,	лесно	достъпна	пътека.	
Общата	дължина	на	пещерата	ва-
рира,	по	различни	мнения,	между	
5000	и	9000	м.
	 Пещерната	 система	 е	 три-
етажна	 и	 се	 състои	 от	 две	 силно	
разклонени	 галерии	 свързани	 по-
между	 си.	 Особени	 забележител-
ности	на	пещерата	са	напречните	
профили	по	хода	на	 галериите.	В	
пещерата	има	много	езера,	както	и	

подземна	река.
	 В	„Темната	дупка”,	
която	 е	 сравнително	
„млада“	 пещера,	 все	
още	 не	 са	 се	 образу-
вали	 познатите	 ста-
лактити	и	сталагмити.	
Тях	можете	да	видите	
в	 други	 пещери	 на	
Лакатнишките	 ска-
ли	 като	 Ръжишката,	
Козарската	 или	 пък	
Свинската	дупка,	раз-
положени	по-високо	в	

скалите
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В	„Темната	дупка”	се	срещат	почти	
20%	от	всички	установени	в	Бълга-

рия	троглобионти.	От	тях	най-из-
вестният	е	Protelsonia	lakatnikensis.	
През	1962	г.	пещерата	е	обявена	за	
природна	забележителност.
 Карстов извор „Жито-
люб”:	 Карстовият	 извор	 „Жито-
люб”	 се	 намира	 в	 подножието	 на	
Лакатнишките	скали,		под	пещера	
„Темната	дупка”,	на	8	м	от	нивото	
на	р.Искър.	Изворът	е	един	от	най-
големите	карстови	извори	в	страна-
та	и	е	рожба	на	две	подземни	реки.	

Губилища	 поемат	 част	 от	 водите	
на	реките	Петренска	и	Пробойни-
ца,	които	преминават	през	водните	
етажи	на	пещерата	„Темната	дуп-
ка”,	и	през	тесен	сифон	се	изливат	
в	извора	в	подножието	на	скалите.	
При	 поройни	 дъждове	 през	 него	
преминават	до	1200	литра	в	секун-
да.	Около	 извора	 са	 разположени	
малък	ресторант	и	изкуствено	езе-

ро.
 Пропаст „Ямата”:	 Про-
пастта	се	намира	до	махала	„Про-

паст“	 на	 село	 Ла-
катник	и	е	третата	по	
дълбочина	 пропаст	
в	 България	 (-350	 м.).		
Птиците,	 гнездящи	
на	това	място,		се	на-
ричат	 Жълтоклюни	
или	Хайдушки	гарги,	
вид	с	намаляваща	по-
пулация	в	страната.	В	
книгата	си	„На	където	
ти	видят	очите“	Ясен	
Антов	 представя	 ин-
тересен	 разказ	 за	 тях	

и	самата	пропаст.
 Ръжишка пещера:	Нами-
ра	 се	 близо	 до	 гара	Лакатник,	 на	

140	 м.	 над	 р.	 Искър.	
Дълга	 е	 316	 метра.	
Сталактитните	 обра-
зувания	сa	по	свода	на	
пещерата,	а	не	по	сте-
ните,	както	е	обикно-
вено.	Това	се	дължи	на	
широките	пукнатини.	
Пещерата	през	зимата	

се	обитава	от	прилепи,	а		археоло-
гическите	находки	са	установили,	
че	 тук	някога	 са	живяли	 	 хора	 от	
желязната	епоха.	Красива	и	много	
интересна,	пещерата	се	обитава	от	
над	32	вида	различни	организми.
 Козарска пещера:	 Пеще-
рата	 се	 намира	 в	 Лакатнишкия	
карстов	район.	Дължината	й	е	834	
метра.	Входът	й	е	труднодостъпен,	

