
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СВОГЕ 
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ ПО СЛУЧАЙ 8 МАРТ

 Скъпи дами,
 Приемете моите искрени 
поздравления по случай Меж-
дународния ден на жената – 8 
март!

 

Празникът е повод да изкажа 
дълбоката си признателност към 
вас за всичко, което правите като 
жени и майки – за възпитанието 
на децата и тяхното отглеждане, 

за уюта, който създавате в дома, 
за рамото ви, в трудни за нас 
мъжете моменти, за красотата и 
нежността ви.

 Благодаря ви, че не се 
уморявате да доказвате женска-
та си сила и право да получавате 
признание за труда си! 

 Нека този празничен ден 
ви донесе свежия полъх на про-
летта и топлите чувства на близ-
ките ви! 

 Бъдете здрави, обича-
ни, уважавани и красиви – през 
всичките сезони на живота!

   Четете в броя:
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НА 3 МАРТ СЕ СЪСТОЯ КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛЪТ „ДЕ Е 
БЪЛГАРИЯ”, ПОСВЕТЕН НА 137 г. ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

 На 3 март от 11:30 ч. в големия салон на НЧ „Градище 
1907” се проведе тържествен концерт-спектакъл, посветен на 
137-мата годишнина от Освобождението на България. Концер-
тът бе открит от секретаря на читалището Аделина Ангелова, а 
поздравително слово произнесе кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков. Участваха всички самодейни състави на читали-
щето - певческа група “Китка”, с ръководител Снежана Сандова, 
хор “Сезони” и детска вокална група “Шоко бон-бон”, с ръко-
водител Юлия Дикова, мажоретен състав, с ръководител Невяна 
Кирилова, детски танцов състав “Ха, сега”, с ръководител Тошко 
Тодоров, детска гимнастическа група, с ръководител Силвия Ма-
ринкова, любителски театър “Асорти”, с ръководител Мариета 
Любенова, корепетитор Костадин Джигошев. Режисьор на кон-
церта беше Мариета Любенова. Сценография - Мария Данова, 
озвучаване - Мирослав Манков, осветление - Богомил Митров, 
сътрудници - Снежана Коцева, Росица Димитрова, Ели Цветано-
ва, Цветан Ангелов. 

......продължава на стр. 3
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......продължение от стр. 2

70-МЕТРОВ ТРИБАГРЕНИК ОТНОВО БЕ СПУСНАТ ОТ СКАЛИТЕ 
КРАЙ БОВ

За втори път скалите край Бов бяха 
окичени с гигантски трибагреник, по 
случай 3-ти март. Знамето е дълго 70 
м и тежи над 200 килограма. Ушито е 
безвъзмездно от местна шивачка. Три-
багреникът не претендира тази година 
да е най-големият, но е доказателство 
за това, че общите усилия и желанието 
са достатъчни, за да се постигне всичко. 
И тази година на помощ дойдоха алпи-
нистите, които само за няколко минути 
спуснаха флага  над Искърското дефиле. 
Миналогодишният 80-метров трибагре-
ник пък бе превърнат в 137 по-малки 
знамена, които бяха раздадени на хората 
в селото. Броят им символизира 137-те 
години от Освобождението. Тази година 
знамето бе направено от по-здрав плат 
и радетелите на идеята се надяват то да 

остане на скалата по-дълго време. Категорични са, че ще продължат традицията и през следващите години.
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ОТБЕЛЯЗАХМЕ 142 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ВАСИЛ 
ЛЕВСКИ

 На 19 февруари в лекцион-
ната зала на НЧ „Градище 1907” 
се проведе тържествен възпоме-
нателен концерт-рецитал, отбе-
лязващ 142 години от обесването 
на Васил Левски. Портретът на 
Апостола, заедно със символите 

на борбата за свобода на българ-
ския народ – старинен пищов и 
нож, поставени върху свещената 
Библия, посрещаха прииждащата 
публика. 

 Емблематични слова за 
Левски, изречени от неговите 
съвременници Георги Раковски, 
Христо Ботев и Иван Вазов, както 
и стихове на двамата поети, бяха 
прочетени от водещите Юлия Ди-
кова и Цветан Ангелов. Поезията 
се редуваше с тематични песни, 
в изпълнение на хор „Сезони” и 

фолклорна група „Кит-
ка”. Тържеството беше 
изпълнено с толкова си-
лен емоционален заряд, 
че извика сълзи в очите 
на много от присъства-
щите зрители. 
 Паметта на Апос-
тола бе почетена и от 
Общинското ръковод-
ство, както и от предста-
вители на НПО. 
 Благодарим на 
колектива на НЧ „Градище 1907” 
за перфектната организация.
 На Васил Иванов Кунчев 
(1837-1873 г.) българския народ 
е дал признателните имена Лев-
ски, Апостола и Дякона (от дякон 
Игнатий). След смъртта му, през 

80-те и особено 90-те години 
на XIX в., в широка употреба 
влиза прозвището Апостола 
на свободата, за което особена 
заслуга има Иван Вазов. Лев-
ски е големият иде-
олог и неуморният 
организатор на бъл-
гарската национал-
на революция. Не-
говите политически и 
държавнически виж-
дания следват духа 
на най-доброто от 
европейските демо-
кратични принципи. 
Пламенното му пос-
вещение на народно-
то дело, нравствената 

му чистота и геройската 
му гибел само пет години 
преди да се „сбъдне“ Ос-
вобождението, отдавна са 
го превърнали в икона за 
поколения българи.
 България те пом-
ни, Дяконе!
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НЧ „ГРАДИЩЕ” ПРОВЕДЕ КОНКУРС 
ЗА НАЙ-ОРИГИНАЛНА МАРТЕНИЦА

 На 26 февруари от 17:00 
ч. във фоайето на НЧ „Градище 
1907” се състоя  награждаването 
на участниците в конкурса за най-
оригинална мартеница, обявен 
месец по-рано. Всички предоста-
вени мартеници бяха оценени от 
специално жури, което определи 
победителите в три възрастови 
групи. 

 Официален гост на съби-
тието бе заместник-кметът Ренета 
Кръстанова. 
 Преди самото награждава-
не се състоя кратка поздравителна 
програма с водещи Вики и Бети, 

които прочетоха стихове, посве-
тени на мартениците и пролетта. 
Стиховете се редуваха с песни на 
децата от вокална група „Шоко 

бон-бон”, в която участват и двете 
водещи. 

 Секретарят на НЧ „Гради-
ще 1907” Аделина Ангелова поз-
драви всички участници в конкур-
са и присъстващите на събитието 
със следните думи: „Правенето 
и подаряването на мартеница е 
най-българският обичай. Една 
обредна мъничка украса от пре-
плетени бели и червени конци, 
даряваща късмет и предпазва-
ща от неприятности. Искрено 
вярваме в силата на мартени-
ците. Традицията с годините се 
развива, благодарение на твор-

ческия усет на 
българина и зато-
ва предложихме на 
всеки, изработил 
ръчно мартенички 
и вплел в тях свое-
то въображение, да 
ни ги покаже, а ние 
…. естествено ще 
наградим най-до-
брите. Тазгодиш-
ният конкурс е с 
благотворителна 
цел. НЧ “Гради-

ще 1907” се присъединява към 
една благородна инициатива на 
БМЧК и събраните от разпро-
дажбата средства ще бъдат за 

подкрепа на деца в неравностой-
но положение от дома за деца, 
лишени от родителска грижа 
“Св. Иван Рилски” в с. Разлив, 
община Правец. Със събраните 
средства ще закупим материали 

за занимания на децата в свобод-
ното им време. Искаме специал-
но да благодарим на директори-
те  и учителите от:  СОУ“Иван 
Вазов”-Своге, ОУ“Свети Иван 
Рилски”-с.Искрец, ОУ“Елин 
Пелин”-с.Владо Тричков, 
ОУ“Васил Левски”–с. Церово, 

на секретарите  на НЧ“Кирил 
и Методий 1956”–с.Желен 
и НЧ“Възраждане 1928”–
с.Искрец, както и на членовете 
на жури-......продължава на стр.6
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то за положеното усърдие, вни-
мание и професионализъм в 
процеса на оценяване  на мар-
тениците. Благодаря на всички 

участници в изложбата за тех-
ния труд, старание, талант.  И 
на всички вас за това, че отново 
сме заедно, обединени от сила-
та и красотата на българските 
традиции.”
 След словото на г-жа Ан-
гелова започна награждаването на 
победителите в конкурса. 
 В І-ва възрастова група 
– до 10 г., на челните места се 

класираха:
 1. Натали Петрова – 3 
клас;
 2. Борислава Тодорова – 3 
клас;
 3. Александър Янев – 4 
клас;
 Във ІІ-ра възрастова 
група – до 14 г., победители са:
 1. Беатрис Христова – 5 
клас;
 2. Виктория Петрова – 5 
клас;
 3. Валентин Янкулов – 5 

клас;
 В ІІІ-та възрастова група 

бе награден Любомир Апосто-
лов (20 г.)
 Грамоти за участие полу-

чиха още: Димитър Диков (5 кл.) 
– за картичка; Полина Илиева (7 
кл.); Радослав Марков (6 кл.); Ан-
тонио Леков (6 кл.); Валерия Вър-
банова (6 кл.); Весела Младенова 
(6 кл.); Антъни Молдованов (3 
кл.); Ива Стоянова (5 кл.); Биляна 
Емилова (5 кл.).
 В края на събитието всич-
ки присъстващи имаха възмож-
ността да си закупят от изложе-
ните мартеници. Средствата се 
събираха в специална кутия, като 
всеки сам определяше цената. 
Всички непродадени мартеници 
бяха дарени на БМЧК и след това 
изпратени с куриер за децата от 
дома в с. Разлив.

