
ПОДГОТОВКАТА НА РЕКА ИСКЪР И НЕЙНИТЕ ПРИТОЦИ 
ЗА ПРОЛЕТНОТО СНЕГОТОПЕНЕ ПРОДЪЛЖАВА

 На 27 и 28 март, поради 
обилните дъждове и започналото 
активно снеготопене, река Искър 
покачи нивото си със 150 см над нор-
малното. В следващите дни нивото 

варира. Мястото за наблюдение на 
нивото е при моста на градския ста-
дион в Своге и постоянно се следи. 
Данните се докладват на Общин-
ския щаб за защита при бедствия 

към Община Своге, чиято предсе-
дател е кметът, инж. Жоро Цветков. 
Обилното снеготопене е наложило 
и контролирано изпускане водите 
на яз.„Искър”, като нивото на река 

Искър се следи 
непрекъснато и 
при евентуално 
застрашително 
повишаване ще 
бъде подаден сво-

евременен сигнал 
към Областния 
щаб за защита 
при бедствия, 
както и веднага 

ще бъдат предупредени жителите 
на общината.
 На 28 март кметът, инж. 
Жоро Цветков, заедно с главен ин-
спектор Георги Иванов – началник 
на група „Оперативен център” при 
РДПБЗН-София, са обходили река 
Искър по цялото й  протежение 
на територията на нашата община, 
което е с дължина 52 км - от кв. 
„Клисура” при с. Владо Тричков до 

моста преди с. Елисейна, за да на-
правят оглед на проводимостта на 
реката и установят евентуални на-
несени щети от придошлите води. 
Инж. Цветков е в непрекъсната ко-
муникация с националните струк-
тури, следящи за безопасното про-
тичане на водите през територията 
на община Своге.
 В същия ден инж. Васил 
Шуманов, ръководител експлоата-
ция на МВЕЦ, е съобщил, че започ-
ва изпускане на водите в МВЕЦ-
овете Церово, Лакатник, Свражен 
и Оплетня 
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до достигане на безопасно ниво. 
Някои къщи, разположени в бли-
зост до р. Искър в м.”Клисура” и 

м.”Калугерица” на с. Вл. Тричков, 
както и при моста на с. Луково, са 
наводнени от придошлите води. По-
вечето от тях са вили на софиянци, 
някой от които незаконно постро-

ени и то в непосредствена близост 
до коритото на реката.
 По-рано през м.март бе на-
правено цялостно почистване на ко-
ритото на р. Искър от паднали дър-
вета. В района на град Своге на 16 
март реката бе прочистена от екипи 
на Регионална дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населени-
ето”-София, както и местни фирми, 
които извадиха дърветата с помо-
щта на специализирана техника. 
Операцията бе извършена под на-
блюдението на комисар Пламен За-
шев, началник на ОУПБЗН-София 
и гл.инсп. Георги Иванов, началник 
на група „Оперативен център” при  

РДПБЗН-София.
Предварителен оглед на коритото 
на р. Искър по цялото й протеже-
ние е бил направен от ген. Нико-

лай Николов, директор на 
ГД „ПБЗН”, и неговия екип, 
по чието нареждане са взе-
ти мерките по осигуряване 
проходимостта на реката. 
В същия ден (16 март) в Об-
щина Своге 
се проведе 
заседание 
на Общин-
ския щаб 

за защита при бед-
ствия, съвместно с 
представители на 
Областния щаб – 
комисар Пл.Зашев, 
гл.инсп. Г.Иванов, 

Иван Зъз-
дров и 
Димитри-
на Лазарова. В заседание-
то участваха и Областният 
управител на София област 
Росица Иванова и нейният 
заместник Николай Нико-
лов. От страна на Община 
Своге присъстваха кме-
тът, инж. 
Ж о р о 

Цветков, замест-
ник -кметовете 
Юлиян Асенов и 
Георги Петков, 
секретарят Мая 
Ташунова, Ге-
орги Младенов 
– главен специа-
лист УК, начал-
никът на РУМ-
ВР-Своге Милен 
Пейов, начални-
кът на РСПБЗН-Своге инж. Георги 
Колев, директорът на ВиК-Своге 
Валери Вълков и кметове на насе-
лени места от общината. Основна 
дискусионна тема на заседанието 

беше готовността на речните кори-
та на територията на община Своге 
да посрещнат предстоящото снего-
топене, както и опасността от час-
тични наводнения и разрушения в 
уязвими участъци и опасността от 
образуване на свлачища.
 В рамките на заседанието г-
жа Росица Иванова информира, че 
по инициатива на столичния кмет 

Йорданка Фандъкова и със заповед 
на Министър-председателя Бойко 
Борисов е сформирана Междуве-
домствена комисия за предприема-
не на мерки за осигуряване прово-
димостта на леглото на река Искър 
при предстоящото пролетно сне-

готопене. В нея, освен г-жа Роси-
ца Иванова – Областен управител 
на Софийска област, са включени 
и Областните управители на Пле-
вен, Ловеч, Враца и София, както 
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НЧ „ГРАДИЩЕ 1907”-СВОГЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ 
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

  На 24 март 2015 г. в голе-
мия салон на НЧ „Градище 1907”, 
съгласно чл.15, ал1 от ЗНЧ, чл.21 
от Устава на НЧ „Градище 1907” 
и Решение от Протокол №3 от 
05.03.2015 г. на Настоятелството 
на читалището, се проведе редов-

и представители на Столична об-
щина, МОСВ, Министерството на 
енергетиката, МРРБ, МВР. 
 Г-жа Иванова препоръча на 
кметовете на населени места в об-
щина Своге да следят нивото на р. 
Искър в техните участъци и да по-
дават информация на Общинския 
щаб  при възникването на тревожна 
ситуация. За целта трябва да бъдат 
определени точки за наблюдение и 
отговорници, които ще информират 
Междуведомствената комисия. 
По заповед на кмета на община 
Своге, инж. Жоро Цветков, издаде-
на след съвещанието на Общинския 
щаб за защита при бедствия, се из-
върши прочистване на коритото на 
река Искър от наноси и паднали 
дървета, както и коритата на при-
тоците на река Искър по протеже-

нието на цялата 
община. Според 
издадената запо-
вед бяха изпъл-
нени следните 
неотложни ава-
рийни дейности 
– изгребване на 
големите и опас-
ни наноси, зна-
чително стесня-
ващи коритата в 
устията на реките 
Батулийска - при 
с. Реброво  (моста на реп.път ІІ-
16), Градешница - при с. Томпсън, 
Селски дол - при с. Гара Лакатник 
и Лесковска – при с. Лесковдол; из-
важдане на падналите в коритата 
на реките дървета и наклонените 
върби и тополи, застрашени от не-
посредствена опасност да паднат; 

неотложните аварийни действия 
ще се организират и провеждат до 
пълното възстановяване проводи-
мостта на реките при високи води. 
Ще бъде прочистено коритото и на 
най-големия приток на река Искър 
– река Искрецка.