разположен	високо	над	нивото	на	
р.	 Пробойница.	 До	 него	 се	 стига	
по	стръмни,	тесни	пътечки.	Това	е	
причината	да	носи	името	 „Козар-
ска	пещера“.	Входът	й	е	голям	с	об-
ширно	преддверие,	което	често	се	
използва	за	нощуване.	Струящата	
от	 него	 прохлада	 е	 истинско	 бла-
женство	 след	 уморителното	 кате-
рене	по	голия	склон	под	парещите	
слънчеви	лъчи.	Пещерата	е	много	
малка,	а	за	някогашната	й	красота	
напомнят	само	нападалите	по	пода	
кварцови	кристали.	Има	два	успо-
редни	прохода,	по	които	се	дости-
га	до	единствената	зала.	В	цепна-
тините	по	тавана	могат	да	се	видят	
основите	 на	 някогашни	 огромни	
кварцови	друзи.	В	ляво,	по	посока	
на	ръба	на	скалния	венец,	може	да	

се	мине	пълзейки	по	тясна	
галерия,	 която	 завършва	 с	
отвор	високо	в	него.	От	там	
се	открива	прекрасна	глед-
ка	на	местността.
 Туризъм
									В	село	Гара	Лакатник	
функционира	 Туристи-
ческо дружество „Лака-
тнишки скали”.	 То	 есъз-
дадено	 през	 2005	 г.	 и	 е	
вписано	 е	 в	 регистъра	 на	
юридическите	 лица	 с	 нес-
топанска	цел	като	сдруже-

ние	 в	 обществена	 полза.	 Целите	
на	 организацията	 са	 да	 осъщест-
вява	дейност	в	защита	на	екологи-
ята,	 туризма,	 да	 създава	 условия,	
както	и	 да	предлага	 възможности	
и	услуги	за	упражняване	на	тури-
зъм,	 насочен	 към	 активен	 отдих,	
укрепване	на	здравето,	жизнеспо-
собността,	 работоспособността,	
развитие	 на	 познанието,	 възпита-
нието	и	емоционалното	обогатява-
не	на	личността.	Други	цели	пред	
сдружението	са	развиване	и	насър-
чаване	 различните	 видове	 форми	
на	туризъм.
	 Туристическото	дружество	
се	управлява	от	Управителен	съвет	
в	състав:	
	 Георги	Георгиев	–	предсе-
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дател,	Виктор	Петков	–	зам.-пред-
седател	и	
Елвира	Илиева	–	секретар.	
									Всяка	година	се	изготвя	про-
грама	 за	 ежемесечни	 походи	 и	
екскурзии	 в	 района,	 в	 други	 час-
ти	на	България	и	в	близки	страни.	
Неизменно	 в	 графика	 присъстват	
традиционни	преходи	и	дейности,	
които	 с	 всяка	 изминала	 година	
придобиват	 все	 повече	 популяр-
ност	и	привличат	десетки	съмиш-
леници	и	 нови	 туристи:	 поход	 до	
връх	Яворец	–	всяка	последна	съ-
бота	от	месец	януари;	поход	с.	Ла-
катник–хижа	 „Тръстеная”–	 мана-
стир	 „Седемте	 престола”	 –	 всеки	
последен	уикенд	на	април;	тради-
ционни	празници	на	Гара	Лакатник	
и	факелно	шествие;	поход	до	връх	
Околчица	 –	 2	 юни;	 	 поход	 Гара	
Лакатник–с.	Миланово–Пършеви-
ца	–	всеки	октомври;	26	декември	
–	 разходка	 из	 Лакатнишките	 ска-
ли,	 годишно	отчетно	събрание	на	
членовете	и	Коледен	банкет.
 Планинска спасителна 
служба – отряд Лакатник:	 От-
рядът	 на	 ПСС	 Лакатник	 е	 създа-
ден	 през	 1971	 година.	 Той	 е	 част	
структурата	 на	 Планинска	 спа-
сителна	 служба	 (ПСС)	 при	 БЧК	
–	единствената	бюджетна	органи-
зация	 в	 България,	 занимаваща	 се	
с	планинско	спасяване.	Отрядът	е	
базиран	в	с.	Гара	Лакатник,	общи-
на	Своге.	Състои	се	от	единадесет	
доброволни	 планински	 спасители	
и	един	стажант-спасител.	Районът	
на	действие	на	ПСС-Лакатник	об-
хваща	почти	цялата	 територия	на	
община	Своге	и	части	от	други	об-
щини.	 В	 компетенцията	 на	 ПСС,	
респективно	на	отряда	в	Лакатник,	
е	 да	 изпълнява	 следните	 специ-
фични	задачи:
-	Оказване	на	помощ	на	пострада-
лите	в	планините;
–	 Развиване	 на	 профилактична	 и	
контролна	 дейност	 за	 предотвра-
тяване	 на	 нещастните	 случаи	 в	
планините;
–	Търсене	на	изгубени	и	транспор-