......продължение от стр. 5

СЛЪНЦЕ И ВИНО НА ПРАЗНИКА ТРИФОН ЗАРЕЗАН В 
СЕЛО ЦЕРОВО 

 Традиционният за село 
Церово празник Трифон Зарезан 

се проведе на 15 февруари 2015 г. 
Началото на зарязването на лози-

те бе поставено чрез 
символичното под-
рязване на асмата 
на площада. Кметът 
на с. Церово Петър 
Петков и доц. Кон-
стантин Младенов 
по традиция отряза-
ха първите клонки, 
разбира се не без 
помощта на „царя 
на лозето”. След 
това поляха обилно 

с червено вино стъблото на асма-
та, за да е плодородна годината.
 Официални гости на праз-
ника бяха заместник-кметовете на 
Община Своге – Ренета Кръстано-
ва и инж. Юлиян Асенов, секрета-
рят на Община Своге – Мая Ташу-
нова, председателят на Общинския 
съвет – Александър Манолов, кме-
товете на селата Реброво, Свидня, 
Бов, Миланово и Заселе, както и 
общински съветници. Специален 
гост, по покана на председателя на 
Общинския съвет, бе и народният 
представител Корнелия Нинова.

......продължава на стр.7
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 Празникът продължи с из-
пълнения на Детски танцов със-
тав „Веселяче” към НЧ „Христо 

Ботев” с. Церово и Дамската фол-
клорна певческа група от с. Ис-
крец. След няколко кръшни хора, 
на които се хванаха и големи, и 
малки, започна и традиционния 
конкурс за най-добро домашно 
вино – бяло и червено. 
 Четиричленно жури в 
състав – г-жа Корнелия Нинова, 
кметът на с. Свидня Валентин Со-

колов, Красимир Кръста-
нов и пред-
седателят 
- доц. Кон-
с т а н т и н 
Младенов, 
бе натова-
рено със 
специална-
та задачата 
да опре-
дели чрез 
дегустация 
най-качест-

веното от предос-
тавените за участие вина. 

След дълго и ща-
телно изследване 
най-накрая бяха 
излъчени след-
ните първенци: в 
конкурса за чер-
вено вино трето 
място взеха двама 
участници – Кръс-
тьо Василев и 
Веска Кръстева, 
второто място 
беше отредено за 
Кристиян Геков, а 
на първо място се 
класира Слави Гю-
рин. Утешителни, 
но и поощрител-
ни награди взеха 
трима участници 
– Пейо Рангелов, 
Бисер Димитров 
и Петър Петков. В 
конкурса за бяло 
вино имаше само 
един участник и по 

право той спечели първо 
място – кметът на с. Мила-
ново Веселин Петков.
 Празникът продъл-
жи с много наздравици и 
дълго нестихващи буйни 
народни хора. Хубавото време съз-
даде усещане за пролет и допъл-
нително приповдигна веселото 
настроение на домакините и гос-

тите. Слънце, хубаво вино и прия-

тели – каква по-прекрасна комби-
нация за почитането на празника 
на Свети Трифон!

......продължение от стр. 6
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВА КНИГА НА ПИСАТЕЛЯ И НАШ 
СЪГРАЖДАНИН  НИКОЛА НИКОЛОВ – „ОБРАТНО СЛЪНЦЕ”

    На 26 февруари 2015 г. от 17:30 
ч., в рамките на редовно месечно 
културно събитие на ХТК „По-
лет”, се състоя представянето 
на две книги - новия роман-три-

логия на писателя Никола Нико-
лов „Обратно слънце” и книгата 
„Никола Николов през погледа на 
другите”, съдържаща 42 статии 
за писателя, написани от литера-
турни критици и журналисти. В 
нея има статии и на местни авто-
ри като Людмила Петрова, Цвета 
Порязова, Снежана Костадинова, 
Симеон Найденов, Бисерка Ди-
митрова и Красимир Младенов. 
Трилогията „Обратно слънце” 
пък е своеобразна библия на раз-
рухата и прехода у нас. Авторът 
честно и правдиво, с тънка на-
блюдателност и художествено 
майсторство проследява събити-
ята след 1989 го-
дина. Главните 
герои са трима 
млади приятели, 
поели пътя на 
своята реализа-
ция. Животът им 
обаче се препли-
та с действията 
на известните 
ни политици и 
управници, бо-
сове и мутри на 
подземния свят.
    Официален 

гост на представянето 
на книгите беше пред-
седателят на Съюза на 
българските писатели 
Боян Ангелов – поет, 

писател и прево-
дач. Гости бяха 
още  Благовеста 
Касабова – лите-
ратурен критик и 
Емилия Казакова 
– редактор в из-
дателство „Бъл-
гарски писател”. Събитието 
бе уважено и от народния 
представител Димитър Дел-
чев, както и от заместник 
областния управител Емил 

Атанасов. От страна на общин-

ското ръководство гости бяха 
кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков и заместник-кме-
тът Ренета Кръстанова.
    Водещ на представянето беше 
председателят на ХТК „Полет” 
Людмила Петрова, която въведе 
публиката в повествованието на 
трилогията и отговори на въпро-
са защо е интересна за местната 
публика тази книга. Първо, каза 
тя, защото част от действието се 
развива на територията на наша-
та община, героите са разпозна-
ваеми, преплитат се сюжети и 
местни легенди. Второ, защото от 
цялата книга много точно може 
да се проследи какво е личното 
мнение-коментар на автора за 
всички описани исторически съ-
бития. Трето, романът е увлека-
телно четиво, в което са вплете-
ни няколко сюжетни линии, има 
любовни интриги, криминални 
елементи и морално-етични раз-
съждения.  Той е художествено 
свидетелството на епохата. 
    Людмила Петрова прочете част 
от рецензията на литературния 
критик Пенчо Чернаев, в която 
се казва: „Времевата панорама 
на трилогията е многообхват-
на – от навечерието на прело-
ма през 1989 г. до текущия ден. 
Никола Николов рисува синте-
тична картина на разделението 
и противопоставянето в наше-

......продължава на стр.9
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то общество, на ужасяващото 
насилие, на превъплъщенията 
и предателствата, на омраза-
та и крушението на нравите. 
Всичко се е обърнало наопаки. 
Потресен от разрухата в Бъл-
гария авторът с болка възкли-
ква: „Господи, накъде отива 
светът! Алчността няма таван, 
мизерията няма дъно! Плане-
тата сякаш се е превърнала 
във ферма за чакали – ако не 
изядеш, ще бъдеш изяден!” 