но Общо събрание. Регистрира-
лите се членове на читалището 
бяха 130 (от 198). Тъй като имаше 
кворум, събранието започна точ-
но в обявения час – 17:30 ч.
 В началото със ставане 
на крака и с едноминутно мълча-

ние бе отдадена почит на наскоро 
отишлия си от този свят дългого-
дишен самодеец и театрал, както 
и почетен гражданин на Своге, 
Никола Николов.
 Председателят на насто-
ятелството на читалището г-жа 
Мая Манолова-Ташунова откри 
събранието и прочете дневния 
ред:
1. Представяне, обсъждане и гла-
суване Отчета за дейността на 
Читалището за 2014 г.
2. Отчет на Проверителната ко-
мисия на Читалището за 2014 г.
3.  Приемане на проект на План-
програма за работа на НЧ „Гради-
ще 1907” за 2015 г.
4. Приемане на проекта за бю-
джет на НЧ „Градище 1907” за 
2015 година.
5. Избор на Настоятелство.
6. Заявление на Проверителната 
комисия за прекратяване на ман-
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дата.
7. Избор на Проверителна коми-
сия на читалището и председател 
на комисията.
 Преди да прочете Отче-
та за дейността на НЧ „Градище 
1907” за 2014 г. г-жа Ташунова 
направи въведение със следните 
думи: „През 108-годишната си 
история, свогенското читалище 
има своята завоювана позиция 
за работа в подкрепа на общ-
ността.  Уникален е неговият 
потенциал да насърчава соци-
алната промяна и да укрепва 
гражданското общество, зала-
гайки на здравите български 
традиции. Читалището се упо-
вава на своите корени като на-
ционална, социална, културна, 
образователна и информаци-
онна организация и се стреми 
да отговаря на предизвикател-
ствата на днешния свят. То  ор-
ганизира своята дейност, като 
спазва основните принципи в 
Закона за народните читалища, 
поддържа членска маса, ръко-
води се от върховен орган – Об-
щото събрание и от читалищ-
но Настоятелство. Основните 
цели и приоритети в читалищ-
ната дейност са регламентира-
ни и произтичат от Закона за 
народните читалища и от об-
щинската културна политика, 
осъществяваща се на основа-
ние действащата нормативна 
уредба и отразена в Общинския 
културен календар.”
 Отчетът бе представен на 
аудиторията, като в него бяха за-
сегнати всички дейности, извър-
шени от читалището през 2014 
г. Любителските колективи към 
него са 16, с около 200 самодейци, 
които вземат участие във всички 
културни изяви, организирани от 
читалището в града, на територи-
ята на общината или извън нея.
Последва и отчетът на Провери-

телната комисия, представен от 
нейния председател г-н Велин 
Величков.
Двата отчета бяха гласувани и 
приети от Общото събрание. 
          Секретарят на НЧ “Градище 
1907”, г-жа Аделина Ангелова, 
прочете Проекта за План-про-
грама за развитие на читалището 
през 2015 г., като каза в своето 
въведение: „Програмата за раз-
витие на читалищната дейност 
през 2015 г. е съобразена с из-
искванията на чл. 26 а, ал. 2 от 
Закона за народните читалища. 
Изготвянето на Програмата за 
развитие на читалищната дей-
ност през 2015 г. цели обединя-
ване на усилията за развитие и 
утвърждаване на читалището 
като важна обществена инсти-
туция, реализираща културна-
та идентичност на град Своге.  
Програмата ще подпомогне и 
популяризира годишното пла-
ниране и финансиране на чита-
лищната дейност... Организаци-
онната дейност в читалището 
е насочена към създаване на 
по-добри възможности за ра-
бота на читалищните дейци  и 
потребителите, както и отклик-
ване на новите потребности на 
българското  общество. Ще се 
работи за създаване на условия 
за организационна стабилност 
и утвърждаване ценностите на 
гражданското общество... Худо-
жествено-творческата дейност 
в читалището цели запазване 
и развитие на традиционните 
ценности на българския на-
род, съхранение на обичаите и 
традициите, както и създаване 
на нови традиции, породени от 
нуждите на местните общности. 
Чрез тази дейност читалището 
ще работи за привличане на 
младите хора и учениците към 
читалищните самодейни ко-
лективи, както и за осмисляне 
свободното време на учениците 

през лятната ваканция. С изя-
вите на читалището ще се ра-
боти за развитие и обогатяване 
на културния живот в населе-
ното място, за утвърждаване на 
националното самосъзнание и 
отчитане и съхранение богат-
ството на местната и етническа 
култура. Чрез тази дейност чи-
талището ще има възможност 
за популяризиране на града в 
страната и чужбина.”
Росица Григорова, председател на 
Комисията по проекта за Бюджет 
за 2015 г.,  прочете проекта пред 
Общото събрание. Двата матери-
ала бяха приети чрез гласуване.
По т.5 от Дневния ред, председа-
телят на събранието, г-жа Ташу-
нова, благодари на досегашното 
Настоятелство за работата през 
изтеклия мандат, който е триго-
дишен, съгласно чл.20 от Устава 
на НЧ „Градище 1907”, и даде 
думата на председателя на Коми-
сията по предложенията за избор, 
г-жа Невяна Кирилова,  да проче-
те имената на номинираните за 
членове на новото Настоятелство 
на Читалището за 2015-2018 г. 
След гласуване Общото събрание 
избра това да бъдат:
 1. Мая Манолова-Ташуно-
ва - председател
 2. Димитър Исаев
 3. Мария Лазарова
 4. Красимира Пешова
 5. Петър Христов
 6. Евгения Вълкова
 7. Ина Станчева
 8. Нина Станчева
 9. Елза Гриторова
 Проведе се избор и за 
нови членове на Проверителната 
комисия, и това са:
 1. Станислава Боянова 
– председател
 2. Васил Божилов
 3. Соня Маринкова
 След изчерпване на Днев-
ния ред редовното Общо събра-
ние бе закрито.
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НА ВТОРИЯ РОЖДЕН ДЕН НА ХТК „ПОЛЕТ” –
 ДВА ДЕБЮТА И НОВ АЛМАНАХ

