
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В СВОГЕ 
НАВЪРШИ 1 ГОДИНА

         На 21 януари 2015 г. се навърши 
точно една година от отварянето на 
Центъра за обществена подкрепа в 
град Своге. Годишнината бе отбе-
лязана със специално тържество, 

организирано от служителите и 
децата от Центъра, съвместно с Об-
щина Своге. Официални гости бяха 
– кметът на общината инж. Жоро 
Цветков, заместник-кметовете Ре-
нета Кръстанова и Юлиян Асенов, 
секретарят Мая Ташунова, начал-
ник отдел „Закрила на детето“ към 

Дирекция „Социално подпо-
магане“-Своге Диана Или-
ева, директори на училища 
и детски градини на терито-
рията на община Своге, как-

то и 
много 
граж-
дани . 
С п е -
ц и -
а л н и 
гости бяха и 
служители -
те от ЦОП-
г р . Д о л н а 
баня, кой-
то работи в 
партньорство 

с ЦОП-Своге.
        Най-напред дошлите до уважат 
събитието бяха поканени да разгле-
дат  изложбата от произведения на 
изкуството, сътворени от ръцете на 
децата, посещаващи Центъра за об-
ществена подкрепа. След това гос-
тите се насочиха към заседателната 

зала на ПГ „Велизар Пеев“, където 
се проведе официалната част на 
тържеството.
         Кметът на община Своге, инж. 
Жоро Цветков, поздрави екипа на 
ЦОП-Своге с приветствено  сло-
во, в което подчерта: „Изминалата 
една година показа колко е важно 
една община да има такъв Център. 
Работата с деца в риск и опазването 
на техния живот, психика и здраве 
са сред приоритетите на социална-
та политика на нашата община”. 

       Поздравително слово произнесе 
и директорът на ЦОП-Долна баня, 
г-жа Миле-
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на Мачканова, в което из-
каза своята благодарност 
от възможността да бъдат 
партньори с  нашия Цен-
тър. Директорът на ЦОП-
Своге, г-жа Богдана Йор-
данова, представи кратка 
презентация за дейността 
му през изминалата една 
година, илюстрирана със 
слайд-шоу на стената.

         Последва музикално-артистич-
на програма, в която взеха участие 
децата от вокална група „Шоко бон-
бон“ към НЧ „Градище 1907“, както 
и децата от Центъра за обществена 

п од к р е -
па-Своге, 
които ре-
цитираха 
с т и хо в е 
на пое-
т е с а т а 
К а л и н а 
Малина , 
която е 
патрон на 
Центъра, 

и в чиято къща се намира той. 
        Накрая, под звуците на „Честит 
рожден ден на теб“, беше запалена 

свещичката върху красивата торта, 
осигурена от Община Своге. 

       За финал децата от ЦОП-Сво-
ге се събраха в двора на гимнази-
ята, където, заедно с кмета инж. 
Жоро Цветков, пуснаха разноцвет-

ни балони във въздуха, с 
посланието Центърът да 
продължава да бъде все 
така притегателно място 
за тях, както досега.
Информация за услугите, 
предоставяни от Центъра 
за обществена подкрепа, 
както и годишния отчет 
за 2014 г., можете да на-
мерите в официалния 
сайт на Община Своге 

– www.svoge.bg 

......продължение от стр. 1

ОТПРАЗНУВАХМЕ  БАБИНДЕН
 По традиция в Своге 
Бабинден се отбелязва на 21 
януари. В читалище „Градище 
1907” се състоя тържество по 
този повод, в което взеха учас-
тие всички самодейни състави  
към читалището. 
         Публиката и участниците 

бяха поздравени 
от кмета на об-
щина Своге инж. 
Жоро Цветков, 
като най-голя-
мото внимание 
в словото му бе 

отредено на 
бабите, като 
н а й - в а ж н и -
те фигури в 
семейството , 
като пазителки 
на рода, на неговите тради-
ции и спомени. Бабите, кои-
то в миналото са отглежда-
ли многочислени фамилии и 
са се грижели за голям брой 
деца и внуци. Съвремен-
ните баби, които са също 

толкова  отзивчиви и грижов-
ни, макар и работещи жени, 
активни във всички сфери на 
социалния живот, но които не 
забравят отговорностите си 
към най-малките в семейство-
то – техните внуци.

......продължава на стр.3
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Гости на тържеството бяха 
още заместник-кметът Ренета 
Кръстанова  и секретарят на 
Община Своге Мая Ташунова.
         Празникът продължи с 
концертна програма, с воде-
щи Людмила Петрова, Вики 
и Бети от любителски театър 

„Асорти”, в която се из-
явиха – хор „Сезони”, 
с ръководител Юлия 
Дикова; женска група 
за автентичен фолклор 
„Китка”, с ръководител 
Снежана Сандова; дет-
ски танцов състав „Ха 
сега!”, с ръководител 

Тошко Тодоров; 
детска група за 
модерни танци 
и акробатична 
група, с ръко-
водител Силвия 
Маринкова. 

         След програ-
мата самодейци-
те от читалище-
то продължиха 
празненството 
с импровизиран 
банкет, по време 
на който се със-
тояха няколко 
конкурса – за пе-
сен, за интересна 
история, свър-
зана с раждане, 
за най-хубаво 
пожелание към 
снаха или зет, за 

ръченица, за рецеп-
та, за бързо пиене 
на брудершафт и на-
края – за най-бързо 
сменяне на памперс. 
Всички победителки 
получиха награди, а 
в последното състе-
зание, в което взеха 
участие баби с малки 
внучета, първо място 
взе Даниела Петрова 
от хор „Сезони”.

 Така в смях, за-
качки, песни и буйни 
народни хора преми-
на празникът Бабин-
ден.

......продължение от стр. 2
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       На 18 януари 2015 г. за сед-
ми път бе открита занаятчийската 
учебна година в с. Гара Бов. Обу-
чението обикновено продължава от 
януари до юни. За 7 години повече 
от 70 любители на глината вече са 
завършили този курс.

       За всички тях и за новозаписа-
лите се бе вдигната наздравица от 
уважилите началото на занаятчий-
ската година, а М.Младенов от име-
то на читалищното настоятелство 

пожела винаги да им върви по вода, 
като вметна, че „първите 7 години 

са най-важните, а те вече са поло-
жената основа, върху която тепърва 
ще се гради нагоре”.

      И този път традицията бе 
спазена, като върху керамичен 
съд гости и занаятчии оста-
виха своите послания и име-
на. Преподавателите 
Даниела Петрова и 
Валентин   Найденов 
ги посрещнаха пред 

прага на грънчарницата 
с хляб и мед, за да им е 
сладък занаятът. А, за да 

не се прекъсва нишката му, насто-
ящите занаятчии си взеха по един 

керамичен сувенир, изработен от 
тези преди тях.

      Някои от 14-те настоящи кур-
систи и преди са прекрачвали пра-
га на Неделното училище, а други 
- за първи път се срещат с глината, 
но накрая за всички резултатите 
са едни – удоволствието от това да 
сътворят нещо прекрасно с ръцете 
и със сърцето си.