    След подробното и задълбоче-
но представяне на трилогията ду-
мата бе дадена на Васил Божилов 
и Лили Ружевска, които прочето-
ха избрани от автора пасажи от 
нея. Четенето и разговорите бяха 
разнообразени с няколко изпъл-
нения на хор „Сезони”, с ръково-
дител Юлия Дикова - също член 

на ХТК „Полет”, като последна-

та песен, посветена 
на Своге, е създадена 
по нейни стихове и 
музика на компози-
торката Стефка Ка-
рапенева от Габрово. 
Със свое затрогващо 
изпълнение на пиано 
се представи и мал-
кият Светлозар Яна-
киев, заедно със сво-
ята преподавателка 
Анита Димитрова.
    Поздравителни 

с л о в а 
произ-
несоха 
– Боян 
А н г е -
л о в , 
Д и -
митър 
Делчев, Емил Ата-
насов, Иван Мла-
денов и кметът на 
община Своге инж. 
Жоро Цветков, 
както и секретарят 
на НЧ „Градище 

1907” Аделина Ангелова.
    Никола Николов благодари на 
всички от сърце за трогателното 
тържество, а след това раздаде 
автографи на всички, които по-
желаха да притежават негови 
книги.
    НИКОЛА НИКОЛОВ е ро-

ден на 24 април 
1936 г. в село Ва-
рана, Плевенска 
област. Завършил 
е факултета по 
славянски фило-
логии в СУ „Св. 
Климент Охрид-
ски”, специалност 
руски език и лите-
ратура.
    В Своге живее 
от 1958 г., когато 
постъпва на работа 
като учител. Съ-

пругата му е от Своге. От 1969 г. е 
на журналистическа работа. Той 

е първи-
ят главен 
ред актор 
на първия 
г р а д с к и 
в е с т н и к 
в Своге – 
„Устрем”. 
Бил е ре-
дактор във 
в е с т н и -
ците „Со-
ф и й с к а 
п р а вд а ” , 
„Учител -
ско дело”, 
„Т р а н с -
п о р т е н 
глас”, гла-
вен ре-
дактор на 
списание 

„Експрес”, „Бизнес и туризъм” и 
др.
    Никола Николов е един от съ-
временните български писатели 
- поет и белетрист. Автор е на 
близо двайсет книги - разкази 
и пътеписи, повести, романи и 
няколко сборника със стихотво-
рения. Публикувал е свои произ-
ведения в почти всички издания 
в страната.  Носител е на много 

национални и окръжни отличия. 
Награден е с орден „Кирил и Ме-
тодий”-първа степен и е носител 
на Златното перо на Съюза на 
българските журналисти. Негови 
творби са превеждани на руски, 
чешки, полски, немски и монгол-
ски езици. Член е на Съюза на 
българските писатели и почетен 
гражданин на Своге.

......продължение от стр. 8
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2015 г.

 РЕШЕНИЕ №1 - OТНОСНО: ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИН-
СКИ СЪВЕТ-СВОГЕ
 ОбС-Своге не прекратява предсрочно правомощията на председателя на Общински съвет Своге – АЛЕКСАНДЪР 
ВЕНЦИСЛАВОВ МАНОЛОВ.
 
 РЕШЕНИЕ №2 - OТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА ДО ШЕСТА КАТЕГОРИЯ, ИЛИ 
ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СВОГЕ
 ОбС-Своге не  приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от 
четвърта до шеста категория или части от тях от органите на Общинска администрация Своге.
 
 РЕШЕНИЕ №3 - OТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ 
НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ.
 ОбС-Своге променя Наредбата  за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге, както отменя ал.2 
на чл.82, която гласи: „До пето число на текущия месец се заплаща авансово 25 лв. за град Своге и 15 лв. за селата, от 
дължимата месечна такса. Когато детето отсъства поради заболяване, удостоверено с медицински документ и дължимата 
месечна такса, изчислена на база присъствени дни е по-малка от авансово платената част от таксата, се прави приспадане в 
следващият месец’’.
 
 РЕШЕНИЕ №4 - OТНОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУК-
ЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. СВИДНЯ, ОБЩИНА СВОГЕ, СО-
ФИЙСКА ОБЛАСТ“ ОТ ПУДООС В РАЗМЕР НА 146 145.68 ЛВ. С ДДС И СТАНОВИЩЕ ЗА ПРИОРИТЕТНОСТ-
ТА НА ОБЕКТА
 1. ОбС-Своге дава съгласие за кандидатстване за финансиране на проект „Реконструкция и доизграждане на въ-
трешна водопроводна мрежа на с. Свидня, община Своге, Софийска област“ от ПУДООС в размер на 146 145, 68 лв. със 
заявление за отпускане на БФП.
 2. Утвърждава Становище на кмета на община Своге относно приоритетността на обекта.
 3. Възлага на кмета на община Своге да подготви и входира в ПУДООС необходимите документи в изпълнение на 
Решението по т.1.
 
 РЕШЕНИЕ №5 - OТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖ-
ДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА
 ОбС-Своге приема Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г., 
съгласно Приложение № 1.
 
 РЕШЕНИЕ №6 - OТНОСНО: ПРИЕМАНЕ СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, СЧИТА-
НО ОТ 01.02.2015 г.
ОбС-Своге не променя свое Решение № 5,  Протокол № 1 от заседание на ОбС–Своге, проведено на 30.01.2014 г

 Целия текст на Приложение №1 можете да прочетете на сайта на Община Своге www.svoge.bg в раздел Об-
щински съвет, подраздел Решения.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ РУМВР-СВОГЕ
 

 Уважаеми съграждани,
 Във връзка с извършващия се ремонт на пътя през Искърското дефиле от 
гр. София за гр. Своге, Ви уведомяваме, че предпазните еластични огради са 
демонтирани и това представлява сериозна опасност за участниците в движението.  
 Налице са предпоставки за частично и цялостно излизане от пътното платно 
на движещите се по пътя автомобили, както и вероятността за попадането им в 
коритото на река Искър или водосборните части на МВЕЦ.
 Задължително е спазването на въведеното ограничение на скоростта от 40 км/ч.
 Бъдете внимателни и не предприемайте рисковани маневри.

 Благодарим Ви предварително.
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 Общинските съветници 
приеха на свое заседание, прове-
дено на 20 февруари 2015 г.,  бю-
джета на Община Своге за 2015 
г. в размер на 12 900 585 лв., при 

одобрен бюджет от сесия за 2014 
г. -10 520 335 лева, за 2013 г. - 10 
103 133 лв. Ръстът е вследствие 
от леко увеличените субсидии по 
ЗДБРБ за 2015 г. за делегираните 
от  държавата дейности и преход-
ния остатък от 2014 г. в размер на 
2 823 805 лева, от които 2 201 843 
лв. целеви средства за отстраня-
ване на последиците от бедствия.
 Изготвянето на проекта на 
бюджета на Община Своге за 2015 
г. в приходната част  е извършено 
при спазване на размерите на бю-
джетните взаимоотношения меж-
ду централния бюджет и бюджета 
на Община Своге за 2015 г., опре-
делени със Закона за държавния 
бюджет на Република България 
(ЗДБРБ) за 2015 г. и очакваните 
постъпления от общинските да-
нъчни и неданъчни приходи. В 
разходната част за делегираните 
от държавата дейности са плани-
рани средства за трудови разходи, 
издръжка и капиталови разходи 
при спазване на изискванията на 
ЗДБРБ за 2015 г. и отчитане на 

структурни промени, настъпили 
през 2015 г.. Издръжката е плани-
рана като са взети в предвид да-
нните от отчета към 31.12.2014 г., 
изискванията на чл.31 от Закона 

за пуб-
лични -
те фи-
нанси и 
проме -
ните в 
общин-
с к и т е 
д е й -
н о с т и , 
изразя-
ващи се 
о с н о в -
но във 
ф у н к -
циони -
р ан е то 

на стартиралите през 2014 г. нови 
дейности “Център за обществена 
подкрепа” и „Обществена трапе-
зария“ и съответно редуциране 
на числеността и издръжката. В 
поименното разпределение на 
средствата по обекти за строител-
ство и основен ремонт за 2015 г. 
отново се акцентира върху осно-
вен ремонт на общински сгради, 
целодневни детски градини, учи-
лища; изграждането, ремонта и 
поддържането на уличната мрежа 
и изграждане на инфраструктур-
ни обекти.
 За 2015 г. се запазват да-
нъчните ставки за общинските 
данъчни приходи – патентен да-
нък,  данък при придобиване на 
имущество по дарение и възмез-
ден начин, туристическия данък и 
данък недвижими имоти. Проме-
нен е размера на такса за битови 
отпадъци за услугите, предоста-
вени на училищата на територи-
ята на общината - заплащат такса 
за битови отпадъци за 2015 г. по 
7,00 лв. за „брой ученик“ – редов-

на форма на обучение, съгласно 
данните в информационната сис-
тема на МОН „Админ“. 
 По отношение на разход-
ната част: за делегираните от 
държавата дейности  бюджетът 
е съставен на основата на дър-
жавните трансфери по ЗДБРБ за 
2015 г.; за местните дейности бю-
джетът е съставен като са взети в 
предвид: структурните промени; 
отчетните данни към 31.12.2014 
година, както и исканията на 
кметовете на кметства, кметски 
наместничества и на ръководи-
телите на дейностите и заведе-
нията, финансирани от бюджета 
на Община Своге; финансови 
ангажименти на Община Своге, 
произтичащи от законодателната 
уредба, решения на Общинския 
съвет и сключени договори. 
 За 2015 г. се планират 
общо разходи в размер 12 900 585 
лв., при одобрен бюджет от сесия 
за 2013 г. - 10 520 335 лв., за 2012 
г. - 10 103 133 лв. 
  За делегираните от дър-
жавата дейности се планират 
средства общо в размер на  7 
185 289 лева.. За дофинансиране 
на делегираните от държавата 
дейности за сметка на имущест-
вените данъци, местните такси, 
неданъчни и други приходи с 
общински характер , собствени 
приходи (такси, наеми, дарения и 
др.) се планират средства общо в 
размер на 399 558  лв. За местни-
те дейности се планират  средства 
общо в размер 5 315 738 лева, от 
които от очаквани постъпления от   
местни приходи през 2015 година  
2 564 251 лв.; от субсидии от ЦБ 
за 2015 г. 2 659 094 лева; приходи 
от трансфери (–) 180000лв. и вре-
менни безлихвени заеми 149 040 
лв. и преходен остатък 449 661 
лв.