тиране	на	пострадали	по	искане	на	
граждани	и	компетентни	органи;
–	 Съдействие	 при	 опазването	 на	
околната	среда;
–	 Търсене	 и	 транспортиране	 на	
загинали	 в	 труднодостъпни	 пла-
нински	 терени	 по	 искане	 на	 ком-
петентни	органи.
	 Районът	 на	 Лакатнишките	
скали	е	известен	с	атрактивните	си	
условия	за	пешеходен	туризъм,	ал-
пинизъм	 и	 спелеоло-
гия.	 Посещаемостта,	
особено	 в	 почивните	
дни,	 е	 изкючително	
висока.	 Целогодиш-
но	 се	провеждат	обу-
чения	 на	 катерачи,	
спелеолози	 и	 др,	 а	
през	 пролетно-лет-
ния	сезон	местността	
е	 посещавана	 от	 сто-
тици	 туристи.	 Необ-
ходимостта	 от	 бързи,	
адекватни	 и	 компе-
тентни	действия	в	случай	на	евен-
туално	нещастие	в	този	натоварен	
район,	 както	и	други	посещавани	
места	 на	 територията	 на	 община	
Своге,	е	безспорна.	Многобройни-
те	 акции	на	ПСС-отряд	Лакатник	
през	 годините,	 в	 чести	 случаи	
животоспасяващи,	 доказват	 това.	
ПС–	 Лакатник	 ежегодно	 участва	
и	 подпомага	 мероприятия,	 орга-
низирани	от	Община	Своге,	както	
и	 дейности,	 свързани	 с	 функцио-
нирането	 на	 местни	 институции.	
За	 поддържане	 високото	 ниво	 на	
отряда,	 спасителите	 периодично	
провеждат	 учебно-тренировърчни	
акции,	 практически	и	 теоретични	
занятия	 за	 работа	 на	 скали,	 оказ-
ване	 на	 помощ	 и	 транспортиране	
на	 пострадал,	 спешна	 долекарска	
медицинска	помощ	и	др.
Информация	за	връзка
Електронна	 поща:	 	 lakatnik@pss.
bg
Уеб	сайт:		http://www.pss.bg
 Алпинизъм
	 Лакатник	 е	 с	 характерен	
мек	 собствен	 микроклимат.	 Пре-

обладават	 слънчевите	 дни,	 но	 не	
са	 изключение	 и	 внезапни	 прева-
лявания.	Районът	е	карстов	и	след	
краткотраен	 дъжд	 скалите	 (варо-
вик)	изсъхват	бързо,	така	че	може	
да	се	продължи	катеренето.	Прак-
тиката	 е	 показала,	 че	 може	 да	 се	
катери	през	всички	сезони.	Пролет	
-	от	март	до	юни	условията	за	ка-
терене	са	много	добри.	През	април	
е	удачно	да	се	използва	денят	меж-