Неделното училище по грънчарство в село Гара Бов за 
7-ми път отвори врати
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ХТК „Полет” представи изложба на керамика в читалище 
„Градище”

 Изложба на керамични из-
делия, с името „Земя, глина и слън-
це”, се състоя на 29 януари 2015 г. 
в НЧ „Градище 1907”, в рамките на 
културните събития, представяни 
от Художествено-творчески клуб 
„Полет” в края на всеки месец. Лю-
бителите на изкуството можаха да 
се насладят на изящните произве-
дения на творческия тандем – Да-
ниела Петрова и Валентин Найде-
нов. Изложбата бе открита в 17:30 

ч. от секретаря на читалището 
Аделина Ангелова, която, в своето 
приветствено слово, каза: „Какъв 
по-хубав празник може да си по-
желае едно читалище – фоайето 
грее, цялото в багри и уникати, 

изпълнено с хора - ценители на 
изкуството. Кера-
миката, като 
най-древно и 
креативно из-
куство, носи 
топлината и 
заряда на чо-
вешката ръка, 
с ъ т в о р и л а , 
както най-
обикновения 
съд за ежедне-
вието, така и 
магическото 
послание във 

формите на идолите, сакрал-
ните предмети и абстрактните 
композиции. В българските на-
родни представи работа-
та на грънчаря е свещена. 
Според народното вярване 
овладяването на този занаят 
представлява тайнство, ко-
ето ревниво се пази в рода. 
За усвояването на занаята 
се изискват не само труд и 
старание, но и „дар Божи”. 
Сега до себе си имам хора, 
дарени от Бога, специалисти 
и майстори, чиито творби 
сме представяли неедно-
кратно, но за първи път в 
тандем: представям ви Да-
ниела Петрова и Валентин 
Найденов.”
          Даниела Петрова бла-
годари от името на двамата за 
предоставената възможност за  

тази изложба и разказа на присъст-
ващите за творческия им път дотук, 
както и за бъдещите им планове и 
намерения: „Много ще се радвам, 
ако към читалището се създаде 
школа за изучаване на това из-
куство, която да се посещава и от 
деца, и от възрастни. Ние имаме 
вече 7-годишен опит в читали-
щето в с. Гара Бов, където учат 
занаята и малки, и големи, които 
изработват разкошни неща със 

собствените си ръце. Всяка годи-
на  се записват отново и отново 
– явно много им харесва. Всичко, 

......продължава на стр.6
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което виждате тук е ръчно изра-
ботено с много любов. Все по-тру-

ден е, обаче, пласментът на кера-
миката, но се надявам да дойдат 

и по-добри дни.” 
          Даниела 
Петрова и Ва-
лентин Найде-
нов се занима-
ват с този занаят 
вече 26 години. 
От 1990 г. имат 
собствено ате-
лие в село Владо 
Тричков, където 
живеят. И двама-
та са членове на 
Занаятчийската 
камара. Даниела е член и на 
Дружеството на художниците 
в Монтана - „Танец”.  Двамата 
творци са участвали в множе-
ство изложения и пленери в 
страната, а в чужбина са пра-
вили изложби в Париж, Брюк-
сел и Кавала (Гър-

ция). Участвали са и 
във Фестивала на 
българската кул-
тура в Русия през 
2009 г., където 
са представили 
творчеството си в 
12 града.
           Дъщеря им, 
Биляна Валентин 
Найденова, също 
върви по техния 

път, макар и да е избрала друг вид 
изкуство. Младата дама, която е сту-
дентка в Художествената академия 
в София, представи своя изложба 
на графики в читалище „Градище” 
в края на 2013 г.
           Като допълнителен щрих към 
изложбата, в един кът във фоайето 

бяха изложени и керамични съдове, 
използвани от нашите предци от 
свогенския край.
          След изложбата членовете 
на ХТК „Полет” се събраха в лек-
ционната зала на читалището, къ-
дето проведоха традиционното за 
сбирките си литературно четене. 
Всеки можа да прочете или свои 
неща – стихове и разкази, или откъс 
от произведение на любим автор. 
Приятелската атмосфера предраз-
положи творците към откровения 
и споделяне на лични преживява-
ния. Литературната вечер завърши 
със стиховете на Людмила Петрова 
– председател на ХТК „Полет”. На-
края всички получиха като подарък 
книгоразделител с логото на клуба.

......продължение от стр. 5
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я

                            
О Б Я В А

 
        ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.20, 
ал.1 и чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
Решение №213 от 27.11.2014 г. на Общински съвет – Своге, както и съгласно Заповед №144/30.01.2015г. 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 следния имот – частна общинска собственост, намиращ се в с.Дружево: №033010, находящ се в м.“Халба 
могила“ с площ 13.770 (тринадесет цяло, седемстотин и седемдесет хилядни) дка. при граници на имота: №033009-ливада; 
№034012-ливада; №034038-полски път; №033016-ливада. Категория на земята при неполивни условия: девета. Начин на 
трайно ползване: ливада. Акт за частна общинска собственост №5659 от 08.02.2007г.                                      
            Търгът да се проведе на 17.02.2015г. 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 16.02.2015г. В случай, че не се яви кандидат 
или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе нов търг при същите условия на 24.02.2015г. 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 23.02.2015г.                  
  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 ли-
цензиран оценител.                                                                    
  Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служи-
тел 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 

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 

       На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Своге, съобщава, че e изработен и вне-
сен за процедиране допуснатият със Заповед № 974 от 09.06.2014г. Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) 
– Проект за Частично изменени (ЧИ) на Подробния устройствен план (ПУП) на град Своге, област Софийска – План за ре-
гулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на улица с ОК 1012-1011 (ул. „Люлин“) между квартали 144 и 145 за изграждане 
в този участък на улицата на пешеходна стъпаловидна алея с подходи към принадлежащите й урегулирани поземлени имоти 
(УПИ) IV-1694 и III-1699 от кв. 144 и УПИ IX-1730, X-1728, XI-1727, XII-1722 и I-1721 от кв. 145 и Инвестиционен проект 
(ИП) за строеж: “Изграждане стъпаловидна улица, част от ул. „Люлин“, кв. Дренов, гр. Своге“ – фаза Технически проект.
Справка и допълнителна информация може да получите в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при община 
Своге всеки работен ден от седмицата.
 На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”  заинтересуваните 
лица могат да  правят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. 

С уважение,
инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ  /П/
Кмет на община Своге

Съгласувал:
арх. ВАЛЕНТИНА ДЕЛЧЕВА-АНГЕЛОВА  /П/
Главен архитект на община Своге

Изготвил:
В. Закова
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IN MEMORIAM  

          На 22 януари 2015 г. ни напусна дългогодишният културен деятел и театрал, радете-
лят на  танцовото и музикално изкуство, почетният гражданин на Своге – Никола Николов 
(Кольо Културата). Дал толкова много за развитието на културата  в Своге и общината, той 
е оставил незабравими спомени у всички нас. Почивай в мир, Кольо!

НИКОЛА ИВАНОВ НИКОЛОВ (30.04.1935-22.01.2015)

 Никола Иванов Николов е роден в село Елешница, община Елин Пелин. През 1953 г. 
завършва средно специално училище по изкуствата, отдел “Хореография”, в гр.Пловдив. 
Взема активно участие в ансамбъла за песни и танци на Профсъюзния дом на културата. 
Ръководи състав за руски танци и танц на народите. През 1953-1955 г. завършва школа за 
театрално и танцово изкуство в Ленинград - Русия. За кратко време работи като  репетитор 
в Музикалния театър в София, но поради влошено здраве се оттегля.
 По-късно става учител по танци - ръководи танцови състави към няколко училища в 
София -  “Христо Ботев”, училището по металообработване,  техникума по електротехни-
ка, състави в селата Пожарево, Реброво и Томпсън.