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2015 г.

......продължава на стр.12
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За поименното разпределение на 
средствата по обекти за строи-
телство и основен ремонт /вкл. 
за изграждане и основен ремонт 
на местни общински пътища/, за 
придобиване на материални и не-
материални активи, за придоби-
ване на земя и за проучвателни и 
проектни работи през 2015 г. на 
Община Своге са предвидени: от 
целева субсидия – 1097200 лв., от 
собствени средства – 534873 лв., 
от средства от ЕС – 10976107 лв., 
от други – 2269171 лв.
 Общата субсидия за под-
помагане дейността на народ-
ните читалища е в размер на 12 
500 лв. За спорта са отделени 55 
200 лв., в т.ч. за клубовете по ак-
робатика, баскетбол и таекуондо, 
както и за ФК „Спортист”-Своге, 
ФК „Спортист”-Своге-деца, ФК 
в Церово, Искрец и Лакатник. 
Субсидиите за Организациите с 
нестопанска цел са 10 250 лв., в 
т.ч. ПСС-Лакатник, ТД „Искър-
ски пролом”, пещерен клуб „Под 

ръбъ”, Клуб на инвалидите, Клуб 
„Доверие”, Клуб „Диабет”, Клуб 
на инвалидите в с. Г.Лакатник и 
пенсионерските клубове в Мила-
ново, Г.Бов, Вл.Тричков, Оплет-
ня, Церово, Искрец и Свидня. За 
културни мероприятия от нацио-
нално, регионално и местно зна-
чение да определени общо 27 650 
лв., в т.ч. чествания, празници, 
тържества, годишнини, събори, 
фестивали.
 Проектът на бюджета на 
Община Своге за 2015 г. беше 
разработен на основание чл.52 
ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връз-
ка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона 
за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.94 
ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за 
публичните финанси, във връз-
ка с разпоредбите на Закона за 
държавния бюджет на РБългария 
за 2015 г., ПМС №8/16.01.2015г. 
за изпълнение на Закона за дър-
жавния бюджет на РБългария за 
2015 г. и Наредбата за условията 
и реда за съставяне на бюджетна-

та прогноза за местните дейности 
за следващите три години и за съ-
ставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет 
на общината.
 Основна цел на Бюджет 
2015 е запазване на финансовата 
стабилност на общината и недо-
пускане на рискове. Бюджетът 
се основава отново на утвърдени 
антикризисни мерки, прогноза на 
собствените приходите близка до 
реалното изпълнение и оптимизи-
ране на всички разходи, особенно 
в местните дейностите.
 На заседанието от 20 
февруари 2015 г. Общинският 
съвет отново не прие предложе-
нието за приемане на Наредба-
та за принудително изпълнение 
на заповеди за премахване на 
незаконни строежи от четвърта 
до шеста категория, или части 
от тях, от органите на Общин-
ска администрация-Своге, как-
то и предложението, относно 
приемане на структурата на 
Общинската администрация, 
считано от 01.03.2015 г.

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 
№237, Протокол №17 от 17.12.2014г. на Общински съвет – Своге, както и съгласно Заповед №251/27.02.2015г. 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 
(десет) години на част от имот – частна общинска собственост, представляваща: помещения с №3, №4 и №5 с площ от 48,00 (четири-
десет и осем) кв.м., находящи се в сградата на Кметство-с.Владо Тричков, УПИ (парцел) VI „За кметство и обществено обслужване“, 
кв.29 по ПУП на с.Владо Тричков, предназначени за лекарски кабинет.        
            Търгът да се проведе на 16.03.2015г. 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 13.03.2015г. 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 23.03.2015г. 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 
20.03.2015г.                                                                     
  Оглед на частта от имота-частна общинска собственост, обект на търга може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 
часа до 13:30 часа.   
 Начална тръжна цена за определяне на месечния наем в размер на 1,1 % (едно цяло и една десета процента) от минималната 
работна заплата за страната за един квадратен метър площ, без включен ДДС.                                                                               
  Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от 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   
Съгласувал:Юлия Геошева,Старши юрисконсулт   Изготвил:Мирослав Митрев, Юрисконсулт    

......продължение от стр. 11
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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 
№215, Протокол №15 от 27.11.2014г. на Общински съвет – Своге, както и съгласно Заповед №252/27.02.2015г. 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 
(десет) години на следния имот – частна общинска собственост, намиращ се в с.Дружево: №035014, находящ  се в м.“Ямата” с площ 
117.215 (сто и седемнадесет цяло, двеста и петнадесет хилядни) дка при граници на имота №035015-ливада; №035007-полски път;  
№035002-др.селскост.т.; №015036-полски път; №034031-полски път; №034030-полски път; №035013-ливада; №034030-полски път; 
№034027-ливада; №034026-ливада; №034029-ливада; №035006-др.селскост.т.; №052011 - дървопроизв.пл.; №035007-полски път; 
№035015-ливада; №052025-дървопроизв.пл.; №052026-дървопроизв.пл.; №035004 - пасище,мера; №035009-пасище-мера; №035010 
- пасище,мера; №035011-пасище,мера; №035012-пасище,мера. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трай-
но ползване: ливада. Акт за частна общинска собственост №5687 от 08.02.2007г.                 
            Търгът да се проведе на 17.03.2015г. 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 16.03.2015г. 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 24.03.2015г. 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 
23.03.2015г.                                                                             
  Оглед на частта от имота-частна общинска собственост, обект на търга може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 
часа до 13:30 часа.   
 Начална тръжна цена за определяне на годишния наем в размер на 5 (пет) лева за декар, съгласно експертна оценка, изготве-
на 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  
Съгласувал:Юлия Геошева,Старши юрисконсулт   Изготвил:Мирослав Митрев, Юрисконсулт              

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 
№215, Протокол №15 от 27.11.2014г. на Общински съвет – Своге, както и съгласно Заповед №253/27.02.2015г. 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 
(десет) години на следния  имот – частна общинска собственост, намиращ се в с.Дружево:   №033006, находящ се в м.“Халба могила“ 
с площ 21.193 (двадесет и едно цяло, сто деветдесет и три хилядни) дка при граници на имота: №033011-ливада; №051005-дървоп-
роизв.пл.; №033002-ливада; №033005-ливада; №033040—ливада; №033004-ливада; №034012-ливада; №033007-ливада; №033008-
ливада; №033015-ливада и №033012-ливада. Категория на земята при неполивни условия: девета. Начин на трайно ползване: ливада. 
Акт за частна общинска собственост №5658 от 08.02.2007г.         
            Търгът да се проведе на 18.03.2015г. 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 17.03.2015г. 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 25.03.2015г. 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 
24.03.2015г.                                                                                  
  Оглед на частта от имота-частна общинска собственост, обект на търга може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 
часа до 13:30 часа.   
 Начална тръжна цена за определяне на годишния наем в размер на 5 (пет) лева за декар, съгласно експертна оценка, изготве-
на 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   
Съгласувал:Юлия Геошева,Старши юрисконсулт     Изготвил:Мирослав Митрев, Юрисконсулт              
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
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2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” 
№ 7

                                                                          
                       
Проект „София-Своге-Ихтиман“ - създа-

ване на регионален туристически продукт в трите общини, във връзка с договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012/002, сключен между МРРБ и Столична общи-
на.
 
   Проектът включва  развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите, устойчи-
во развитие на туризма в общините София, Своге и Ихтиман. Представител на община  Своге е гл. експерт 
ГСР Силвия Кирилова Данова, като експерт маркетинг и реклама.