ду	10	и	16	часа,	докато	през	юни	
е	по-добре	обедните	 часове	да	 се	
избягват.	Лято	-	температурите	са	
високи	и	трябва	да	се	носи	много	
вода.	 Катери	 се	 рано	 сутрин	 или	
надвечер.	 Различното	 изложение	
на	 отделните	 маршрути	 позволя-
ва	в	повечето	случаи	да	се	подбе-
ре	сенчесто	място.	Често	полъхва	
и	 живителен	 ветрец.	 Есен	 -	 след	
пролетта	това	е	другият	най-попу-
лярен	 сезон.	 Въпреки	 дъждовни-
те	дни	без	проблеми	се	катери	по	
всички	масиви	 чак	 до	 късна	 есен	
(и	 декември).	 Зима	 -	 софийските	
катерачи	 (особено	 преди	 постро-
яването	 на	 изкуствени	 стени	 в	
София)	идват	в	Лакатник	при	все-
ки	 по-топъл	 зимен	 ден.	 Най-под-
ходящ	 район	 за	 целта	 се	 оказват	
„Вражите	 дупки”.	 В	 сравнение	 с	
„Алпийска	поляна”	там	е	по-защи-
тено	от	вятър	и	слънцето	понякога	
напича	така,	че	може	да	се	катери	
и	 по	 къси	 ръкави.	 Лакатнишкият	
март	 може	 да	 се	 отнесе	 по-скоро	
към	пролетните	месеци.
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Рафтинг
	 Рафтингът	 по	 Искърско-
то	 дефиле	 е	 приключение,	 което	
може	 да	 опита	 всеки	 –	 и	 дете,	 и	
възрастен.	За	целта	има	трасирани	
различни	 маршрути,	 съчетаващи	
адреналинови	 моменти	 и	 релакс	
сред	красотата	на	природата.	Има	
и	 специално	 разработен	 Family	
маршрут,	подходящ	за	семейства	с	
деца	над	6	години.	
За	 контакти:	 офис:	 София,	 ул.	
„Люлин	Планина”	21	А,	 тел:	 02	 /	
851	 80	 43,	 мобилен:	 0878597316,	
e-mail:	defileto@mail.bg	 	 -	Ивайло	
Драганов	
 Клуб „Велокрация”
	 От	 август	 2014	 г.	 фено-
вете	 на	 планинското	 колоездене	
имат	 възможност	 да	 преминават	
по	 картирано	 с	GPS	 трасе	 и	 през	
Лакатник.	Маршрутът	 е	 направен	
от	 наскоро	 учредения	 свогенски	
велоклуб	 „Велокрация“.	 Клуб	
„Велокрация“	 е	 създаден	 през	
2014	година	и	сред	целите	му	е	да	
обособява,	 маркира	 и	 поддържа	
велосипедни	 трасета	 и	 маршрути	
в	община	Своге.
	 Маршрут:	 гр.Своге–с.Гара	
Бов–с.Бов–с.Лакатник–с.Гара	 Ла-
катник–гр.Своге
	 Маршрутът	 минава	 през	
едни	от	най-живописните	местно-
сти	на	община	Своге.	Трасето	със	
своите	48	км	не	е	трудно,	 защото	
е	по	асфалт,	но	3	км	от	него,	меж-
ду	с.Бов	и	с.Лакатник,	може	да	се	
стори	като	кошмар	за	мнозина.	Не	
защото	 има	 изкачвания,	 а	 защото	
трасето	 минава	 през	 гъста	 гора.	
На	места	има	и	блатиста	местност	
с	лепкава	глинеста	почва.	
Председателят	 на	 клуб	 „Велокра-
ция”	Цветан	Такев	подробно	обяс-
нява	маршрута:
	 „Маршрутът	 започва	 от	
гр.Своге	 в	 посока	 гр.Мездра.	 На	
около	 9-тия	 километър	 се	 отбива	
към	с.Гара	Бов,	след	което	се	про-
дължава	по	пътя	нагоре	към	с.Бов.	
Трябва	да	се	изкачат	около	6,5	км,	

при	 500	м	 денивелация,	 през	 път	
тип	“серпентина”,		докато	се	стиг-
не	 до	 първите	 къщи	 на	 селцето,	
където	 има	 чешмичка	 и	 разклон.	
На	 този	 разклон	 се	 хваща	 леви-
ят	път	 към	махала	 “Луково”.	Там	
изкачването	 продължава,	 докато	
се	 стигне	до	равен	път	 с	 красиви	
гледки	от	лявата	страна	към	балка-
на	на	с.Заселе,	Зимевица	и	Заноге.	
На	около	3-4	км	от	отбивката	за	ма-
хала	“Луково”,	пътят	се	разклоня-