 На 26 март 2015 г. Худо-
жествено-творчески клуб „Полет“ 
към НЧ „Градище 1907“- Своге от-
празнува две години от създаване-
то си. В края на всеки месец през 
целия период клубът открива нова 
изложба, представя книга или ор-
ганизира литературно четене. На 
сбирките по традиция има и музика, 
песни. Синхронизирането на изку-
ствата и включването на различни 
възрасти в изявите е възможност за 

творците - и за изява, и за контакт, 
и за стимул към младите.  За пери-
ода от две години са издадени два 
общи алманаха с други шест клуба 
и един самостоятелен, като вече е в 
ход подготовката на втория  алма-
нах, който ще включва авторите от 
клуба, лауреатите на детския лите-

ратурен конкурс, посветен на  Ка-
лина Малина - „Хей,пътечко моя!“ 
и гости от други клубове. 
 Рожденият ден на 
клуба бе ознаменуван с два 
дебюта - на детската фор-
мация за фолклорно пеене с 
ръководител Костадин Джи-
гошев и на десетгодишната 
художничка Мирела Милен-
кова. Тя е носител на първа 
награда от конкурса за рису-
ване във фестивала за детско 
изкуство „Хей,пътечко моя!“.  
Малката художничка обича да тво-
ри с различни техники. Темите на 
рисунките й са детството, приро-
дата, любовта към майката. Тя е 
експонирала и икони и рисунки на 
църкви.

 Във втората част от 
събитието Людмила Петро-
ва, председател на ХТК „По-
лет“ представи авторите от 
ХТК „Искри“- Искрец и ХТК 
„Полет“-Своге, които са из-
дадени в сборника „Под лъ-

чите на слънцето-2“. 
В него участват седем 
клуба - „Арфа“- Враца, 
„Стамен Панчев“- Бо-
тевград, „Димчо Дебе-
лянов“- Елин Пелин, „Ковач-
ница“- Игнатица, „Морски 
таралежи“- Бургас, „Искри“- 
Искрец и „Полет“- Своге. 
Мариета Любенова и Васил 
Божилов прочетоха творби на 

авторите от Своге и Искрец. Произ-
веденията на поетите и писателите 

бяха илюстрирани с мултимедия. 
Снежана Костадинова, председател 
на ХТК „Искри“ подари от името 
на авторите от Искрец екземпляри 
от сборника за всички читалищни 
библиотеки в общината. На сре-

щата допълнителен нюанс в 
настроението внесоха жени-
те и мъжете от смесен хор 
„Сезони”, които, освен двете 
песни, които изпяха, поздра-
виха ХТК „Полет” и с “Happy 
birthday”. Художественият 
ръководител на хор “Сезо-
ни”, Юлия Дикова, поздрави 
и от свое име Клуба с изпъл-
нението на две незабравими 
песни – евъргрийнът „Killing 

me softly” и джаз-парчето на Ела 
Фитцджералд – „Basin street blues”.
Срещата продължи на чаша вино в 
неформална обстановка.

текст: Людмила Петрова
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 Народно читалище „Никола Вапцаров1966“ с. 
Томпсън е с над 50-годишна традиция в хоровото из-
куство. От 25 години женската фолклорна група към 
читалището се ръководи от Никола Йонов, висококва-
лифициран и отдаден  на своята работа ръководител. 
В читалището се развива активна концертна  дейност 
и успехите са безспорни. Концерти се изнасят в село-
то по различни поводи, както и в много населени мес-
та в общината, домове за възрастни хора и клубове. 
Фолклорната група е участвала в много национални и 
международни фестивали. Има записи в БНТ, телеви-
зия „СКАТ“, концерти в Македония, Турция, Гърция 
и Сърбия. Има участие и във фолклорното предаване 
на радио „Христо Ботев“. За нас беше чест поканата 
на Юлия Цанкова - водеща на фолклорното предава-
не „По нашенски“ по радио „Хоризонт“. Третото ни 

участие в това предаване, което се състоя на 25 януари 2015 г., съвпадна с 80-годишния юбилей на Национално-
то радио.
 Читалищното ръководство желае нови творчески успехи на фолклорната група и нейния ръководител и 
нека  с този дух и темпо да продължат все напред и нагоре.

Галя Величкова
секретар на читалището

КЛУБ „ДОВЕРИЕ” ОТНОВО ПОСЕТИ ДОМА ЗА СИРАЦИ В 
с. НОВИ ХАН

 За пореден път членове  на 
клуб „Доверие”–гр.Своге, посети-
ха  Дома за сираци „Свети Нико-
лай” при манастир „Света Трои-
ца” в с.Нови хан. Групата  занесе 
дрехи, играчки и хранителни про-
дукти на стойност около 200 лева. 
Преобладаваха продуктите: олио, 

брашно, макарони, 
захар и ръчно из-
работени домашни 
консерви, туршии и 
плодове.  В недел-
ния ден децата не 
бяха на училище  и 
обградиха колите  в 

т р е -
петно 
очак -
ване . 
П р и 
посе-
щенията на нашия 
клуб те винаги оста-
ват доволни от пода-
ръците и  лакомства-
та, предоставени им 
от сърце. Отец Иван 
покани групата ни 

на чашка кафе и накратко разказа 
за трудното ежедневие, което съ-
пътства домуващите. „В името на 
Бога дадох обет да построя Дом 
за сираци и да гледам малки 
деца. Тук в село Нови хан наме-
рих църква с голям двор, който 
беше напълно празен, нямаше и 

......продължава на стр.7

ПЕСЕНТА ПОДМЛАДЯВА
Петдесет годишен опит на фолклорен хор от с.Томпсън
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ограда, и реших, че тук мога да 
изпълня обета си и започнах с 

Божието благословение и с бла-
гословението на Негово 
Светейшество +Максим 
Патриарх Български и 
Митрополит Софийски”. 
Кредото на отец Иван е: 
„От мен – най-важното 
– покрив и земя, от вас 
– отговорност за децата 
и работата. Всяко от от-
рочетата трябва да учи. 
От 50 човека в началото, 
сега вече са 150”. 
            Отец Иван благо-

дари на групата, благослови ни за 

здраве и ни пожела и за в бъдеще 
да продължаваме благородната 
си дейност, защото само благода-
рение на добри хора е възможно 
осъществяването на  тази хуманна 
кауза.
            На тръгване групата посе-
ти черквата на територията на си-
ропиталището, където запалихме  
свещички за здраве и благополу-
чие на всички.