   Основната цел на настоящия проект е да подкрепи, популяризира и увеличи интереса към конкурентнос-
пособни туристически атракции на територията на трите общини. Общините Своге и Ихтиман са с по-слабо 
развити туристически локации, но притежават значителен и уникален туристически потенциал.
   Определено районът на София, Своге и Ихтиман не е достатъчно разпознаваем  като туристическа дести-
нация за международните туристически оператори, с изключение на гр. София, като основен притегателен 
център, най-голям и най-добре развит град - столица на страната. Дори голяма част от българските граждани 
не познават забележителностите в региона.
   Районът се отличава с ясно очертан туристически облик, който до момента, обаче, не е развит в пълна сте-
пен. Налице е сравнително добре  изразена сезонност. Това е благоприятствано от многото бази и почивни 
станции, популярността на столицата като туристическа дестинация и прекрасните природни дадености на 
региона. Регионалният туристически продукт София-Своге-Ихтиман е изграден върху съчетанието от  атмос-
ферата и културното наследство от Античността до Възраждането, съхранени в духовните средища – право-
славните храмове  и манастири от Софийската Света гора, разглеждани в тяхната свързаност с големия път 
Вия  Диагоналис  и неговите разклонения на север и на юг. В съдбата им през вековете се правят множество 
исторически разрези и се проследява  взаимодействието на културите на Балканския полуостров. С вековната 
си история тези духовни средища имат потенциала да станат основа за създаването на туристическа дести-
нация. Тя не се дефинира само с тясното определение „поклоннически“ или „религиозен“ туризъм, но чрез 
проследяването на историята и културните взаимодействия, се откриват възможности за включване в по–го-
леми трансгранични проекти, като културно-туристическия маршрут „Пътят на римските императори“, който 
предвижда  България, Хърватия, Румъния и Сърбия да изготвят общ културно–исторически маршрут.
   Регионът София-Своге-Ихтиман има богат и неоползотворен потенциал в сферата на туризма. Целта на 
проекта е активно популяризиране на дестинацията на националния и международен пазар и значително на-
растване на туристите в региона. Пряк положителен ефект  ще бъде оказан върху всички заети в сферата на 
туризма, в това число в места за настаняване и подслон, в заведения за хранене и питейни заведения, сувенир-
ни магазини, туристически организации и музеи, заети в тази сфера. Нарастването на туристическия поток 
ще даде резултати в откриване на нови работни места, ще доведе до намаляване процента на безработицата в 
региона и ще допринесе за социалната интеграция на хората от малцинствените  групи.
   Туризмът се определя като един от факторите за постигане на конкурентноспособност и устойчиво иконо-
мическо развитие и подкрепата,  оказана в рамките на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна  
финансова помощ, ще има пряко отношение върху положителното социално икономическо развитие на целе-
вата територия София-Своге–Ихтиман. 
   Проектът включва няколко рекламни продукта:
- Изработване на рекламна брошура от 24 страници, която е готова и предоставена в Туристическия  
център на гр. Своге;
- Изработване на рекламен филм /със субтитри на немски, английски, гръцки и румънски език/;
- Разработване на слоган и лого  „Духовните средища на Софийската Света гора“;
- Изработване на 2 бр. рекламни  TV клипове  на български език;
- Изработване на пътеводител- 48 стр.; ......продължава на стр.15
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ТЕРИТОРИАЛНА  ДИРЕКЦИЯ НА НАП  СОФИЯ

 ОФИС /ДИРЕКЦИЯ/ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ СОФИЯ ОБЛАСТ

1040 София, бул.  “Витоша”  № 6  Телефон: (02) 9334012 Факс: (02) 987 5337,  E-mail: td_sofi aoblast@ro23.nra.bg    

 П  О  К  А  Н  А

ТД на НАП СОФИЯ – ОФИС СОФИЯ ОБЛАСТ  и ОБЩИНА  СВОГЕ организират работна среща с данъкоплатци, 
счетоводители, земеделски производители и други заинтересовани лица за запознаване с важните промени в данъчното 
и осигурително законодателство и особеностите при деклариране и плащане на данъци и осигуровки.

Работната среща ще се проведе на 12 март 2015 г. от 11,00 часа в Читалище „Градище“ в гр.Своге

                                         Програма за работната среща:

1. Кампанията за деклариране и плащане на данъци и осигуровки

2. Важни промени в данъчното и осигурително законодателство за 2015г.

    -  Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица – нови разпоредби за ползване на данъчни 
облекчения и подаване на данъчни декларации с ПИК
   -  Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
   -  Промени в Закона за данък върху добавената стойност
   -  Промени в Закона за местните данъци и такси – нов ред за деклариране на недвижими имоти и превозни средства
    -  Промени в осигурителното законодателство

 3.  Особености на данъчното облагане и осигуряване на самоосигуряващите се лица – земеделски производители, уп-
ражняващи свободни професии в т.ч. и медицински практики, облагане на наемодателите.

- Изработване на карта - сгъваема диплянка А4;
   Рекламната кампания е насочена към външния целеви пазар  и по точно 

към Гърция, Румъния, Германия и Великобритания. Предвидени са следните инициативи:
-    Публикуване на статии в чуждестранни издания - предвидени са публикации в англоезични туристически 
издания;
-    Кампания с поместване на рекламни текстови линкове в световните интернет–търсещи  машини и водещи 
социални мрежи
   Рекламна кампания, насочена към вътрешния пазар:
      -    Кампания с платена реклама по  TV канали;
      -    Кампания с платена реклама по националните радиостанции-2 бр.;
   Може да се обобщи, че реализацията на настоящия проект се вписва в стратегическата рамка за развитие 
на Югозападния район  /София, Своге, Ихтиман/, повишаване на конкурентоспособността  на Общинската 
икономика, развитие на бизнеса и привличане на инвестиции, насърчаване на туристическото предлагане и 
утвърждаване на община Своге,  като дестинация за културен, ловен и еко туризъм .
   Своге един от най–хубавите градове - малък и спокоен, с богата история и красива природа. Представен е 
като „Приказки от дефилето”, като за най–забележителни обекти са избрани Осеновлашкият манастир „Се-
демте престола“, Лакатнишки скали, Искърското дефиле, водопадът Скакля и пещерата „Темната дупка”.
   Опазването на природата е основен приоритет на проекта.
   Кметът на община Своге  дава пълното си съдействие и компетентна помощ, необходима за осъществява-
нето на проекта. 
   Изготвил: /С . Данова/
   гл . спец. ГСР при Община Своге
   Съгласувал : /инж. Жоро Цветков - кмет на Община Своге/