ва.	Трябва	да	се	продължи	направо	
по	 горския	 път	 към	 с.Лакатник.	
Пътят	не	може	да	се	обърка,	защо-
то	навсякъде	има	табелки.	Левият	
път	хваща	към	ферма	
“Планинец”.	 Но	 да	
се	върнем	на	 горския	
път	 към	 с.Лакатник	
–	 като	 километри	 не	
е	 много,	 около	 3,	 но	
калта,	водата	и	глина-
та	го	правят	изключи-
телно	 тежък.	 Трябва	
да	 се	 внимава	 много	
и	 за	 змии,	които	пре-
бивават	 в	 локвите.	
Горският	 път	 излиза	

почти	 на	 центъра	 на	 с.Лакатник,	
от	където	следва	малко	изкачване	
и	 няколко	 километрово	 живопис-
но	спускане	към	с.Гара	Лакатник.	
Там,	като	излезете	на	главния	път	
към	гр.Своге,	 след	около	киломе-
тър,	може	да	се	отбиете	до	култо-
вото	 заведение	 при	 пещерата	 за	
по	водица,	храна	или	хладна	бира.	
Оттам	нататък	пътят	до	гр.Своге	е	
около	18	км.	Надморската	височи-
на,	 до	която	 се	достига	 е	 931	ме-

тра.”
	 Иначе	 като	 цяло,	
районът	 е	 богат	 на	
маршрути	 за	 планин-
ско	колоездене.	Вина-
ги	може,	да	се	стигне	
до	 хижа	 “Тръстеная”	
и	 оттам	 към	 с.Бов,	
с.Желен	 или	 пък	 към	
манастир	 “Седемте	
престола”.	
	 Повече	 информа-
ция	 за	 маршрути	 и	
GPS	 карти	 може	 да	
откриете	 на	 http://
www.velocracia.com
 Традиции
 Факелно шествие: 
„Десетки	 младежи	
от	 цяла	 България	 се	
включиха	 във	 факел-
ното	 шествие	 на	 Ла-
катнишките	 скали	 в	
събота,	 10	 май.	 Цял	

ден	преди	това	ентусиасти	се	спус-
каха	по	алпийски	тролей	под		при-
чудливата	къщичка	„Орлово	гнез-
до“.	Той	беше	направен	за	поредна	
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година	от	спасителите	от	отряда	на	
Планинската	спасителна	служба	в	
Лакатник,	 специално	 за	 празнен-
ствата	на	селото.	Привечер	за	по-
реден	път	от	2001–ва	година	насам	
при	Кръста	 на	 загиналите	 плани-
нари	и	алпинисти,	високо	в	скали-
те,	 бе	 отслужен	 водосвет.	 Същия	
ден	 от	 сутринта	 деца	 изрисуваха	
платната	срещу	ЖП	прелеза	в	Гара	
Лакатник	в	ярки	багри	под	вещото	
ръководство	на	художника	Мирон	
Манлихеров.	 От	 няколко	 години	
насам	 входът	 на	 селото	 придоби	
нов	 облик,	 след	 като	 по	 идея	 на	
кмета	 Иван	 Михайлов	 бившите	
рушащи	 се	 лозунгови	 табла,	 ос-
танали	 наследство	 от	 социалис-
тическо	 време,	 бяха	 реновирани	
и	се	превърнаха	в	платна	за	изява	
на	местни	художествени	таланти.”	
От	www.lakatnik.info	
 Туристически бази
  Хижа „Пробойница”:	Намира	се	
в	долината	на	р.Пробойница,	близо	
с.Губислав.	Представлява	масивна	
четириетажна	 сграда	 с	 капацитет	
59	места.	Почти	всички	стаи	са	с	
мивки	и	с	етажни	санитарни	възли	
и	бани.	Сградата	е	водоснабдена	и	
електрифицирана,	 отоплението	 е	

с	 печки	 на	 твърдо	 гориво.	 Разпо-
лага	с	ресторант,	лавка	и	туристи-
ческа	столова.	През	лятото	места-
та	 за	нощувка	 се	увеличават	 с	40	
легла,	 разположени	 в	 10	 дървени	
бунгала	 с	 външни	 санитарни	 въ-
зли.	 Съседни	 туристически	 обек-
ти:	Лакатнипките	скали	–	2.30	ч.;	