Снимки: Георги Братов
Текст: Ирена Георгиева

......продължение от стр. 6

Два пенсионерски клуба получиха подаръци от 
инж. Жоро Цветков за 8-ми март

 Както всяка година, така и тази, клуб „Доверие”-Своге подобаващо отпразнува 8-ми март. Сред изнена-
дите имаше: викторина, подходяща литературна програма, музика и много танци. Присъстваха над 40 човека, 
на различна възраст, които се забавляваха неуморно. Трудолюбието и кулинарните умения на жените  проличаха 
в приготвените осем баници, посветени на датата. На всяка дама  беше поднесен дъхав зюмбюл - едно от най-
хубавите цветя,  предвестник на наближаващата пролет.
 Изненадата на вечерта направи кметът на община Своге, инж. Жоро Цветков, който подари телевизор на 
Клуба и почерпи присъстващите, за което всички му благодариха от сърце.
По повод празника на жените, Кметът подари телевизор и на Клуба на пенсионерите от с. Владо Тричков. 

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ,             
ПРОВЕДЕНО НА 21.03.2015 Г.

РЕШЕНИЕ №17 – Относно: Участие на Община Своге в прилагане на подход „Водено от общностите мест-
но развитие” /ЛИДЕР/ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и участие в сдружение с 
нестопанска цел „МИГ Костинброд”
Общински съвет-Своге, на основание явно гласуване във връзка чл. 21, ал.1, т.15 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, реши:
1. ОбС-Своге прекратява участието на Община Своге в Сдружение с нестопанска цел „МИГ Своге” и упълно-
мощава кмета на община Своге да предприеме всички юридич.  действия по прекратяване участието на Община 
Своге в Сдружение „МИГ Своге”.
2. ОбС-Своге дава съгласие на Община Своге да кандидатства за членство в Сдружение с нестопанска цел „МИГ 
Костинброд” и определя за свой представител в Сдружението БОРИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ.
3. ОбС-Своге упълномощава своя представител и кмета на Община Своге да предложат на Сдружение с несто-
панска цел „МИГ Костинброд” да участва с проект по мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 
„Водено от общностите местно развитие” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., 
подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съвместно с община Костинброд.
4. ОбС-Своге упълномощава своя представител в  Сдружение с нестопанска цел „МИГ Костинброд” да предложи 
преименуването му в „МИГ Костинброд–Своге”.
5. ОбС-Своге възлага на кмета на община Своге да започне процес на преговори за обединение на усилията в об-
щина Своге и община Костинброд за създаване на обща територия с непрекъснати граници – „МИГ Костинброд–
Своге” за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие” /ЛИДЕР/ от Програмата за развитие на 
селските райони 2014–2020 г. и да подпише споразумение за партньорство.
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 20.02.2015 г.

 РЕШЕНИЕ №7 - Oтнос-
но: Приемане бюджета на Об-
щина Своге за 2015 г.
ОбС-Своге, на основание явно 
гласуване във връзка с  чл.52, 
ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връз-
ка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Зако-
на за местното самоуправление 
и местната администрация, 
чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от За-
кона за публичните финанси, 
във връзка с разпоредбите на 
Закона за държавния бюджет 
на РБългария за 2015 г., ПМС 
№8 от 16.01.2015 г. за изпълне-
нието на държавния бюджет на 
РБългария за 2015 г. и Наредба-
та за условията и реда за съста-
вяне на бюджетната прогноза 
за местните дейности за след-
ващите три години и за съста-
вяне, приемане,  изпълнение 
и отчитане на общинския бю-
джет на Община Своге, реши:

1. Приема бюджета на Община 
Своге за 2015 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 12 
900 585 лв., в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от 
държавата дейности в размер на  
7 185 289 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за деле-
гирани дейности в размер на 4 
740 727 лв.;
1.1.1.2. Целева субсидия за капи-
талови разходи за финансиране 
на делегирани държавни дей-
ности в размер на 78 906 лв.
1.1.1.4 Преходен остатък от 2014 
г. в размер на 2 374 144 лв, в т.ч. 
- 8 488 лв. Събрани средства от 
сметки за средства от ЕС в учи-
лищата, съгласно Приложение 
№1
1.1.2. Приходи за местни дей-
ности в размер на 5 715 296 лв., 
в т.ч.: 
1.1.2.1. Данъчни приходи в раз-
мер на 672 200 лв., съгласно При-

ложение №2
1.1.2.2. Неданъчни приходи в 
размер на  2 054 539 лв., съгласно 
Приложение №2
1.1.2.3. Трансфери за местни дей-
ности в размер на  1 640 800 лв., 
в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна 
субсидия в размер на 1 321 700 
лв. 
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно под-
държане и снегопочистване в 
размер на 319 100 лв.
1.1.2.4. Целева субс. за капит. 
разходи за местни дейности в р-р 
на 1 018 294 лв., в т.ч.:
1.1.2.4.1 За изграждане и осно-
вен ремонт на общински пътища 
739 191 лв.
1.1.2.4.2 За други инвестиционни 
разходи в размер на   279 103 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери 
в размер на 175 000 лв., Прило-
жение №3
1.1.2.6. Трансф. между бюджети 
и сметки за ср-ва от ЕС в р-р на 5 
000 лв., Прил. №3
1.1.2.7. Временни безлихвени за-
еми в размер на 149 040 лв., При-
ложение №3
1.1.2.8. Преходен остатък от 2014 
г. в р-р на 449 661 лв., в т.ч. 89 
238 лв. ср-ва от сметки за сред-
ства от ЕС - проект по ОП „Тран-
сгранично сътрудничество”, съ-
гласно Прил. №1 
1.2.По разходите в размер на 12 
900 585 лв., разпределени по 
функции, групи, дейности и па-
раграфи, съгласно Приложение  
№ 4 в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни 
дейности в размер на 7 185 289 
лв., от тях:
1.2.2. За допълнително финан-
сиране на делегираните от дър-
жавата дейности със средства от 
собствените приходи и от израв-
нителната субсидия в размер на 
399 558 лв.

1.2.3. За местни дейности в раз-
мер на 5 315 738 лв.;
1.3. Утвърждава бюджетно салдо 
по общинския бюджет, изчисле-
но на касова основа в размер на 
12 900 585 лв.