 През 1960 г. е назначен за хореограф на танцов ансамбъл към “Антрацитни мини”- Своге. Колективът става ла-
уреат на фестивали. Ръководи естрадно-сатиричен състав, носител на медал и званието “Лауреат”. През 1970 г. започва 
работа като завеждащ Дома на културата при ЗШЗИ ”Република”-Своге. От 1972 г. е директор на Младежкия дом в Сво-
ге. В продължение на пет години МД става средище на активна дейност, в това число площадни и театрални постанов-
ки, спектакли и концерти. Младежкият дом заема второ място в страната в класацията за най-активно работещ. От 1978 
г. е секретар на читалище “Градище”(тогава “Димитър Благоев”), а в по-късни години и художествен ръководител.
 Над 20 години Никола Николов ръководи детската театрална школа. Изявява се като сценарист и режисьор на 
множество площадни и театрални спектакли и концерти.
 Носител е на орден “Кирил и Методий”, лауреат на няколко фестивала, активен деятел на културата, почетен 
гражданин на Своге, почетен член на  НЧ ”Градище 1907” и на ХТК”Полет”.
 Автор е на книгата-театрален албум “На моите приятели с любов”.

        ДО СЕМЕЙСТВОТО НА
 НИКОЛА НИКОЛОВ

 Уважаеми близки на Никола Николов,

 Позволете ми да Ви изкажа моите най-искрени съболезнования  по повод кончината на Вашия съпруг, 
баща и родственник Никола Николов. Това е загуба не само за Вашето семейство, но и за всички, които го 
познаваха, за цялата  културна  общественост на гр. Своге. Години наред Кольо, както всички го наричаха, 
беше един от най-активните читалищни дейци – енергичен, ентусиазиран, с остро чувство за хумор, излъч-
ващ топлота и съпричастност към духовния живот на общината. Театрален режисьор и актьор, постановчик 
на запомнящи се спектакли,  той заразяваше със своята любов към изкуството хора от различни възрасти и 
поколения. 
 Неговата творческа дейност и разнообразни изяви бяха отбелязани с удостояването му със званието 
„Почетен гражданин” на град Своге. Но не само официалните отличия  и награди бяха признание за актив-
ния му жизнен път. Той ще остане като една от емблематичните личности на град Своге, познаван, запомнящ 
се и обичан човек  от своите съграждани и колеги.
 Поклон пред светлата му памет!

С уважение, 
инж. Жоро Цветков
Кмет на община Своге
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКА   
АДМИНИСТРАЦИЯ - СВОГЕ ПРЕЗ 2014 Г.

Своге, януари 2015 г
Период на отчета -1 януари - 31 декември 2014 г. 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И 
ГОСПОДА, 
          Действително 2014 г. бе 
динамична година, много трудна 
в някои отношения, но и много 
успешна. Година, в която, въ-
преки вътрешните сътресения, 
местната власт последователно 
и систематично изпълняваше ре-
дица дейности от местно значе-
ние, които законът е предоставил 
в нейната компетентност, в сфе-
рата на общинското имущество, 

предприятия, финанси, данъци и 
такси, общинска администрация, 
устройството и развитието на те-
риторията на общината и на насе-

лените места в нея, образование-
то, здравеопазването, културата, 
благоустрояването и комунални-
те дейности, социалните услу-
ги, опазването на околната среда 
и рационалното използване на 
природните ресурси, развитието 
на спорта, отдиха и туризма.
 В същото време, 2014 бе 
година, в която отвъд функции-
те си на администратор, Община 
Своге бе катализатор на важни 
процеси, проводник на страте-
гически политики, възложител 
на няколко многомилионни до-
говора за инвестиции в публична 
инфраструктура, финнсирани от 

Оперативни про-
грами на Европей-
ския съюз.
При изпълнението 
на тези функции, 
основните прин-
ципи на работата 
на общинската ад-
министрация през 
2014 г. се основа-
ваха на: 
 • Открито 
управление и про-
зрачност на про-
цесите; 

 • Законосъобразност и це-
лесъобразност; 
 • Диалогичност и парт-
ньорство; 

 • Финансова стабилност и 
дисциплина; 
 • Ефективност на инвес-
тициите с фокус върху конкретни 
резултати.
 Работата на Община Сво-
ге в областта на икономическото 
развитие през 2014 г. бе съобра-
зена с изпълнението на Общин-
ския план за развитие с поглед 
към основните приоритети, зало-
жени в Стратегията за инте-
лигентен, устойчив и приоб-
щаваш растеж «Европа 2020», 
заложени и в приетата през т.г. 
Програма за интелигентен, ус-
тойчив и приобщаващ растеж 
на Община Своге, съобразно 
стратегия „Европа 2020“. Уси-
лията на Община Своге в облас-
тта на икономическото развитие 
през 2014 г., бяха ориентирани 
към: 
 • изпълнение на широк 
кръг от дейности, подкрепящи 
запазването и разширяването 
на местния бизнес, привличане 
на инвестиции и създаването на 
нови работни места;
 • развитие на базисната и 
бизнес инфраструктурата на те-
риторията на общината; 
 • гарантиране на социал-
ната интеграция и засилване на 
човешкия капитал;
 • взаимодействие с мест-
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ния бизнес и неговите структу-
ри. 
 Най-важната стъпка за 
планиране на дългосрочното и 
средносрочно устойчиво развитие 
на общината беше подготвения  и 
приет от Общински съвет-Сво-
ге с Решение № 107/18.07.2014 
г. Общински план за развитие 
на община Своге 2014-2020 г. 
За целта, общинската админи-
страция се възползва от възмож-
ностите, които предоставяше ОП 
„Административен капацитет“ 
и успешно реализира проект 
„Актуализация, публичност и 
оценка на въздействието при 
подготовка на Общински план 
за развитие и политики в Об-
щина Своге“. Наличието на тези 
документи е необходима пред-
поставка за кандидатстване за 
безвъзмездна финансова помощ 
през следващия програмен пери-
од по Оперативните програми.
 Друг важен момент, до-
принасящ за планирането на 
дългосрочното развитие на об-
щината, е разработването на 
Стратегия в областта на 
транспортната и инженерно-
техническата инфраструкту-
ра в Община Своге и Програма 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж на общи-
на Своге, съобразно стратегия 
„Европа 2020”.
 За превеждане на плано-
вия процес в общината в съот-
ветствие с приоритетите на ЕС и 
на страната като предпоставка за 
перспективно развитие и привли-
чане на финансови ресурси през 
изминалата година, продължи 
работата по Общ устройствен 
план за развитие на община-
та. Със свое решение № 110 от 
протокол № 10 от 18.04.2014 г. 
ОбС–Своге одобри Техническо 
задание за изработване на общ 
устройствен план на община 
Своге, заедно с аналитична част 
и опорен план, и възложи на кме-