х.Петрохан	–	5.00	ч.;	х.Бялата	вода	
–	3.30	ч.;	 	х.Пършевица	–	6.00	ч.;	
х.Тръстеная	–	6.00	ч.	Пътеките	са	
маркирани.
Местонахождение:Козница
Координати:	 43°06′17″	 с.	 ш.	
23°16′47″	и.	д.
Надморска	височина:	1004	м
Брой	места:	59
Водоснабдяване:	да
Електрифициране:	да
Телефон	за	връзка:0876/742909
 Хижа „Тръстеная”:	Хижа	
„Тръстеная”	 (Тръстена)	 се	 нами-
ра	 на	 международния	 маршрут	

Ком-Емине	 (Е-3),	 източно	 от	 Ис-
кърския	пролом,	в	подножието	на	

вр.Издримец	 (1492	
м).	Разполага	с	места	
за	 30	 души	 и	 малка	
столова.	 В	 близост	
до	 хижата	 има	 три	
езера,	 букови	 гори	 и	
просторни	 поляни,	
подходящи	за	разход-
ка.	 Хижа	
„ Т р ъ с -
теная”	 е	
известна	
с	големи-
те	 си	ма-

линови	 насаждения	
и	 производството	 на	
малиново	вино.
Откъм	 Искърския	
пролом	до	хижата	во-
дят	два	пътя	-	от	с.Гара	
Лакатник	 и	 с.Гара	
Бов,	вторият	от	които	

е	 проходим	 за	 леки	 автомобили,	
макар	и	да	не	е	в	добро	състояние.	
От	с.Гара	Лакатник	до	с.Лакатник	
има	 редовна	 автобусна	 връзка,	
както	и	маркирана	в	червено	пъте-
ка	–	част	от	маршрута	Ком-Емине,	
която	 почти	 изцяло	 следва	 пътя.	
След	 селото	 до	 хижата	 се	 следва	
маркираната	 пътека.	 Интересна	
забележителност	 по	 пътя	 е	 нами-
ращата	 се	 в	 основата	 на	 скален	
венец	 вляво	 пещера	 –	 Пещерето.	
Представлява	хоризонтален	тунел	
с	 минимална	 денивелация	 и	 дъл-
жина	от	над	200	м.	От	с.Лакатник	

до	 хижа	 Тръстеная	
отнема	1	ч.	и	30	мин.	
Друг	 подход	 към	
х.Тръстеная	е	този	от	
Осеновлашкия	 мана-
стир	 „Седемте	 прес-
тола”.	Пресича	се	река	
Габровница	и	се	след-
ва	неподдържана	синя	
маркировка	в	западна	
посока.	 Тя	 върви	 по	
почвен	път	до	първия	
остър	ляв	завой,	къде-
то	се	отделя	вдясно	и	