2. Приема Поименно разпреде-
ление на средствата по обекти 
за стр-во 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 в размер на 3 901 
244лв.,  по обекти и източници 
на финансиране, съгласно При-
ложение № 5
2.1. Одобрява разпределението 
на целевата субсидия за капита-
лови разходи в размер на 1 097 
200 лв., съгласно Приложение 
№5 в т.ч.:
2.2. Одобрява разпределението на 
целевата субсидия за изграждане 
и основен ремонт на общински 
пътища в размер на 696 700 лв., 
съгласно Приложение №5
2.3. Приема разчет на капит. раз-
ходи, финансирани с приходи 
от постъпл. от продажба на об-
щински нефинансови активи в 
размер на 144 873 лв., съгласно 
Приложение №6
2.4. Приема индикативен разчет 
за капит. разходи, предвидени за 
финанс. със ср-ва от ЕС, ср-ва по 
други международни програми и 
договори и свързаното с тях на-
ционално и общинско съфинан-
сиране, в размер на 10 976 107 
лв., съгласно Приложение №5

3. Утвърждава разходите за за-
плати през 2015 г., без звената, 
които прилагат системата на де-
легирани бюджети и определя:

......продължава на стр.9
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3.1. Числеността на персонала 
за делегираната от държавата 
дейност „Общинска администра-
ция“, съгласно Приложение №7
3.2. Разпределението на плано-
вите разходи за заплати за 2015 
г., съгл. Приложение№7
 
4. Утвърждава разчет за целеви 
разходи и субсидии, както следва 
за:
4.1. Членски внос – 3 500 лв.
4.2. Обезщeтения и помощи по 
решение на Общински съвет, в 
т.ч.
4.2.1. За еднократна финансова 
помощ на нуждаещи се лица и 
семейства на територията на Об-
щина Своге в размер на  20 000 
лв.
4.2.2. На всички починали граж-
дани през 2015 г., адресно реги-
стрирани на територията на Об-
щина Своге, разходите за ковчег 
и надгробен знак в размер на 
52,00 лв./без ДДС/ да се поемат 
от Общинският бюджет.
4.3. Разчет за средствата по пара-
граф 10-00 “Издръжка” Функция 
“Жилищно строителство и БКС” 
в размер на 90 000 лв. по кмет-
ства, съгласно Приложение №8
4.4. Субсидии за: 
4.4.1. Субсидия за подпомагане 
на дейността на НЧ-ща в р-р на 
12500 лв., съгласно  Приложение 
№ 9
4.4.2. Субсидии за спортни клу-
бове в размер на 55 200 лв., раз-
пределени, съгласно Приложение 
№ 10 
4.4.3. Субсидии за организации с 
нестоп. цел 10 250 лв., съгласно 
Приложение №11
4.4.4. За финансиране на дей-
ностите включени в „Културен 
календар на община Своге за 
2015 г.“ в размер на 27 650 лв., 
съгласно Приложение № 12.
4.4.5. Упълномощава кмета на 
общината да определи и дого-
вори допълнителни условия по 
предоставянето и отчитането на 

целевите средства по т.4.1.-4.4 

5. Приема следните лимити за 
разходи: 
5.1. СБКО в размер до 3 % от 
средствата за работна заплата на 
заетите по трудови правоотноше-
ния.
5.2. Представителни разходи в 
размер на 16 000 лв : от които за 
кмета на Община Своге 10 000 
лв., за председателя на ОбС – 1 
000 лв., за кметове и кметски на-
местници по населени места 5 
000 лв.  

6. Утвърждава списък на длъж-
ностите, които имат право на 
транспортни разходи.
6.1.За пътуване от местоживе-
енето до местоработата и обра-
тно за лица със специалност и 
квалификаци, изискващи се за 
съответната длъжност, Съгласно 
Приложение № 12 
6.2.Списък на педагогическия 
персонал в делегираните от дър-
жавата дейности по образование 
в училищата и на педагогиче-
ския персонал в ОДЗ и ЦДГ, ко-
ито имат право на заплащане на 
част от транспортните разходи, 
съгласно Приложение № 13 

7. Одобрява индикативен год. 
разчет за сметките за средства от 
ЕС в размер на 11 588 906 лв., съ-
гласно Приложение №15 / и При-
ложения от 15.1 до 15.4/

8. Утвърждава планираните 
трансфери за съфинансиране на 
проекти по програми на ЕС през 
2015 г. по договори за БФП, съ-
гласно Прил. №15 / и Приложе-
ния от 15.1 до 15.4/

9. Одобрява актуализираната 
бюджетна прогноза за местните 
дейности за периода 2015, 2016, 
2017 г., съгласно Приложение № 
16

10. Определя разпоредители с 

бюджет от по-ниска степен по 
бюджета на Община Своге, съ-
гласно Приложение № 17

11. Определя максималния раз-
мер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на но-
вия общинския дълг към края на 
2015 г. -  554 893  лв.
11.2. Общинс. гаранции, кои-
то може да бъдат издадени през 
2015 г. в р-р на 189 417 лв.
11.3. Максималният размер на 
общинският дълг и общинските 
гаранции към края на 2015г. в 
размер на  744 310 лв., съгласно 
Приложение №18.

12. Определя максимален размер 
на новите задължения за разходи, 
които могат да бъдат поети  през 
2015 г. в размер на 5 % от сред-
ногодишния размер на отчетени-
те разходи за последните четири 
години.

13. Определя максимален размер 
на ангажиментите за разходи, 
които могат да бъдат поети през 
2015 г. в размер на 30% от сред-
ногодишния размер на отчетени-
те разходи за последните четири 
години.

14. Определя просрочените взе-
мания, които да бъдат събрани 
през 2015 г. в размер на 137 885 
лв. /Приложение №19/

15. Оправомощава кмета на Об-
щината да извършва компенсира-
ни промени:
15.1. В частта за делегираните 
от държавата дейности – между 
утвърдените показатели за разхо-
дите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на де-
легиран бюджет, при условие че 
не се нарушават стандартите за 
делегираните от държавата дей-
ности и няма просрочени задъл-
жения в съответната делегирана 
дейност
15.2. В 

......продължение от стр. 8
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частта за местни дейности – меж-
ду утвърдените разходи в рамки-
те на една дейност или от една 
дейност в друга, без да изменя 
общия размер на разходите
15.3. В разходната част на бю-
джета за сметка на резерва за 
непредвидени и/или неотложни 
разходи.
15.4. Да отразява служебно пром. 
по общ. бюджет с р-ра на постъ-
пилите и разходвани ср-ва от 
дарения и спонсорства и в съот-
ветствие с волята на дарителя, 
донора.