та на Община Своге да извърши 
последващи действия. 
 През 2014 г. са внесени 
14 бр. предложения от кмета на 
община Своге в т.ч. окомплекто-
вани преписки и решения на ОЕ-
СУТ към всяка една от тях. 
 Община Своге успешно 
реализира ангажиментите, свър-
зани с изпълнение на мащаб-
ни инвестиции с европейско 
финансиране, насочени към 
решаване на сериозни пробле-
ми на базисната и екологичната 
инфраструктура, с подобряване 
качеството на градската среда, 
с културния и историческия по-
тенциал на нашия град и района. 
 През 
2014 г. ус-
пешно при-
ключихме 
и отчетохме 
с л е д н и т е 
проекти с 
европейско 
финансира-
не: «Опти-
м и з и р а н е 
на струк-
турата и 
подобрява-
не на ефек-
тивността 
на админи-
страцията 
на община Своге», финанси-
ран от ОПАК, “Повишаване на 
уменията и компетенциите на 
служителите и подобряване 
на ефективността и ефикас-
ността в работата на Общин-
ска администрация в Община 
Своге”, финансиран от ОПАК, 
„Компетентна и ефектинна 
общинска администрация - Об-
щина Своге“, финансиран от 
ОПАК, „Нови подходи за соци-
ално включване на уязвимите 
групи в община Своге“, финан-
сиран по ОПРЧР, “Промоцио-
нална кампания, насочена към 
подобряване престижа на про-

дуктите от риболов и аквакул-
тура в община Своге” финанси-
ран по Оперативна програма за 
развитие на сектор „Рибарство“ 
и др.
 Най-големият инвестици-
онен проект, който започнахме да 
изпълняваме, е „Подобряване на 
средата на живот в община Своге 
чрез подмяна на уличното освет-
ление”, финансиран по ОПРСР 
на стойност 1 955 546, 00 лв. Из-
пълнението на проекта ще опти-
мизира осветлението и ще дове-
де до намаляване на разходите за 
поддържането му чрез поставяне 
на енергоефективни и високо-
икономични осветителни тела. 

Първият етап от изпълнението на 
дейностите вече приключи, пред-
стои подмяната на осветлението 
и в с. Церово, с. Владо Тричков, 
с. Искрец и гр. Своге.
 През 2014 г. продължи ре-
ализирането на проект „Подкре-
па за достоен живот“ по ОПР-
ЧР 2007-2013 г., в който Община 
Своге е партньор на Агенцията 
за социално подпомагане. В Об-
щина Своге към декември 2014 
г. са обслужвани 85 потребители 
на услугата „личен асистент“ от 
85 лични асистенти. Включените 
в проекта лица/деца са с трайни 
увреждания и с невъзможност за 
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самообслужване. 
 Важна предпоставка за 
устойчивото развитие на общи-
ната е осигурява-
нето на качестве-
но образование, 
предвид на което 
материалните и 
нематериални ин-
вестиции в тази 
сфера са особено 
значими. Същите 
са крачка към га-
рантиране, както 
на модерно и кон-
курентноспособ-
но образование 
в община Своге, 
така и на осигуря-
ване на благопри-
ятна, здравослов-
на и стимулираща 
развитието жиз-
нена среда - един от основните 
фактори за преодоляване на де-
мографската криза и предпостав-
ка за привличане на инвестиции 
и за осигуряване на устойчиво 
развитие. За постигане на посо-
чената цел, Община Своге еже-
годно инвестира в различна об-
разователна инфраструктура. 
      През отчетната година про-
дължава изпълнението на про-
ект „Създаване на регионален 
туристически продукт в об-
щините Столична, Ихтиман 
и Своге”. Проектът е съвместен 
със Столична община и община 
Ихтиман, като основната му цел 
е да подкрепи, популяризира и 
увеличи интереса към конкурент-
носпособни туристически атрак-
ции на територията на общините 
София, Своге и Ихтиман.
 Към настоящия момент 
предстои изпълнението на след-
ните одобрени проекти:
 „Повишаване на жизне-
ния стандарт на жителите 
на община Своге чрез по-добър 
достъп до качествена питей-
на вода и рехабилитация на 

съществуващи пътища”, фи-
нансиран от ОПРСР. Проектът 
предвижда рехабилитация на во-

доснабдителна мрежа в с. Свид-
ня, рехабилитация на общ. п-ща: 
с.Бов–с.Гара Бов; с.Лакатник–
с.Гара Лакатник; гр.Своге-
с.Желен; с.Искрец–с.Брезе; 
с.Томпсън–с.Церецел. Общата 
стойност на Договора за безвъз-
мездна финансова помощ е 5 822 
178,00 лв.
 „Устойчиво управление 
на горите и опазване на околна-
та среда чрез съз-
даване на систе-
ма за откриване 
на горски пожари 
в ранен стадий и 
мониторинг на 
околната сре-
да”, финансиран 
по ОПРСР. Про-
ектът предвижда 
изграждане на 
пожароизвести-
телна кула за на-
блюдение в зем-
лището на с. Бов, 
чрез която ще има 
възможност и за 
прогноза за въз-
можното разви-

тие на пожарите. Проектът е на 
стойност 506 008,33 лв.
 Отчитайки създадените 
устойчиви традиции в управле-
нието на местните финанси на 
общината, добрите практики на 
други общини и новите тенден-
ции в управлението на местинте 
финанси, усилията на общинска-
та администрация през 2014 г. 
бяха насочени към:
 • Активно участие на 
гражданите във всички етапи на 
бюджетния процес.
 • Вътрешните системи за 
финансово управление и контрол 
работеха ефективно и устойчи-
во.
 • Имахме съгласие с Об-
щинския съвет по приоритетните 
финансово-бюджетни политики 
и приоритети, заедно дебатирах-
ме по намирането на по-ефектив-
ни, ефикасни или икономични 
решения.
 Обществените поръчки 
се провеждаха законосъобразно 
и своевременно. През 2014 г. е 
постъпила само една жалба свър-
зана с процедура, но същата не е 
уважена от КЗК.
 На 14.03.2014 г. окон-
чателно бе приета рамката на 
приходната и разходната част 
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на бюджета. Преди окончател-
ното си приемане бюджетът бе 
подложен на публично обсъжда-
не, като повечето предложения 
на участниците бяха включени 
в окончателния вариант на пла-
на за разходите. На 14.03.2014 
г. ОбС–Своге прие бюджета по 
пълна бюджетна класификация 
на приходите и разходите в раз-
мер на 10 510 473 лв., при 10 497 
924 лв. за 2013 г. Общо рамката 
на приходната част на проекта за 
бюджет 2014 г.  на Община Своге 
е с 12 549 лв. по-голяма от при-
етия бюджет за 2013 г. Приетите 
с бюджета поименни списъци за 
текущ ремонт и капиталови раз-
ходи са в размер на 1 744 448 лв., 
от които 1 024 500 лв. средства от 
Целева субсидия за капиталови 
разходи и 225 455 финансирани с 
приходи от постъпления от про-
дажба на общински нефинансо-
ви активи. Планът на приходите 
и разходите в края на годината е 
13млн.438 хил.лв., а отчетът на 
приходите – 13млн.306хил.лв. 
и на разходите – 10млн.482хил.
лв.. Размерът на преходния оста-
тък е 2млн.824хил.лв. В общия 
размер на разходите най-голям 
относителен дял заемат разходи-
те за работни заплати и осигури-

телни плащания – 45%, следвани 
от разходите  за издръжка – 36%, 
капиталови разходи и текущ ре-
монт - 14%, останали разходи - 
5%. 
 