се	изкачва	стръмно	по	склоновете	
на	 вр.Издримец.	 След	 около	 1	 ч.	
и	 30	мин.	 от	 старинния	манастир	
пътеката	 се	 среща	 с	 маркираната	
в	 червено	 пътека	 между	 хижите	
„Тръстеная”	и	„Лескова”.	Тръгва	се	
надясно	и	много	скоро	се	излиза	на	
поляната	северно	от	вр.Издримец.	
Оттам	 може	 да	 се	 продължи	 по	
маркираната	 пътека	 до	 хижата	 за	
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1	 ч.	
или	 да	 се	 изкачи	 върха	 без	 пъте-
ка	и	да	 се	 слезе	към	хижата	през	
гората,	 което	 удължава	 прехода	 с	
около	30	мин.
 Маршрути:
вр.Издримец	(1492	м.)	–	1	ч.	и	15	
мин.
х.Лескова	–	6	ч.
	 Изкачването	на	вр.	Издри-
мец	 е	 най-интересният	 маршрут	
в	района	на	хижата.	Тръгва	се	по	
червената	 маркировка	 за	 х.	 „Ле-
скова”,	за	1	ч.	се	достига	поляната	
северно	 от	 върха,	 който	изглежда	
внушително	 от	 тази	 страна,	 въ-
преки	 скромните	 си	 1492	 м.н.в.	
По	стръмните	склонове	до	котата	
се	 достига	 без	 пътека	 за	 15	 мин.	
От	х.	„Тръстеная”	до	х.	„Лескова”	
се	стига	 за	6	ч.	по	маркираната	в	
червено	 пътека,	 следваща	 глав-
ното	 било.	Пътеката	минава	 край	
вр.Чукава	(1588	м.)	–	първенец	на	
Голема	планина.
 Спорт - ФК „Искър 
2005”
	 Гара	 Лакатник	 винаги	 е	
било	селище	с	дългогодишни	тра-
диции,	както	в	културен,	така	и	в	
спортен	 план.	 В	 селището	 вина-
ги	 е	 имало	 и	 продължава	 да	 има	
талантливи	 и	 	 самодейни	 хора.	
Доказателство	 за	 това	 е	 и	 фут-
болният	отбор	на	Лакатник	–	ФК	
ИСКЪР	 2005.	 Отборът	 датира	 от	
около	1926–1927	г.,	а	стадионът	се	
е	казвал	Лакатник	и	Дружба.	Това	
е	тим	с	история	и	добро	име	през	
годините	във	футбола	в	софийска	
област.	Носил	имената	ФК	Милан,	
ФК	Искър,	днешният	ФК	ИСКЪР	
2005	продължава	да	радва	почита-
телите	на	футбола	в	района.	През	
2004	 г.	 момчетата	 от	 Искърското	
дефиле	 заслужено	 се	 пребориха	
за	 първото	 място	 в	 групата	 си,	 с	
право	 на	 участие	 във	 „В”	 група.	
По	стечение	на	независещи	от	чо-
века	обстоятелства,	обаче,	по	това	
време	стадионът	в	Гара	Лакатник	
бе	разрушен	от	свлачище.	Това	е	и	
причината,	която	спира	отбора	да	

заиграе	 в	 редиците	 на	 „В”	 група.	
Липсата	на	подходяща	база	и	сред-
ства	принуждава	ръководството	на	
ФК	 ИСКЪР	 2005	 да	 предостави	
правата	си	на	ФК	Драгоман.	Вре-
мето	минава	и	този	стадион,	ехтящ	
някога	от	викове	на	запалянковци	
и	детски	смях,	все	още	пустее.	Но	
и	 това	 не	 се	 оказва	 спънка	 пред	
„лакатските	лъвове”	да	се	откажат	
от	стремежите	и	целите	си.	Мом-
четата	 играят	 домакинските	 си	
мачове	на	чужд	терен	–	в	Гара	Бов	
или	 град	Своге.	Въпреки	че	няма	
нищо	по–хубаво	от	това	да	играят	
пред	собствена	публика,	да	усещат	
подкрепата	на	приятели	–	това	ам-
бицира	 много	 повече	 –	 въпреки	
това	 те	 продължават	 да	 бъдат	 от-

бор.	А	хората	просто	искат	на	това	
пустеещо	 място	 отново	 да	 падат	
голове…Чакането	 си	 струва.	 На	
12.10.2013	г.	с	много	музика,	скара,	
бира,	програма	от	читалище	“Ис-
кърски	пролом”	при	Гара	Лакатник	
и	футболни	двубои	между	детски	
отбори	от	община	Своге,	местни-
те	 жители	 отпразнуват	 новата	 си	
придобивка	 –	 съблекални	 на	 ста-
диона.	След	ремонта	на	стадиона	в	
Своге,	съблекалните	в	Лакатник	са	
втория	по–мащабен	проект	от	този	
тип	 на	 територията	 на	 общината.	
Разбира	 се,	 най-голяма	 радост	 на	
феновете,	 дошли	 на	 стадиона	 в	
Лакатник,	 донеся	 отборът	 на	 ФК	
Искър,	 който	 изиграва	 първото	