16.Възлага на кмета:
16.1. Да определи бюджетите на 
разпоредителите с бюджет от по-
ниска степен.
16.2. Да утвърди бюджетите на 
разпоредителите с бюджет от по-
ниска степен.
16.3. Да организира разпред. на 
бюджета по тримесечия и да ут-
върди разпределението
16.4. Да информира ОбС в слу-
чай на отклонение на средния 
темп на нарастване на разходите 
за местни дейности и да пред-
лага конкретни мерки за трайно 
увеличаване на бюджетните при-
ходи и/или трайно намаляване на 
бюджетните разходи
16.5. Да включва информация по 
чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесеч-
ните отчети и обяснителните за-
писки към тях.
16.6. Да разработи детайлен раз-
чет на сметките за средствата от 
ЕС по отделните общински про-
екти, в съответс. с изисквания на 
съответния Управляващ орган и 
на МФ.

17.Упълномощава кмета да пре-
доставя временни безлихвени 
заеми от временно свободни ср-
ва по Общ. бюджет за авансово 
финанс. на плащания по проекти, 
финансирани със ср-ва от ЕС и 
по други международни програ-
ми, включително и на бюджет-

ни организации, чийто бюджет е 
част от общинския бюджет.
17.1. За всеки отделен случай 
кметът на общината определя 
или договаря срока на погася-
ване на заемите в съответствие 
с условията на финансиращата 
програма, но не по-късно от края 
на 2015 г.
17.2. При предоставянето на 
временни безлихвени заеми от 
временно свободни средства по 
Общинския бюджет да се спазват 
изискванията на чл.126 от ЗПФ
17.3. При предоставянето на 
средства от сметките за средства 
от ЕС да се спазват изискванията 
чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ
17.4. Във всички останали слу-
чаи, при възникване на потреб-
ност на предоставяне на времен-
ни безлихвени заеми, кметът на 
общината внася предложение за 
предоставянето им по решение 
на ОбС.

18.Упълномощава кмета:
18.1. Да разработва и възлага 
подготовката на общински про-
грами и проекти и да кандидат-
ства за финансирането им със 
средства по структурни и други 
фондове на ЕС  и на други доно-
ри, по национални програми и от 
други източници за реализиране 
на годишните цели на община-
та за изпълнение на общинския 
план за развитие
18.2. Да кандидатства за сред-
ства от централния бюджет и 
други източници за финансиране 
и за съфинансиране на общински 
програми и проекти

19. Приема за сведение Протоко-
ла от публичното обсъждане на 
бюджета.

 РЕШЕНИЕ №8 - Oтнос-
но: Приемане на Наредба за 
принудителното изпълнение на 
заповеди за премахване на не-
законни строежи от четвърта 
до шеста категория или части 

от тях от органите на Общин-
ска администрация-Своге.
Общински съвет-Своге не  при-
ема Наредба за принудителното 
изпълнение на заповеди за пре-
махване на незаконни строежи от 
четвърта до шеста категория или 
части от тях от органите на Об-
щинска администрация Своге.
 РЕШЕНИЕ №9 – Относ-
но: Кандидатстване за отпус-
кане на БФП от ПУДООС за 
изграждането на резервоар от 
2500 куб.м, хлораторна стан-
ция и изграждане на водопро-
водните връзки към (ф450) и 
от (ф560) новия резервоар в кв. 
„Козарника”, гр.Своге и ста-
новище за приоритетността на 
обекта.
1. ОбС-Своге дава съгласие 
Община Своге да кандидатства 
пред ПУДООС за изграждането 
на Резервоар от 2500 м3, хлора-
торна станция и изграждане на 
водопроводните връзки към (ф 
450) и от (ф 560) новия резерво-
ар със заявление за отпускане на 
безвъзмездна помощ.
2. Утвърждава Становище 
на кмета на община Своге относ-
но приоритетността на обекта.
3. Възлага на кмета на об-
щина Своге да подготви и вхо-
дира в ПУДООС необходимите 
документи в изпълнение на Ре-
шението по т.1.
 РЕШЕНИЕ №10 – От-
носно: Приемане структурата 
на Общинската администра-
ция, считано от 01.03.2015 г.
Общински съвет-Своге не проме-
ня свое Решение № 5,  Протокол 
№ 1 от заседание на ОбС – Своге, 
проведено на 30.01.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №11 – От-
носно: Провеждане на публи-
чен търг с явно наддаване за 
продажба на имот, частна об-
щинска собственост, №010072 
от Общинския поземлен фонд, 
с площ от 2,065 дка, находящ се 
в с. Заселе, м. „Байчово бърдо”
1. ОбС-Своге дава съгласие за 

......продължава на стр.11
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провеждане на публичен търг с 
явно наддаване за продажба на 
имот – ч. общ. собс., представля-
ващ: имот №010072 от ОПФ, с 
площ от 2.065 дка, находящ се  в 
с. Заселе, м. „Байчово бърдо“. Н-н 
на тр. ползв.: др. селскостопанска 
територия. Кат. на земята: пета. 
Граници – имоти №№010067; 
010076; 010078; 010079; 000751; 
010071; 010070. Актуван с Акт за 
ч.о.с.  №11665/11.12.2014 г.
2. ОбС-Своге одобрява начална 
продажна цена за имота в размер 
на 2945.00 лв., съгласно експерт-
на оценка, изготвена от лицензи-
ран експерт-оценител.
3. ОбС-Своге упълномощава 
кмета на община Своге  да про-
веде търга по т.1, издаде Заповед 
и сключи Договор за продажба 
на описания в т.1 имот – ч.о.с., 
със спечелилия публичния търг 
участник.
 РЕШЕНИЕ №12 – От-
носно: Допълване на годиш-
ната програма за управление 
и разпореждане с имоти – об-
щинска собственост при Об-
щина Своге за 2015 г. в Раздел 
І „Продажба” с имот №000705 
от Общинския поземлен фонд, 
с площ от 1,638 дка, находящ 
се в с.Искрец, м.”Самоков”, об-
щина Своге
ОбС-Своге допълва ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА УПРА-
ВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБ-
СТВЕНОСТ ЗА 2015 г. в Раздел I 
„Продажба“, с: имот №000705 от 
ОПФ, с площ от 1.638 дка, нахо-
дящ се в с. Искрец, м. „Самоков“. 
Н-н на тр. ползв.: храсти. Кат. на 
земята: девета. Граници – имоти 
№№000064;000342;. Актуван с 
акт за ч.о.с. №1224/29.04.2005 г.
 РЕШЕНИЕ №13 – От-
носно: Допълване на годишната 
програма за управление и раз-
пореждане с имоти – общинска 
собственост при Община Своге 
за 2015 г. в Раздел І „Продаж-