......продължение от стр. 14
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В 
МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ОБЩИНА СВОГЕ
I. ОСНОВНИ МОМЕНТИ 
1. КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? 
- Всички многофамилни жилищни сгради (МФЖС), строени по индустриален способ - ЕПЖС (едропанелно жилищно строи-
телство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); 
- Минимален брой на апартаментите в сградата - 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение; 
2. КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ? 
- Дейности по конструктивно укрепване на сградата – възстановяване /усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, 
настъпили по време на експлоатацията, на МФЖС; 
- Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.); 
- Мерки за енергийна ефективност - топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), ремонт или подмяна на 
вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата, изграж-
дане на инсталации за ВЕИ - соларни панели, ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, енергоефективни 
мерки в асансьорите. 
3. КАК СЕ КАНДИДАТСТВА? 
Стъпка 1: Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната соб-
ственост (по образец) в Община Своге и регистър БУЛСТАТ. 
ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците за цялата сгра-
да/блок, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собствени-
ци в сградата. 
Стъпка 2: Вземане на решение (по образец) за обновяване на сградата с минимум 67% собственост на идеални части от общите 
части в сградата. Даване на съгласие от името на всички собственици Община Своге да реализира дейностите по сградата. 
ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сградата, следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти 
в нея. 
Стъпка 3: Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване (по образец) пред община Своге. 
Стъпка 4: Община Своге осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне. 
Стъпка 5: При одобрение на сградата се сключва споразумение (по образец) между общината, Сдружението на собствениците, 
Българската банка за развитие и областния управител на София-област. 
II. УКАЗАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ (СС) 
1. ОСНОВАНИЕ 
Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС. В Споразумението за създаване на сдружение 
(Приложение № 4 по образец), следва да се посочи предмета на дейност на сдружението (по коя алинея на чл. 25 от ЗУЕС е 
създадено) – като в случая това е ал. (1) “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или 
общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на 
сгради в режим на етажна собственост“. 
Сдружението се създава само за целите на този закон и се вписва в публичния регистър на Община Своге. Сдружението се 
вписва и в регистър БУЛСТАТ. 
ВАЖНО! По отношение на срока, за който се създава: следва да се обърне внимание на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от 
ЗУЕС - когато сдружението има предмет на дейност по чл. 25, ал. 1, то се учредява за неопределен срок. 
2. РЕД ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ 
За създаване на сдружението се свиква Учредително събрание на собствениците в сградата/блока. Учредителното събрание 
се провежда при присъствие на собственици, представляващи не по-малко от 67% ид. ч. от общите части на етажната соб-
ственост. Учредителното събрание се свиква чрез покана Образец 1. В поканата се съдържа дневния ред, мястото, датата и 
часа на провеждането му. Поканата се подписва от лицето/лицата, които свикват общото събрание. Лицето свикващо общото 
събрание може да бъде домоуправителя или всяко друго лице собственик в сградата. Поканата се поставя на видно и общо-
достъпно място във входовете на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. Срокът от седем календарни дни 
започва да тече от датата, следваща датата на поставяне на поканата и спира да тече в деня, следващ изтичането на пълни се-
дем дни (например при покана, поставена на 1-во число, срокът започва да тече от 2-ро число и изтича на 8-мо число). В този 
случай събранието ще се счете за законосъобразно, ако е проведено най-рано на 9-то число. При наличие на самостоятелни 
обекти - общинска, държавна или друга собственост, кметът на общината или съответният орган, на когото е предоставено 
управлението върху имота също следва да бъдат уведомени. Собственик, който не ползва имота си по каквато и да е причина 
или отсъства, може да бъде уведомен за свикването на учредителното събрание по телефона, да му бъде изпратена поканата 
на посочен от него адрес или по електронната му поща, ако е посочил такава в домовата книга. За поставянето на поканата 
на видно място се съставя Протокол от залепване на поканата по образец (Приложение № 8), който служи за удостоверителен 
документ след промените в закона и отмяна на разписките за връчване. Прави се снимка на залепената покана. 
3. ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ ......продължава на стр.17
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Учредително събрание се провежда на обявеният ден и час в поканата, ако присъстват 
лично или чрез представител собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части на ет-
ажната собственост на сградата. Собственик, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен 
член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. 
Упълномощаването може да бъде направено устно на самото заседание на събранието, като това се отразява в протокола на 
събранието, или в писмена форма (без да е необходима нотариална заверка върху пълномощното). Собственикът може да 
упълномощи и друго лице (което не е собственик), което да го представлява, но само чрез пълномощно с нотариална заверка 
на подписа. Едно лице може да представлява най-много трима собственици. Участието на пълномощник се отразява в прото-
кола на общото събрание, като към него се прилага и копие от пълномощното. 
Учредителното събрание се председателства от собственик, избран с мнозинство повече от половината от присъстващите соб-
ствениците отнесено като процент идеални части. (минимум 33.5% от идеалните части от общите части, в случай че присъст-
ват собствениците само на 67% от идеалните части от общите части на сградата). По предложение на председателстващия се 
избира и протоколчик (обикновено мнозинство). *Информацията за идеалните части на обектите от общите части на сградата 
се попълва на база на предоставени данни от собствениците по нотариален акт или друг документ за собственост. 
Задължителен дневен ред на Учредителното събрание: 
1. Приемане на решение за учредяване на СС и приемане на Споразумение за създаване на СС (Образец 8) 
2. Определяне на наименованието на СС 
3. Избор на Управител/Управителен съвет и Контролен съвет 
4. Одобрение на представителство за целите на участие в Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради 
5. Вземане на решение за разпределение на идеалните части от общите (при необходимост) 
Протоколът от учредителното събрание за създаване на сдружението (Образец 2) се съставя и подписва в два еднообразни 
екземпляра. 
4. РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО 
След учредяване на СС, Председателят на управителния съвет /Управителят/ в 14-дневен срок от провеждане на учредително-
то събрание внася заявление (Образец Приложение № 2 към чл. 3 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г. на МРРБ) за вписване 
на сдружението в публичен регистър в общинска администрация Своге. Общинска администрация вписват СС в публичен 
регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация. В 7-дневен срок след получаване на удостоверение за 
регистрация на сдружението от община Своге, управителния съвет (Управителят) на сдружението подава заявление за регис-
трация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията. 
5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕ-
НИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (ЗИФП) 
Свикване на Общото събрание за вземане на решение става чрез покана по образец (Приложение № 7), подписана от Упра-
вителя или лицата, които свикват Общото събрание (чл. 12 от ЗУЕС). Поставя се на видно и общодостъпно място на входа на 
сградата не по-късно от 7 календарни дни преди датата на събранието. 
Протоколът от залепване на поканата по образец (Приложение № 8) се отнася за датата и часа, на които е поставена поканата 
и служи за удостоверителен документ след промените в закона и отмяна на разписките за връчване. Прави се снимка на зале-
пената покана. Съставя се Протокол от общото събрание на СС по образец (Приложение № 9), съдържащ решения съгласно 
методическите указания - копие, заверено „Вярно с оригинала“. 
ВАЖНО! При необходимост и поискване от етажната собственост, общинска администрация Своге ще окаже подкрепа за 
учредяване и регистриране на сдружение, и оформяне юридическите аспекти на взаимоотношения между собствениците. 
III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (ЗИФП) 
1. ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ 
СС заявяват интерес пред община Своге чрез ЗИФП (Приложение № 5 - образец) за участие в програмата на базата на по-
стигнато 67% съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС). Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на 
СС от обновяване за енергийна ефективност. ЗИФП съдържа волеизявление на СС и е подписано от представляващия сдру-
жението. 
КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГАТ: 
1. Справка за ССО по образец – приложение № 6; 
2. Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“; 
3. Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец приложение № 7 - копие, заверено „Вярно с оригинала“; 
4. Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 8 - копие, заверено „Вярно с оригинала“; 
5. Протокол от общото събрание на СС по образец приложение № 9, съдържащ решения съгласно методическите указания 
- копие, заверено „Вярно с оригинала“; 
6. Фото-снимка на поставената покана; 
7. Друго /следва да се опише/. 

Подаването на всички документи/заявления за вписване в регистъра и издаването на удостоверението от Общината е 
безплатно!

......продължение от стр. 16
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 На 28-ми февруари от-
празнувахме Тодорова събота, в 
памет на Свети великомъченик 
Теодор Тирон. Празникът, на-
ричан Тодоровден, Конски Ве-
ликден или Събота след Сирни 

Заговезни, е известен и като ден 
на коневъдството и конния спорт. 
По този повод в село Зимевица за 
девети път бяха проведени тра-
диционните конни надбягвания, 
организирани от кметство Зиме-
вица и Община Своге, под патро-
нажа и със съдействието на Мон-
голското посолство в Република 
България.
 Кушията се състоя в мест-
ността Поповица от 11:00 ч. Офи-
циални гости на събитието бяха 

кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков, заместник-кме-
товете Ренета Кръстанова и инж. 
Юлиян Асенов, секретарят на 
Общината – Мая Ташунова, кме-

тове на селата Церово, 
Бов, Свидня, Заселе, 
Миланово и, разбира 
се, кметския намест-
ник на с. Зимевица г-
жа Стефанка Колева. 

П о 
пока-
на на 
кмета 
на об-
щ и -
на Своге гост 
на тържеството 
беше и замест-
ник-ректорът на 
Минно-геолож-
кия университет 

(МГУ) в София доц. д-
р Павел Павлов.
 За огромно съ-
жаление на всички 
монголската делега-
ция, начело с Н.пр. 
Лхамсурен Дугержав, 
не можа да присъства 
на събитието, поради 
неотложни ангажи-
менти в Монголско-
то посолство в същия 
ден, затова пък те по-

сетиха Община Сво-
ге предния ден, на 27 
февруари, като под-
несоха своите извине-
ния и предоставиха на 
място купата и меда-
лите за победителите 
в кушията. Срещата с 
монголската делегация 
протече в непринудена 
приятелска атмосфера, 
базираща се на създа-
дените през миналата 

година здрави приятелски отно-
шения между кмета на община 
Своге инж. Жоро Цветков и Н.пр. 
Посланика на РМонголия у нас 
Лхамсурен Дугержав. Както вече 

сме осведомили обществеността, 
посланик Дугержав е завършил 
МГУ в София, също като инж. 
Цветков. След официалната част 
на срещата обстановката бе раз-
чупена от прочувствените изпъл-

нения на „Хубава си, моя горо” 
и „Македонско девойче” от член 
на монголската делегация, завър-
шил оперно пеене в Българската 
държавна консерватория в Со-
фия. Последва коктейл, по време 
на който бяха обсъдени намере-
ния за бъдещо ползотворно съ-
трудничество в областта на кул-
турата и туризма. С пожелания за 
успешно протичане на празника 
Тодоровден монголската делега-
ция се оттегли.
 В кушията на 28 февруари 
взеха участие 13 коня и две ма-
гарета. В началото, по традиция, 
ездачите бяха захранени с хляб и 
сол, а животните – с бучки захар. 
Ритуалът бе изпълнен от секре-