 Най-голям дял на разходи-
те се пада на функции - Образо-
вание – 36%, Жилищно строител-
ство, БКС и опазване на околната 
среда – 20% и Изпълнителни и 
законодателни органи – 18%. 
 Получихме положителна 
оценка от успешно приключилия  
одит на Сметна палата за съот-
ветствие при финансовото упра-
вление на Община Своге за пери-
ода от 01.01.2012 г. до 30.06.2013 
г. 
 Подобрихме организаци-
ята по аналитичната отчетност 
при отчитане на привлечените 
средства по  европейските про-
грами. 
 Провеждахме балансира-
на и справедлива местна данъчна 
политика. Размерите на местни-
те данъци и такси са съобразени 
както с потребността от услугата, 
така и с възможността на данъко-
платците да поемат планираните 
дейности. 
 При спазване разпоредби-
те на Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор (ЗВОПС), дей-
ността по вътрешен одит беше 
планирана в годишен план, из-
готвен на база оценка на риска и 
въз основа на стратегически план 
за периода. 
Една от основните цели на общин-
ското ръководство беше подобря-
ване състоянието на общинската 
пътна мрежа с всички елементи. 
Изпълнени са договори за асфал-
тиране и реконструкция  на учас-
тъци от общинската пътна мрежа 
на стойност 621 009 лв. целева 
субсидия от Републиканския бю-
джет. През 2014 г. бяха положени 
значителни усилия за развитието 
на транспортната инфраструкту-
ра, за подобряване състоянието 
на общинската пътна мрежа и 
уличната мрежа на територията 
на града и общината. 
      
            През 2014 г. община Своге 
е посетена от голям брой турис-
ти. Статистиката показва, че ту-
ристопотокът е насочен към по-
високо категорийни обекти, но за 
сметка на това престоят им е зна-
чително кратък. Категоризирани 
са още 2 къщи за гости, с което 
общият брой на категоризирани-
те места за настаняване е 11.
          С решение №39 от протокол 
№5/11.04.2014г. ОбС-Своге прие 
Наредба за условията и органи-
зацията на търговска дейност на 
открито на територията на Об-
щина Своге. Неразделна  част от 
Наредбата е скица за разполага-
не на пазарни маси. За ползване 
на общински терени за търговска 
дейност на открито са издадени 
70  разрешителни. Постъпления-
та от такси за ползване на паза-
ри, тържища, панаири, тротоари 
и др. са 38 790лв. Издадени са 29 
удостоверения за вписване в ин-
формационен масив на община 
Своге. Събраните средства са 1 
250 лв.
 Социалната политика 
на община Своге е насочена към 
повишаване качеството на живот 
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и преодоляване на социалното 
изключване на уязвимите групи, 
с фокус върху децата в риск и 
техните семейства и възрастните 
хора, нуждаещи се от подкрепа, 
както и въвеждане на добри прак-
тики в областта на предлагането 
на социални услуги.
 При реализиране на со-
циалната политика, общинската 
администрация си взаимодейст-
ва с Дирекция „Социално под-
помагане“, отдел „Закрила на де-
тето“ към дирекцията, Дирекция 
„Бюро по труда“, Детска педаго-
гическа стая, КБППМН, клубо-
вете на пенсионера, на хората с 
увреждания, БЧК, младежката 
организация на БЧК, училища, 
детски градини и др. 
 През 2013 година запо-
чна дейността си общинското 
звено „Домашен социален пат-
ронаж“ с 50 потребители. През 
2014 година техният брой се 
увеличи на 90. Чрез Домашният 
социален патронаж се доставя 
храна в дома на потребителите. 
През деловодството в община 
Своге има постъпили няколко 
писма с благодарност за вкусната 
храна и добрата организация. В 
това общинско звено се пригот-
вя и безплатния обяд по проект 
„Обществена трапезария“, който 
се финансира от фонд „Социална 
закрила“. Броят на потребители-
те за община Своге е увеличен от 
81 в началото на 2014 г. на 121 от 
м. октомври. 
 Всяка година се предос-
тавят средства чрез общинския 
бюджет на клубовете на пенсио-
нерите и на хората с увреждания. 
Отделно от това Община Своге 
е осигурявала материална под-
крепа /трайни продукти и др./на 
всеки член на организациите, във 
връзка с провеждането на орга-
низирани тържества и чествания 
на: Международния ден на хо-
рата с увреждания/3 декември/, 
Световния ден за борба с диабета 
/14 ноември/.

           През м.януари 2014 г. тър-
жествено бе открит и Център за 
обществена подкрепа / ЦОП / в 
гр. Своге. Ремонтът и обзавежда-
нето на сгра-
дата бяха 
финансира-
ни по проект 
през 2013 г. 
За една го-
дина той се 
превърна в 
център за де-
цата и техни-
те семейства, 
нуждаещи се 
от подкре-
па. Склю-
чени бяха и 
два между-
о бщ и н с к и 
договори за 
с ъ т р уд н и -
чество и ползване на услугата 
– от община Годеч и Столична 
община, район Нови Искър. 
          Продължават дейността 
си и  другите социални услуги, 
предоставяни в община Своге: 
„Дом за възрастни с психични 
разстройства” и „Защитено жи-
лище – с. Дружево”. Това, което 
не можахме да постигнем, е раз-
криването на 
информаци-
онно-култу-
рен център 
за град Сво-
ге и общи-
ната, който 
да се полз-
ва както от 
възрастните 
хора, хора-
та с увреж-
дания; така 
и от деца и 
м л а д е ж и . 
Задачата ос-
тава за 2015 
година. 
 В 
края на 2014 г., съвместно с об-
щинската организация на БЧК и 

БМЧК, бе организирана благот-
ворителна акция за събиране на 
трайни хранителни продукти и 
предоставянето им на най-нуж-

даещите се. Със събраните сред-
ства бяха закупени още продукти 
и заедно със събраните продукти 
бяха направени и разпределени 
200 пакета на хора в нужда. Спи-
съците бяха изготвени със съдей-
ствието на Дирекция „Социално 
подпомагане“, кметовете и кмет-
ските наместници, директорите 
на училищата. 

  През 2014, както и пре-
дишната година, община Сво-
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ге чрез различните програми за 
временна заетост на практика се 
оказва най-големият работода-
тел на своята територия. От една 
страна наемането на трайно без-
работни лица е огромен ресурс 
за изпълнение на различни дей-
ности за благоустрояване на гра-
да и общината и поддържане на 
чистотата; от друга страна това 
дава възможност на много хора 
да получат макар и временно, ра-
бота и средства за препитание.
От 2013 г. бе приета Наредба за 
реда и начина за отпускане на 
еднократна финансова помощ. 
През 2014 г. е отпусната финан-
сова помощ на 160 лица, в общ 
размер за годината – 18 000 лв.
В община Своге функционират 
едно начално, едно СОУ, едно 
професионално и седем основни 
училища и 11 детски градини. 
Стремежът ни е да бъдат запазе-
ни учебните заведения и децата 
да растат в добри материални и 
спокойни условия, като получа-
ват необходимите знания и уме-
ния. През 2014 г. са извършени 
ремонтни работи в почти всички 
общински училищни сгради след 
подаване на заявки от директори-
те на училищата. Детските гради-
ни, през последните две години 
са с почти обновен вид. Разкрити 
са нови три групи: две подготви-
телни в ЦДГ - Дренов и Реброво, 
и една смесена – в ОДЗ Своге. 
През 2014 година бе разкрит и 
оборудван здравен кабинет в ОУ 
– с.Реброво, който обслужва и 
детската градина в селото.      
 Културата също е важен 
фактор в обществения живот на 
нашата община, създаващ кри-
терии и вкус, които определят 
идентичността, самочувствието 
и качеството ни на живот. И през 
2014 г. политиката на Община 
Своге в сферата на културата е 
насочена основно към съхраня-
ване и развиване на традициите, 
опазване на идентичността, опаз-
ването на духовното наследство, 