ба” с УПИ Х-124, кв.34, с площ 
452.00 кв.м от ПУП на с.Гара 
Бов
ОбС-Своге ДОПЪЛВА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА УПРА-
ВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБ-
СТВЕНОСТ ЗА 2015 г. в Раздел 
І “Продажба”, с: УПИ X-124, 
кв.34, с площ 452.00 кв.м. от ПУП 
на с. Гара Бов. Граници и съсе-
ди: Улица с О.К. 132-133-134; 
Улица с О.К. 132а-133а; УПИ 
№XI-122,123, дере. Актуван с 
Акт за ч.о.с. №11679/13.02.2015 
г. За имота има отстъпено право 
на строеж на името на Николай 
Христов Димитров съгласно До-
говор от 17.03.1981 г. 
РЕШЕНИЕ №14 – Относно: До-
пълване на годишната програма 
за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост 
при Община Своге за 2015 г. в 
Раздел V „Придобиване на недви-
жими имоти” с имот № 028027 
от ОПФ с площ от 140.255 дка по 
КВС на с.Осеновлаг, м.”Репето 
щадимо” и имот №034014 от 
ОПФ с площ от 148.375 дка по 
КВС на с.Осеновлаг, община 
Своге
ОбС-Своге Допълва ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА УПРА-
ВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДА-
НЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015 г., 
като включва в раздел II „ПОД 
НАЕМ“, следните имоти:
1. Имот с №028027 от ОПФ, с 
площ от 140.255 дка по КВС на с. 
Осеновлаг, м. „Рапето щадимо“. 
Н-н на тр. ползв.: използв. лива-
да. Кат. на земята: девета. 
2. Имот с №034014 от ОПФ с 
площ 148.375 дка по КВС на с. 
Осеновлаг, м. „Краището“.  Н-н 
на тр. ползване: използв. Ливада. 
Категория на земята: десета.
 РЕШЕНИЕ №15 – От-
носно: Одобряване на проект 
за ПУП-Парцеларен план за 
изграждане на подпорна стена 

в поземлени имоти №000511 
(пътна мрежа) и №000518 (дру-
га транспортна територия) по 
КВС на с.Лесковдол, като част 
от комплексен проект за инвес-
тиционна инициатива за обект: 
„Укрепване на свлачище на 
път ІV гр.Своге-с.Лесковдол на 
км 4+300”
ОбС-Своге одобрява Проекта за 
ПУП–ПП за изграждане на  съ-
оръжение за укрепване на свла-
чище в ПИ №000511, с н-н на 
тр. ползв.: пътна мрежа и ПИ 
№000518, с н-н на тр. ползв.: 
друга транспортна територия по 
КВС на с.Лесковдол, като част 
от КПИИ за обект: „Укрепване 
на свлачище на път IV гр.Своге-
с.Лесковдол  на км 4+300”.
На основание чл.129, ал.1 от 
ЗУТ, Решението да се изпрати в 
7-дневен срок за обнародване в 
„Държавен Вестник“. 
 РЕШЕНИЕ №16 – От-
носно: Избор на представител 
на Община Своге в Общото 
събрание на Асоциацията по 
ВиК-Софийска област
1. ОбС-Своге приема отчета за 
дейността на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК“ЕООД – Со-
фия за 2014 г.
2. Приема финансовия отчет за 
дейността на Асоциацията по 
ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „ВиК“ЕООД – Со-
фия за 2014  г.
3. Приема бюджета на Асоци-
ацията по ВиК на обособена-
та територия, обслужвана от 
„ВиК“ЕООД – София за 2015 г.
4. Възлага на инж. Жоро Радоев 
Цветков – кмет на община Своге 
да представлява Община Своге 
на предстоящото Общо събрание 
на Асоциацията по ВиК-Софий-
ска област, както и да гласува по 
всички точки от Дневния ред, 
като се съобразява с интересите 
на Общината и с решенията по т. 
1-3.

......продължение от стр. 10
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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.35, ал.1 от Закона за общинската собственост  и чл. 44, ал.1, 
т.1 и чл.45, ал.1, във връзка с чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и 
в изпълнение на Решение №11, Протокол №2/20.02.2015г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №371/21.03.2015 г.на Кмета на Община 
Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: 
 > Имот №010072 от общинския поземлен фонд с площ от 2.065 (две цяло нула шестдесет и пет хилядни) дка, находящ се в с. 
Заселе, м. „Байчово бърдо“, община Своге, Софийска област. Начин на трайно ползване: др. селскостопанска територия. Категория 
на земята при неполивни условия: пета. Граници: имоти с №№010067;010076; 010078; 010079; 000751; 010071; 010070. Актуван с 
Акт за частна общинска собственост №11665/11.12.2014 г.;
 >Начална тръжна продажна цена: 
 >За Имот №010072 от общинския поземлен фонд с площ от 2.065 (две цяло нула шестдесет и пет хилядни) дка, находящ се в 
с. Заселе, м. „Байчово бърдо“, община Своге, Софийска област. Начин на трайно ползване: др. селскостопанска територия. Категория 
на земята при неполивни условия: пета. Граници: имоти с №№010067;010076; 010078; 010079; 000751; 010071; 010070. Актуван с 
Акт за частна общинска собственост №11665/11.12.2014 г., в размер на 2 945,00 лева.
 >Цена на тръжната документация: 100 (сто) лева без ДДС. 
 >Депозит за участие: 10 ( десет) % от началната тръжна продажна цена.
 >Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 14.04.2015 г.
 >Търгът ще се проведе на 15.04.2015 г. от 09:00 ч. в заседателната зала на Община Своге
          В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите 
условия на 20.04.2015 г. от 09:00 часа в заседателната зала на Общината. Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки 
делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа. Закупуване на тръжна документация - Община Своге, „Управление на собствеността“, 3 
етаж. За справки - Юлия Геошева – Ст. юрисконсулт, телефон 0726-85, вътрешен 21.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