......продължава на стр.19
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таря на читалище „Св.св. Кирил 
и Методий 1931” в с. Зимевица г-
жа Снежана Ангелова. Надбягва-

нията с коне бяха разпределени 
в четири гонки, докато се стигне 
до финала, в който четиримата 
победители се състезаваха по-

между си за първото място и ку-
пата. Точно в момента на гонките 
над местността се спусна гъста 
мъгла, която подплаши някои от 
конете, но все пак останалите га-
лопираха в оспорвана надпрева-
ра. И така, победител при конете 

стана Вихър, с ездач 
Йордан Гри-
горов, на 
второ място 
се класира 
к о б и л а т а 
Стрелка, с 
ездач Антон 
Петров, а на 
трето място 
остана ко-
нят Арап, с 
ездач Кос-

тадин Симеонов. При надпрева-
рата с магарета – побе-

дител стана 
Марийка, с 
ездач Петър 
Емануилов, 
а второто 
място бе за 
магаренце-
то Петко, с 
ездач Филип 
Свиленов. 
    Доц. д-р 
Павел Павлов награ-
ди победителите при 

магаретата, а инж. Жоро Цве-
тков – тези при конете. Йордан 
Григоров, който бе победител и 

през мина-
лата годи-
на, получи 
своя медал 
и купата, 
осигурени 
от Монгол-
ското по-
с о л с т в о . 
Паричните 
награди и 
грамотите , 
както и по 

10 кг овес за животните, бяха 
осигурени от Община Своге.
 Кметът Жоро Цветков 
яхна коня Арап и демонстрира 
завидна стойка на гърба му под 
одобрителните възгласи на съ-
бралата се публика. 

 Трябва да се отбележи, че 
хората, дошли на кушията от це-

лия регион, тази година бяха по-
вече отвсякога. Мъглата се вди-
гна и слънцето огря широките 
поляни в местността Поповица, 

като създаде усещане за пролет.
 Дойде ред и на художест-
вената програма, която започна 
с хумористичен скеч, изпълнен 
от малките госпожици Виктория 
Петрова и Габриела Кирова от с. 
Искрец. Последваха изпълнения 
на дамска битова група за автен-

......продължение от стр.18

......продължава на стр.20
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тичен фолклор, с ръководител 
Милка Ангелова, от НЧ „Въз-
раждане 1928”-с. Искрец. На-
края се изявиха и децата от дет-
ски танцов състав към същото 
читалище, с ръководител Тошко 
Тодоров.
 Под звуците на познати 
български ритми на поляната се 
извиха кръшни хора, на които 
се хванаха и малки, и големи. 
Празникът продължи с народ-

но веселие, 
подгрявано 
от аромат-
но червено 
вино и то-
пла скара. 
Ехото се 
носеше над 
планината , 
а традиция-
та и силно-
то чувство 
за общност създадоха у хората, макар и по-

вечето непознати един 
за друг,  усещането, 
че са сред приятели.  
Довиждане Зимевица 
– до догодина!

......продължава на стр.21

......продължение от стр.19

СЕЛО ЗИМЕВИЦА, ОБЩИНА СВОГЕ – ИСТОРИЯ ТРАДИЦИИ, 
ТУРИЗЪМ

 Село Зимевица се нами-
ра на около 20 км северозападно 
от Своге и на 60 км от София. От 
столицата до с. Зимевица може да 
се достигне с автомобил, по репу-

бликански път ІІ-16 през Искър-
ското дефиле, за около 1 ч. и 10 
мин. При с. Церово има отбивка 
наляво за селата Заселе, Зимеви-
ца и Заноге. Територията на с. Зи-

мевица е 30 кв.км и граничи със 
землищата на селата от община 
Своге – Брезе, Добравица, Церо-
во, Заселе, Заноге и с. Спанчевци, 
община Вършец. Средната над-
морска височина на с. Зимевица 
е около 1050 м. Населението на 
селото, по данни от 2013 г., е 219 
жители. Кметски наместник на с. 
Зимевица и с. Заноге е Стефанка 
Колева. Празникът на Зимевица е 
Илинден (постарому) и се празну-
ва на 2 август или на всяка първа 
неделя на август, според календа-
ра.
 Името на селото идва от 
легендата, че в зла зима първите 
заселници са намерили тук завет и 
стряха. Съществува и друга леген-
да, според която то идва от името 
на смуглата куманка Зимева, ко-
ято е водила отряд от конници в 
битката срещу облечените в теж-
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ки брони кръстоносци. Историче-
ските данни сочат, че селото води 
началото си още отпреди 1576 

г. В района на селото е минавал 
стар римски път, пресичащ Ста-
ра планина. Съществуват останки 

от римски калета, създадени за 
охрана на пътя. Намерен е водо-
провод от калени тръби, датиран 
от I-III век. През турското робство 
тук турци не са се заселвали. На-
селението е изцяло християнско. 
Състои се от източноправославни 
(около 85%) и евангелски (около 

15%) християни.
 Най-голямата кул-
турна забележителност 
на селото 
е древната 
църква „Све-
ти Теодор 
Тирон“. Тя 
се намира в 
центъра на 
с. Зимевица. 
Черквата е 
р е с т а в р и -

рана преди няколко 
години, но, както мно-
го неща в България, 

ремонтът е направен 
половинчато. Обновен 
е покривът и фасада-
та, но отвътре нищо 
не е пипано, ценните 
стенописи си стоят в 
очакване на реставра-
ция. Църквата е едно-
корабна, едноапсидна с 
полуцилиндричен свод 
постройка. Разширена 
е през 1882 г., като то-

гава била съборена западната сте-
на, за да се удължи пространство-
то. Цялата вътршност на храма  

е била изписана. При 
преизграждането върху 
средновековните сте-
нописи е нанесен слой 
мазилка, с което е уни-
щожена по-голяма част 
от старата живопис. 
Запазени са изображе-
ния само на източната 
стена и тук-таме в на-
оса. В апсидата е спа-
зен канонът: светите 
отци и над тях Шир-

шая Небес. В проскомидията из-
ображение на Христос,  свален от 
кръста и положен в гроба, а в юж-
ната ниша е изобразен архидякон 
Стефан с модел на църква в ръце. 
На свода над северната стена има 
запазен почти цял фриз с 12 све-

тци, а под тях - частично запазени 
евангелски сцени. Има твърдение, 
че църквата съществува още от 

римско време. Преданието гласи, 
че през 1894 г. в манастира в с. Ис-
крец пристигнал Харитон Колаев 
от гр. Велико Търново. Той носел 
със себе си пергаментна книга, 
със църковнославянски текст. В 
нея пишело, че църквата в Зиме-
вица е построена през 1086 г.,но 
днес няма никакви доказателства 
за това. Според статията на Иван-
ка Гергова черквата “Св. Теодор 
Тирон” е от XVI-XVII век.
 Това, от което има най-
спешна нужда тази църква е рес-
таврацията на стенописите. 
 В напълно завършен вид 
цървата “Св. Теодор Тирон”, на-
ред с църквата  “Св. Богороди-
ца” в с.Миланово и доста други 
старинни храмове по Искърското 
дефиле, като „Св. Петка” в Сво-
ге и „Успение Богородично” в 
с.Искрец, би могла да влезе в една 
богата културно-историческа дес-
тинация.
 Още през турското роб-
ство, но и след Освобождението 
(до към 1945 г.), балканджиите 
от Мала планина и Понорието (в 
западния дял на Стара планина) 
са намирали начин за оцеляване 
и преживяване, усъвършенствай-
ки своя бит предимно с природни 
подръчни средства...Значителен 
брой семейства са живели в ос-

......продължение от стр.20

......продължава на стр.22
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тровръхи колиби с “две глави”. 
Най-много такива колиби е има-
ло край р. Пробойница, в махала 
Губислав към с. Зимевица (по-
късно самостоятелно село). Там 
зимевичани са формирали т.нар. 
“държави” – еднофамилни коли-
би за живеене и кошари с владе-
ние около тях. Основният скелет 
на колибите се е оформял от чети-
ри, сравнително дебели 4–5-мет-
рови греди. Те са изправяни под 
наклон и с по-тънката си част са 
доближавани две по две (на “две 
глави”) във височина, където се 
оформя билото. Между двете 
“глави” е оставяно известно раз-
стояние. Откъм дебелия си край 
гредите са “разкрачвани” (разтва-
ряни) на земята или върху иззида-
ни едри камъни, за да не изгниват. 
Към фиксираното пространство 
се нареждали допълнително едно 
до друго  по-тънки дървета, чиито 
тънки краища се събирали в гор-
ния край – по билото, а дебелите 
се забивали директно в земята. За 
да се укрепи добре изградената 
конструкция същата се опасвала 
околовръст с пръти или баскии 
(отсечени и разцепени по дължина 
млади 3–4-метрови дървета). Оф-
ормената колиба (без вътрешни 
прегради, но с врата) е покрива-
на с треви, слама, чимове и шума 
(листа) от горски дървета. По-