използването на туристическия 
потенциал и подобряването на 
културната инфраструктура, ко-
ето да формира основна част от 
привлекателността на региона и 
неговата визия за икономическо 
развитие.
 Дейността в сферата на 
културата в община Своге през 
2014 г. е концентрирана основно 
в рамките на дейностите, планир-
ни в културния календар. Тради-
ционно проявите в него са орга-
низирани в партньорство между 
Общината, основните културни 
институции, читалищата от об-
щината, училищата. Особено 
внимание в Културния календар 
на Община Своге през 2014 го-
дина заслужава отбелязването на 
50-годишнината от обявяването 
на Своге за град (16-29 юни 2014 
г.):
 • Тържествено откриване 
на празниците с освещаване на 
знамената под звуците на Гвар-
дейския представителен духов 
оркестър (18 юни);

 • Научна кръгла маса на 
тема „Своге–природа и култура” 
с гости от НБУ и конкурс за ви-
деоклипове и презентации по по-
вод 50 г. на града (18 юни);
 • Театрална постановка 
„На сватба” на любителски теа-

тър „Асорти” (20 юни);
 • Тържествено честване 
на 90-год. юбилей на ФК „Спор-
тист”-Своге (20 юни);
 • Шахматен турнир за 
деца и възрастни (21 юни);
 • Младежки футболен 
турнир (22 юни);
 • Изложби – картинна, 
фотографска, етнографска и ку-
линарна (23 юни);
 • Представяне на романа 
„Нестинарка” на родената в Сво-
ге авторка Бистра Спасова (23 
юни);
 • Среща на поколенията – 
млади хора и поколението около 
90 и над тази възраст (24 юни);
 • Тържествено заседание 
на Общински съвет-Своге, посве-
тено на 50-годишния юбилей на 
града, на което са удостоени със 
званието „Почетен гражданин 
на град Своге” Мария Чамова и 
инж. Михаил Събев (посмъртно), 
както и са наградени 7 учители за 
дългогодишния им принос в раз-
витието на образованието и кул-

турата в община Своге (27 юни);
 • Шести пореден фес-
тивал „Огньове в Дефилето” с 
участието на самодейни състави 
от всички читалища от община 
Своге и гости от Нови Искър (28 
юни);
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 • Тържествен концерт в 
навечерието на Празника на град 
Своге (28 юни);
 • Официален празник на 
град Своге - „Петровден” (29 
юни);

            Голям принос в развитие-
то на културата в град Своге има 
и Художествено-творчески клуб 
„Полет” към НЧ „Градище 1907” 
- Своге, в който членуват будни 

и интелигентни свогенски 
творци. ХТК „Полет” и НЧ 
„Градище 1907” организи-
раха и осъществиха през 
2014 г. голям брой култур-
ни събития за радост на 
почитателите на различ-
ните видове изкуства от 
град Своге. По традиция 
във всеки последен петък 
от месеца се случваше 
нещо значимо – гостува-
ха художници и писатели. 
Осъществи се и предста-
вянето на първия алманах 
на ХТК „Полет”, посветен 
на 50-годишнината от обя-
вяването на Своге за град 
– „От съводие е твойто 

име”.
 Читалищните институции 
имат важно място в културния 
живот на общината.
 Във всички читалища в 
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община Своге кипи богата ху-
дожествено-творческа самодей-
ност, като с най-много и различни 
състави разполагат читалищата: 
„Възраждане 1928”- с. Искрец, 
„Светлина 1896”- с. Гара Бов, 
„Христо Ботев 1929”- с Церово и 
„Градище 1907”- гр. Своге
 В община Своге през 2014 
година са функционирали след-
ните спортни клубове:
 • ФК” Спортист” – Своге 
– деца, юноши младша и старша 
възраст; отбор мъже

 • ФК в селата Бов, Це-
рово, Искрец /младша и старша 
възраст/ и Лакатник
 • Акробатика
 • Баскетбол
 • Таекуондо 
 От общинския бюджет 
са били осигурени 60 хил.лв. за 
тяхната дейност. Всички те ра-
ботят през последните години и 
получават подкрепа от общината 
за изявите си. Освен на дейност-
та на клубовете, Община Своге 
оказва съдействие и за провеж-
дане на различни други физкул-
турни, спортни, туристически 
мероприятия.
      През 2014 г. Община Своге е 
подпомогнала работата на ПСС – 

отряд Лакатник с 4000 лв. С тези 
средства са организирани 4 учеб-
но-тренировъчни акции, участие 
в годишен Летен технически пре-
глед, зимен тренировъчен лагер 
на хижа Студенец. Извършени са 
проверки на маршрути, охрана 
на масови спортно-туристически 
събития, ремонтни дейности, 
подновяване на екипировка и др.
      Разнообразни спортни меро-
приятия, турнири и състезания 
са провеждани в рамките на раз-
лични празници – при отбеляз-

ване 50-годишнината на гр. Сво-
ге, в селищата на общината – на 
местни празници,  традиционни 
събори и др.
      Към младежките дейности е 
и превенцията за борба с проти-
вообществените прояви на МК-
БППМН.
 Общинска администрация 
- Своге се стреми да бъде прозрач-
на и отговорна пред обществото, 
с гъвкава и адаптивна структура, 
мотивирани и динамични слу-
жители, използваща пълноценно 
съвременните информационни 
технологии и предоставяща ус-
луги с високо качество.
 През 2014 г. активно ра-
ботихме за подобряване на мест-

ната нормативна уредба в посока 
справедливост, навременност в 
регулирането на обществени-
те отношения и ефективност на 
контрола. Извършени бяха екс-
пертни анализи на действащите 
наредби. Всяко предложение за 
промяна или приемане на нова 
наредба бе съпътствано и с об-
ществено обсъждане.