си	домакинство	брилянтно	и	след	
драматичен	развой	на	мача,	успява	
да	победи	съперника	си	Спортист	
(	Драговищица).	Момчетата	от	Де-
филето	използват	случая,	за	да	по-
кажат	и	новите	си	екипи,	 с	които	
се	състезават	и	в	момента.	Първия	
дял	 от	 сезон	 2013/	 2014	 ФК	 Ис-
кър	 2005,	 Лакатник	 завършва	 на	
5то	 място.	 През	 пролетта	 Искър	
стартира	 първенството	 без	 двама	
ключови	играчи,	допринесли	мно-
го	 за	 развитието	 на	 отбора.	 Боби	
Спасов,	 който	 става	 футболист	
на	ОФГ	за	2013	и	Георги	Иванов,	
са	 вече	 в	 редиците	 на	 Спортист	
Своге.	За	това	пък	в	отбора	се	за-
връщат	 други	 безспорни	 таланти	

като	 Мом-
чил	Алексов	
и	 Милен	
К р ъ с т е в .	
Иван	 Вазов	
п о с в е щ а -
ва,	 на	 вели-
чествената	
природа	 в	
Л а кат ник ,	
с т и хо т в о -
рението	 си	
„Екът	на	Ла-
катнишките	
скали”.	Сега	
викове	на	за-
палянковци	

и	 футболисти	 отново	 събуждат	
този	ек	на	стадиона	край	река	Ис-
кър.	Годината	е	2014	–	ФК	ИСКЪР	
2005	 отново	 играе	 домакинските	
си	мачове	на	собствен	терен,	има	
резервни	 скамейки	 и	 се	 радва	 на	
нова,	добре	оборудвана	съблекал-
ня,	 а	 за	дошлите	на	 стадиона	фе-
нове,	 студената	 бира	 на	 Пинката	
винаги	е	в	страхотна	комбинация	с	
качествения	 футбол.	 Пожелаваме	
на	ФК	Искър	2005–Лакатник	мно-
го	победи	и	незабравими	футбол-
ни	емоции.
 В статията са заимствани 
данни и снимки от официалния 
сайт на с. Гара Лакатник - www.
lakatnik.info  

......продължение от стр.22
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   Двеста семейства от община Своге получиха помощи в на-
вечерието на Новата година, осигурени от благотворителната 

кампания
	 Дарители,	 отзовали	 се	 на	
благотворителната	 кампания,	 ор-
ганизирана	от	Община	Своге,	БЧК,	

БМЧК	и	НЧ	„Градище	1907“,	оси-
гуриха	помощи	от	трайни	храни-
телни	продукти	 за	 200	 семейства	
и	 възрастни	 хора	 в	 неравностой-
но	 социално	 положение	 от	 цяла-
та	община.	Пакетите,	съдържащи	

продукти	от	първа	необходимост,	
бяха	раздадени	на	нуждаещите	се	

на	29	и	30	де-
кември	 2014	
г.	 Освен	 ос-
новни	 трай-
ни	хранител-
ни	 продукти	
като	 олио,	
брашно,	 за-
хар,	ориз,	ма-
карони,	 боб	
и	др.,	 семей-
ствата	с	деца	
получиха	 и	
сладкиши	 и	
лакомства .	
Пакети	 с	

продукти	и	сладкиши	получиха	и	
семейства	на	деца	с	увреждания.
	 В	района	на	град	Своге	па-
кетите	с	храни	бяха	разнесени	по	
домовете	от	младежите	от	БМЧК,	
които	 лично	 преди	 това	 ги	 бяха	

сортирали	 и	
опаковали.	
По	 селата,	
тази	дейност	
бе	извършена	
от	 кметовете	
и	 кметските	
н ам е с т н и -
ци,	 чиято	 бе	
заслугата	 да	
информират	
кои	 семей-
ства	 са	 най-
н уж д а ещи	
се.
	 От	 името	

на	организаторите	благодарим	на	
всички	дарители,	които	направиха	
посрещането	на	Новата	2015	г.	по	
лесно	и	приятно	
за	тези	200	семейства	в	неравнос-
тойно	социално	положение,	и	най-
вече	на	техните	деца.	