кривните материали се 
подреждали на дипли 
една над друга, отдо-
лу нагоре, както се ре-
дят керемидите, за да 
се стича водата извън 
основите на колибата, 
която е без прозорци 
и таван и почти вина-
ги без комин. Вътре, в 
средата на колибата, се 
помещавало огнище, а 
около него – дървени-
те одри (кревати, легла). Когато 
имало болен от семейството, одъ-
рът му се премествал по-близо 
до разпаленото огнище. В някои 
колиби не е имало легла. В тях 
обитателите са спали обикновено 
върху постлани рогозки от ръжена 
слама, като постилката се е вдига-
ла всяка сутрин. В краищата на 
колибата са се разполагали каци с 
туршия, качета със сирене и мас-
ло, отделни ковчези (сандъци) за 

дрехи, месо, брашно,  нощви за 
месене на хляб, други по-едри съ-
дове, и пр. 
 Селото, което е пръснато 
на махали, се намира в планина-
та Понор, която е част от Западна 
Стара планина. Районът е варови-
ков, с много карстови образува-
ния и с множество пещери, като 
по-известните от тях са: „Елата” 
- може би една от най-красивите 
пропастни пещери в България, 
с дълбочина 20 м (неустроена), 
„Каците” - дълбока 220 м, с дъл-

жина 2560 м, „Колкина дупка” - 
дълбока 75 м, „Буняко” – с обща 
дължина190 м и дълбочина-34 м. 
 Пещера „Елата” е изпълне-
на с много и красиви форми, изва-
яни с времето от майката природа 
- сталактити, сталагмити, каменни 
лилии, синтрови езерца, свещни-
ци. В пещерата няма течаща вода 
или подземна река, но синтровите 
езерца компенсират тази липса. 
Дъната им са кристално чисти, 
изпълнени с разнообразни бисе-

ри и каменни лилии. 
Влизането в пещерата 
не е лесно - отвесният 
наклон на входа затруд-
нява проникването в 
нея и е добре да се раз-
полага с въже. Входът 
на „Елата” е малък и 
разположен отвесно на-
долу, от дъното и през 
тесен проход се влиза 
в широка, но не много 
висока низходяща га-

лерия, която има няколко прага. 
Последният праг в пещерата води 
към едно от красивите синтрови 
езерца. Пещерата е дълга само 
123 м, а височината на галерията 
е около 4-5 метра, но за сметка на 
това е изключително красива. Тук 
няма да видите образувания със 
син или зелен цвят, каквито има в 
някои от другите пещери. По-ско-
ро красивите елементи в „Елата” 
са с кафеникав и бял цвят, което се 
дължи на вида на скалите на По-
нор плани-......продължава на стр.23

......продължение от стр.21
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на.
      Най-високият връх на Понор 
планина, където  в североизточ-
ния й склон се намира с. Зимеви-
ца, е „Сърбеница” (1479 м). 

      Традиции
      По стародавна традиция, на-
вярно от времето на оная смугла 
куманка Зимева, когато конят е 
най-верният приятел и помощник 
на българина, в селото мъжете са 
показвали достойнството си в кон-
ните надбягвания, за да се харе-
сат на бъдещите си булки. И днес 
на Тодоровден се вихрят щури 
кушии. Друг местен обичай са 
курбаните, по случай празникът 
на някой Светия. Те се правят до 

оброчни кръстове на съответните 
светци. Тези курбани са характер-
ни за цялата община Своге.
 Културна дейност в рамки-
те на селото и на общински проя-
ви развива местното НЧ „Кирил 

и Методий 1931”, ос-
новано на 1 декември 
1931 г. Дългогодишен 
секретар на читалище-
то е Снежана Ангело-
ва. Местното училище 
„Христо Ботев” е било 
основано през далечна-
та 1880 г.

 Зимевица е дала на 
България един от най-

искусните майстори-строители и 
дърворезбари – самобитния тво-
рец Рачо Ангелов. Ми-
навайки по улица „Не-
забравка” в столицата, 
хората и до днес се въз-
хищават от фантазията 
и вълшебството на не-
повторимите образи и 
композиции, вплетени 
във фасадата на една от 
сградите. И сякаш дър-
вото още говори...

 Местоположението на 
с.Зимевица и природните му да-
дености благоприятстват за разви-
тиетото на разнороден туризъм.

......продължение от стр.22

......продължава на стр.24

И СВОГЕ ИМА ПРИНОС В ПОБЕДАТА НА СЛАВИН ОТ 
Х-ФАКТОР

 Всички любители на му-
зиката, и в частност на форма-
та Х Фактор, не може да не са 
забелязали красивия бял кожен 
костюм, с който победителят 
Славин Славчев беше облечен 
на финала. Аристократичният 
му вид се дължеше на уменията 
на една млада дама от Своге – 
Диана Христова, която е ушила 
този костюм специално за него, 
и то  със собствените си ръце. 
Тя и нейният съпруг Влади 
Велков от две години работят 
за стилния вид на състезателите 
в този формат. Диана е ушила 
сценичните облекла за някои от 

лайфовете и на миналогодишната 
победителка Жана Бергендорф, 
както и на много от другите учас-
тници. Как да не се гордеем с та-
кива наши съграждани, които ус-
пяват с таланта,  въображението и 
труда си да докажат способността 
си да са на върха в тези трудни за 
всички ни времена. 
 Диана е завършила моден 
дизайн в НБУ, но, по нейни думи, 
шие откакто се помни. Нейният 
талант и умения не са останали 
незабелязани и от няколко годи-
ни, по покана на Маги и Кремена 
Халваджиян, тя е личен стилист 
в техните 
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......продължение от стр.23
предавания.  Облича   участни-
ците в „Господари на ефира” и 
„адреналинките”, в „Пълна луд-
ница” и „Море от любов”. А съв-

сем „прясното” й участие в техен 
телевизионен формат е стартира-
лото на 3 март предаване „Като 

две капки вода”. Поръчките към 
нея обикновено са по-сложните, 
защото и способностите й са по-

големи от тези на останалите сти-
листи. Диана и Влади изработват 
и много от декорите за форматите, 
като например цикламените цветя 
за  лайфовете на Х Фактор. Диана 

е шила сце-
нични кос-
тюми и за 
ф о л к - п е -
вици, като 
Бони, Рени и 
Галена.
 Младо -
то семей-
ство е с две 
малки деца 
и грижите за 
тях се пре-

връщат в приоритет.  Ежедневните 
пътувания до столицата изискват 
много време и допълнителни раз-
ходи, а децата имат нужда мама и 
тати да са постоянно с тях. Затова 
на Диана и Влади им хрумва иде-
ята да направят своя фирма и да 
отворят свое ателие на своя тери-
тория. Замисленото вече е  факт 
и свогенци  имат възможността 
да се възползват от услугите на 
талантливата млада дизайнерка. 
Мострите на абитуриентските 
рокли, изложени в ателието, граб-
ват веднага очите със стилната си 
и безупречна изработка, а цвето-
вите съчетания говорят за тънък 
усет към модерното и красивото. 
Булчинските рокли също са едно 
от любимите предизвикателства 
за Диана, защото изискват изклю-
чително богато въображение, за 
да се сътворят оригинали само в 
бяло. А нейното е безгранично. 
Мъжките костюми също не за-
трудняват талантливото момиче.

 Ателието на Влади и Ди-
ана се намира на бул.„Искър” в 
Своге, в непосредствена близост 
до предприятието, познато на 
всички като „Петрунка”. Бъдещи-

те абитуриенти и абитуриентки, 
булки и младоженци могат да раз-
читат на абсолютна уникалност и 
неповторимост в своите звездни 
мигове, а и защо само те?

 Посланието на тяхната 
фирма „get lucky” е да си купиш 
нещо, което ще ти носи късмет, 
защото ще бъде изработено с мно-
го любов. А както виждаме – тези, 
които носят техните дрехи са на-
истина късметлии.
 Диана и Влади отговарят 
на 0878 54 45 17 и 0879 98 20 18 
или getlucky@abv.bg       

И СВОГЕ ИМА ПРИНОС В ПОБЕДАТА НА СЛАВИН ОТ Х-ФАКТОР