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОС-
ПОДА,
      В заключение, бих искал да 
обобщя, че изпълненото през 
2014 г. е част от една последо-
вателна програма, много от от-
правните точки на която бяха 
поставени в началото на този 
управленски мандат. 
      Нямам за цел да провоки-
рам усещането, че получилите 
финансиране проекти и реа-
лизираните инициативи пре-
тендират за всеобхватност или 
завършеност. Бързи и лесни 
политики няма и не би могло 
да има в нашия обществен и 
политически контекст, особено 
когато говорим за процеси.
       Изразявам благодарност на 
всички, които по един или друг 
начин, допринесоха за процеса 
на израстване на местното са-
моуправление. 
       Благодаря на своя екип, 
който не позволи да изгубим 
зададената посока. 
       Най-вече, благодаря на жи-
телите на община Своге, които 
придават истински смисъл на 
този документ. 
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 Отчетът за 2014 г. е пуб-
ликуван със съкращения. Це-
лия текст можете да прочетете 
в официалния сайт на Община 
Своге – www.svoge.bg – раздел 
Администрация, подраздел 
Други
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 Село Губислав се намира 
на 25 км северозападно от Своге и 
на около 67 км от София. От сто-
лицата до с. Губислав може да се 
достигне с автомобил, по републи-

кански път ІІ-16 през Искърското 
дефиле, за около 1 час и 15 минути. 
Малко преди с. Гара Лакатник има 
отбивка наляво за с. Губислав. Те-
риторията на село Губислав е 23,2 
кв.км и граничи със землищата на 
селата от община Своге – Заноге, 
Миланово и Дружево, както и със 

землището на с. Спанчевци, общи-
на Вършец. Средната надморска 
височина на с. Губислав е 773 м. 
Населението на селото, по данни 
от 2013 г., е 40 жители, обслужва-
ни от кметството на село Гара Ла-
катник. Кмет на с. Гара Лакатник и 

с. Губислав е Иван Илиев. 
          За произхода на името на се-
лото има две теории – едната е, че 
по турско време цялото землище 
на селото, тогава махала на село 

Зимевица, е 
била владе-
ние на един 
турчин-спа-
хия, който го 
е давал под 
аренда на 
жителите на 
с. Зимевица. 
Всяка годи-
на идвал той 
да събира 
наема си, но 

по едно време се загу-
бил този турчин. След 
няколко години дошло 
едно момиче – негова 
дъщеря, да го търси, 
но като не го намери-
ла, продала мястото на 
жителите на с. Зимеви-

ца за 70 оки 
масло. Този 
турчин-спахия тук бил 
загубил славата си и от 
там мястото добило наи-
менованието Губислав, 
а по-късно и създалото 
се селище – махала от 
Зимевица, станало Гу-
бислав, вместо Долна 
Зимевица. Има и дру-
га, по-вероятна версия 
за наименованието Гу-

бислав. При падането на България 
под Османско робство цар Иван 
Шишман, на път за присъединява-
не към Видинското царство, водил 
големи сражения по тези места, е 
бил разбит, загубил е славата си и 
от Губи слава останало Губислав.

          История
 Според някои източници, 
образуването на с. Губислав е ста-
нало през тракийско време. Това 
се потвърждава от многото нахо-
дища в местностите Танкио хърт, 
около къщите на Чуколовци, Ви-
дин град, Селището, а така също 
и в Мачище над Синия вир, бли-
зо до къщите на Вуцинци. В тези 
местности са намирани останки от 
глинени съдове, каменни прибори, 
монети  и др., което подсказва за 
съществуването на живот преди 
Турското робство. Стар път е съ-
ществувал от Селището, през Чер-
веняко за към Равно буче. Но това 

не е началото на селото, по-късно 
е изчезнало това население, не се 
знае колко време е съществувало, 
както и причините за неговото из-
чезване-преселване, бягство от 
други племена и др. Началото на 
сегашното с.Губислав идва през 
турското робство, когато родове 
от с.Зимевица са се настанявали с 
добитъка през зимните месеци,  за 
което се дават подробности в след-
ващите страници. От тогава може 
да се счита образуването на второ-
то селище, което се е развивало до 
днес.
 Така се е оформило отдел-
но населено място от с. Зимевица 
- махала Губислав, което е нарича-
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но още и страньето, защото е от-
странено от селото. То се намира 
в южния склон на Пробойнишкото 
дефиле, разположено в пет маха-
ли, всяка една от които предста-
влява отделно малко селище като 
се започне от р.Петренски дол до 
местността Параджилняка с дъл-
жина около 10-12 км. Те са - маха-
ла Самотвор, която е най-близо до 
гара Лакатник; махала Осенора-
вен, която изчезна поради изсел-
ване на хората; махала Селище-
то-Положище; махала Орешето, 
която е център на селото;  махала 
Мачище-най-отдалечената; и но-
восъздадената напоследък махала 
Пробойница /Горна Пробойни-
ца/ до Петренски дол, отдалечени 
една от друга по на 3-5 км. Селото 
е едно от най-разпръснатите сели-
ща в махали и отделни къщи в за-
падна Стара планина.
         В този район се намират мно-
го исторически местности. Така  
например за м. Видин град има 
предание за малко градче преди 
турското робство. Друго предание 
за него е, че са отглеждани лозя и 
е добивано вино, от където е оста-
нало Винин град, а по-късно Ви-
дин град. Недалече от това место 
на югоизток, в Милановското зе-
млище /Осиково/, над скалите сре-
щу гара Лакатник, има местност 
Градището, където личат следи от 
укрепления за отбрана през турско 
време. Старинни останки се нами-
рат в местността Танкио хърт око-
ло къщето на покойния Павел Ан-
гелов Костов /Чуколов/,  от древни 
постройки, черква и гробище 
- вероятно тук е имало изчезнало 
селище. Такива останки според 
мемоарите на Паун Вучков е има-
ло още на две места - Калилото и 
Положище. На тези места е нами-
рана в миналото сгурия от желязо.
В Селището също е имало останки 
от старо село, откъдето е останало 
наименованието на махалата. Ха-
джийската  падина  - владяна от 
някой хаджия, откъдето носи име-

то си.
          Хайдушкото кладенче и Хай-
душки дол са свързани с Панайот 
Хитов, който, подгонен от турци-
те, се е укривал с четата си в този 
край. /Байрактар е бил Васил Лев-
ски, и до днес съществува „пъте-
ката на Левски”- бел.В.Дичева/. 
         Западно са Тодорини кукли 
/скали/, където се е укривала бор-

киня Тодора. Южно от местност-
та Царица е местността Балдуин, 
която е свързана с името на латин-
ския император Балдуин, обширен 
хълм, граничещ с Губислав, Зано-
ге, Зимевица, Вършец.  Северо-
източно, наблизо до Орешето се 
намира интересна природна забе-
лежителност - извисява се голяма 
скала от червен пясъчник, нарече-
на Червената скала, предната част 
на която наподобява стена на стара 
грамадна сграда. Някога в това, на 
пръв поглед непроходимо усое са 
минавали няколко важни пътища, 
които са прекосявали многоброй-
ните планински хребети и хълмо-
ве, за да свързват севе-
ра с юга. Най стар път е 
бил този, който е идвал 
от Видин през Берко-
вица, Вършец, Белите 
речки, Осиково за Со-
фия. По-късно оживен 
път за турските кервани 
минавал от София през 
Искрец, Заноге, през 
Губислав, Осиково за 
Дунава, който е свърз-
вал северната Дунавска 

провинция Дакия със Софийската 
стратегия.
          География
          Голямо значение за развити-
ето и поминъка на едно селище и 
живота на населението му оказва 
климатът, който се определя от ат-
мосферната циркулация и особе-
ностите на терена. Село Губислав 
има планински характер и окол-

ните склонове и вър-
хове влияят на атмос-
ферната циркулация 
на въздуха и създават 
разнообразен  климат. 
Селото, което е разпо-
ложено в южния склон 
на северното било на 
Стара планина, до из-
вестна степен е запазе-
но от северните ветрове 
и по-слабо от южните. 
Слабо е изложено на 

североизточните ветрове по тече-
нието на р.Искър и Пробойница, 
както и на западните и югозапад-
ните. Самото южно изложение на 
махалите и препятствията за сил-
ни ветрове и въздушни течения 
създават условия за мек климат 
и краткото задържане на снегове-
те. Почвата е песъчлива, бедна и 
поради наклона на терена е изло-
жена на постоянна ерозия. Затова 
в миналото и сега без постоянно 
наторяване с оборски тор е негод-
на за селскостопански култури. 
Почти всички ниви в миналото 
сега се ползват като ливади. При 
наличието на многото селскосто-
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пански животни в миналото, а от-
там и оборска тор, са виреели 
жито, царевица, картофи и др., но 
сега от обеднялата почва се произ-
веждат само картофи и фуражни 
култури. Надморската височина е 
значителна - от 600 до 1000 м, но 
южното изложение и сравнително 
мекия климат създават условия 
за отглеждане на овощни култу-
ри - ябълки, круши,череши и др. 
Главно в Орешето и околностите 
му виреят некултивирани орехови 
дървета, от където  носи името си. 
Тук виреят много билки. Има  и 
условия за пчеларство.
          Традиции
          Населението на селото е 
само българско, без никакви други 
народности, със западно наречие 
на говора. Съществували са още 
от далечно минало и запазени през 
всички периоди на неговото раз-
витие  много народни традиции и 
обичаи, някои от които се поддър-
жат и днес.
 Както във всички околни 
села, така и в Губислав е имало 
и се поддържат и да днес тради-
ционни празници-събори. Пак 
поради голямата разпокъсаност 
на селото са съществували 2 тра-
диционни събора. За махала Са-
мотвор е бил Малка Богородица, 
който се чества и сега. За махали-
те Орешето, Селището и Мачище 
- 24 май-Св.Кирил и Методий. На 
тези два празника хората във всич-
ки домове се готвят да посрещат 
гости, роднини и приятели, а след 
гостуването–обяда, се провежда 
събор с музика и хора.
 Освен тези 2 празника, до 
към 60-те години се провеждат 
такива събори и на Коледа и Ве-
ликден, по 2 дена, първият ден в 
Орешето, вторият в Положище.
          Отдавна  е изчезнала, оба-
че, традицията на коледуването, 
когато момчетата са минавали по 
домовете с дубани и стопанките са 
ги дарували с приготвените за цел-

та колаци. По-големите момчета-
ергените, са минавали на сурвака-
не на Васильовден, момичетата на 
лазаруване на Лазаровден, с песни 
във всеки дом. 
         Традиция, която е запазена 
и до днес, са оброците, на които 
се коли животно /овца/ за кур-
бан, готви се чорба и се събират 
всички хора от махалата. Такива 

оброци се поддържат 
във всички махали и до 
днес. Така в Орешето в 
местността Бързов хърт 
се извършва на Дими-
тровден, в Мачище - на 
Параджилняка на Мал-
ка Богородица, в  Мачи-
ще също – в местност-
та Дюкянова нива – на 
Голяма Богородица. В 
махала Самотвор също 
се поддържат няколко такива об-
роци.
 Изоставен е още през 40-
те години общоселския оброк в 
местността Селището, където на 6 
май – Георгьовден, стопаните ов-
цевъди са носели цели 
агнета, печени на  шиш. 
Оброкът се е посеща-
вал от духовно лице за 
прочитане на молитва 
за здраве на овцете и 
техните стопани.
 В селото нико-
га не е имало черква, 
обредите – кръщавки, 
венчавки, погребения 
се извършвали от черк-

вата в с.Зимевица, а по-късно от 
свещеник от гара Лакатник.
        Забележителности
 Южната граница на зем-
лището - р.Пробойница, тече по 
интересно дълбоко дефиле.  .За-
бележителни са двата сини вира, в 
които водата скача от високи водо-
пади. Единият от тях е под махала 
Орешето, а другият - под махала 

Мачище. Местността 
„Синия вир” обхваща 
част от землището на с. 
Губислав, община Сво-
ге. Обявена е за при-
родна забележителност 
със Заповед No. 3794 от 
11.10.1965.
 Преданието за 
името на река Пробой-
ница, е че тя си е про-
била път през това дъл-

боко дефиле, за да се влее в река 
Искър. В миналото водите й са 
ползвани от търговците на дър-
ва за превоз на  дървен материал 
до река Искър. По-големи прито-
ци на р.Пробойница от левия й 
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склон са Петренски дол, Топилски 
дол, Хайдушки дол, Дебелата къ-
пина и други, по-малки притоци. 
При сливането на р.Пробойница с 
р.Петренски дол, където е новият 
мост, личат по левия  бряг на река-
та пещерите „Вражи дупки”. 25 от-
вора водят до не особено дълбоки 
пещери и малки пещерки, от които 
само една е по-голяма. Друга пе-
щера има седем отвора. Вражите 
дупки са рожба на река Пробойни-
ца. Техният лабиринт е интересен, 
но за незапознатите с тях е опасен, 
откъдето идва името Вражи, което 
означава лъжливи, опасни.
 Пробойнишкото дефиле е 
не само красиво, но и отморяващо 
за туристите, независимо лятно 
или зимно време, но разбира се е 
най-красиво през пролетта, когато 
са цъфнали дряновете и са се раз-
листили дърветата.
          Туризъм
        Сега няколко думи за пеше-
ходните маршрути в околността. 
На около 15 км. от гара Лакатник 
в западна посока се намира хижа 
Пробойница. Пътят минава през 
село Губислав и се ползва както от 
пешеходци, така и от автомобили 
- в началото асфалт, който преми-
нава в черен път и води до хижа-
та. Стара Планина е любима на 
колоездачите и мотористите, по-
ради многото си черни пътища и 
сравнително плавните изкачвания, 
така че е много възможно по пътя 
да се натъкнете на някой от спо-
менатите. Самата хижа е една от 
уютните хижи в България, без да 
парадира с нещо особено. Намира 
се в гориста местност, така че не 
очаквайте внушителни гледки и 
стелещи се хоризонти. Такива ще 
видите, ако продължите още десе-
тина километра в западна посока, 

достигайки връх Тодорини Кукли. 
Лятно време в гористия участък 
по пътя между Пробойница и вър-
ха може да се наядете само с мали-

ните и горските ягоди, до степен, в 
която няма да имате място за боро-
винките, които започват след края 
на гората.
         Хижа „Пробойница”: Нами-
ра се в долината на р.Пробойница, 
близо с.Губислав. Представлява ма-
сивна четириетажна сграда с капа-

цитет 59 места. Почти всички стаи 
са с мивки и с етажни санитарни 
възли и бани. Сградата е водосна-

бдена и електрифицирана, отопле-
нието е с печки на твърдо гориво. 
Разполага с ресторант, лавка и ту-
ристическа столова. През лятото 

местата за нощувка се увеличават 
с 40 легла, разположени в 10 дър-
вени бунгала с външни санитар-
ни възли. Съседни туристически 
обекти: 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
К о о р д и н а т и : 
43°06′17″ с. ш. 
23°16′47″ и. д.
Надморска височи-
на: 1004 м
Брой места: 59
Водоснабдяване: да
Електрифициране: 
да
Телефон за връз-
ка:0876/742909

В статията са използавни истори-
чески данни на Георги Ранков от 
1991-1994 г.
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