 През м.март община Своге като партньор на АСП /с представителство в Своге - Дирекция „Социално подпо-
магане“/, започна изпълнението на Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”  
по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови 
алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020.
Дейностите по проекта  предвиждат предоставяне на услугата  «Личен асистент» като целта е  подобряване достъпа не 
само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания.
За потребители на услугата могат да кандидатстват:
1. Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
2. Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
3. Семейства на деца с увреждания;
4. Самотноживеещи тежко болни лица.
Заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти /по образец/ ще се приемат от 27.03.2015 г. до 
09.04.2015 г./вкл./.
За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания:
1. Безработни лица;
2. Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
3. Неактивни лица /студенти или придобили пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст/
За кандидатите за лични асистенти, които не са преминали обучение ще бъде организирано такова.
Индивидуалната оценка на потребностите на кандидат-потребителите ще се извършва в дома им от служители на Ди-
рекция «Социално подпомагане» гр.Своге. 
Образец на заявленията и подробна информация ще бъде получена в община Своге на 26.03.2015 г.
За въпроси се обръщайте към общинска администрация, «Човешки ресурси» - ІІІ етаж.; тел.: 0726/85- вътр.34.
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СЕЛО РЕБРОВО, ОБЩИНА СВОГЕ – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, 
ТУРИЗЪМ

 Село Реброво се намира на 
10 км южно от Своге и на около 30 
км северно от  София. От столицата 

до с. Реброво може да се достигне 
с автомобил, по републикански път 
ІІ-16 през Искърското дефиле, за 

около 50 мин., или с жп транспорт. 
Територията на с. Реброво е 15,5 
кв.км и граничи със землищата на 
селата от община Своге – Томпсън, 
Церецел, Владо Тричков, Луково, 
Батулия и Редина. Средната над-
морска височина на с. Реброво е 625 
м. Населението на селото, по данни 
от 2013 г., е 876 жители. Кмет на с. 
Реброво е Петко Николов. Празни-
кът (съборът) на с. Реброво е на Ве-
ликден. 
 В една от легендите за име-
то на с. Реброво се разказва за трима 
братя, които купили земи наоколо и 
ги поделили помежду си. По-късно 
тези земи станали села и взели име-
ната на своите основатели. Реброво 

дошло от името на единия брат Ре-
бро, Луко кръстил селото си Луко-
во, а село Батулия било кръстено на 

най-големия брат Батун.
 Друга легенда раз-
казва, че преди много 
години имало един тур-
ски султан, който обика-
лял българските земи и 
тези, които му харесва-
ли,  си поставял за цел 
да ги превземе. Когато 
минал през с. Реброво, 
той не харесал земи-
те, а харесал една жена 
на име Пенка. Той бил 

много влюбен в нея, но за негово 
нещастие тя не го обичала и не ис-
кала да се омъжи за него. За да я 

впечатли, той 
решил да по-
строи нещо 
и построил 
мост, кой-
то кръстил 
Пенкин. До 
ден днешен 
този мост се 
използва от 
хората, пре-
м и н а в а щ и 
през селото, 

а за това как продължила любовта 
между султана и Пенка никой не 
знае. 
 Пенкин мост има и по-акту-
ална история. По време на едно по-
сещение на Стамболийски местни-
те първенци от с. Батулия успяват 
да получат обещание от него за по-
строяване на мост над р.Искър при 
гара Реброво. Такъв мост е жизне-
но необходим за местните жители, 
защото до тогава връзката с желе-
зопътната линия се осъществявала 
с пешеходен въжен мост, отнесен 
от Искъра през 1918 г., а след това 
с малка дървена лодка. На следва-
щата година във връзка със строежа 
на моста на място идва министърът 

на благоустройството Цанко Бака-
лов, а на гара Реброво е стоварена 
стоманената конструкция на моста 
- трофей от Балканските войни. 
На 11 юни 1922 г. в присъствието 
на Ал. Стамболийски, Цанко Бака-
лов, софийския митрополит Сте-
фан, много висши офицери, както 
и цялото население, тържествено е 
положен основният камък на новия 
/Пенкин/ мост. Събитията около 
деветоюнския преврат 1923 г. за-
бавят строежа и мостът е завършен 
през 1925 г. 
 Забележителност за село 
Реброво е средновековната църква 
„Свето Благовещение” при мест-
ността „Селището”, в самите сел-
ски гробища. Когато е била разуча-

вана в средата на миналия век, са 
открити стенописи под мазилката, 
но оттогава не е правено друго из-
следване на църквата. Олтарните 
двери на скромния иконостас са 
взети от почти разрушената църква 
„Св. Троица” в с. Оградище, сега 
махала на с. Буковец.
 Природна забележителност 
край Реброво е местността „Кори”, 
където се намира изворът с „желяз-
ната вода”.
 Селото е благоустроено, с 
изградени водоснабдителна и елек-
тропреносна мрежи. Частично е из-
градена канализационна мрежа. Тук 
има покритие на всички мобилни 
оператори, автоматична телефонна 

......продължава на стр.14
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централа, кабелна телевизия и ин-
тернет.

 В населеното място 
функционира НЧ „Ис-
кра 1928”, Целодневна 
Детска Градина, Основ-
но училище „Д-р Петър 
Берон”, няколко кафене-
та, един клуб-ресторант, 
магазин за хранителни 
стоки, лекарска практи-
ка. 
 Природата около 
Реброво предлага рай-
ски кътчета за разходка, 

велотуризъм, походи и риболов в 
река Искър и река Батулийска.

......продължение от стр. 13

СЕЛО БАТУЛИЯ, ОБЩИНА СВОГЕ – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, 
ТУРИЗЪМ

 Село Батулия се намира на око-
ло 16 км  югоизточно от Своге и на 36 
км северно от София. От столицата до с. 
Батулия може да се достигне с автомобил 

по републикански път ІІ-16 през Искър-
ското дефиле до с. Реброво (40 мин.) и 
след това се завие надясно за още 6 км. 
Територията на с. Батулия е 23 кв.км и 
граничи със землищата на селата от об-
щина Своге – Луково, Реброво, Редина, 
Буковец и Бакьово. Средната надморска 
височина на с. Батулия е 810 м. Населе-
нието на селото, по данни от 2013 г., е 
105 жители. Кмет на с. Батулия е Петко 
Николов. Празникът (съборът) на селото 
е на 2 юни, а на 6 май се прави общосел-
ски курбан.
 Батулия е селище с дълголет-
на история. Независимо от това, че до 
прокарването на пътя и построяването 
на жп линията през Искърското дефиле 
достъпът в долината на р. Батулийска е 
бил изключително труден, в района от 
незапомнени времена са живели хора. И 
до днес стоят останките на укрепление-
то на хълма над Батулийския манастир 
„Св.Николай Чудотворец”. Махалата в 

непосредствена близост до него носи 
името „Градо”, а в българската топони-
мия названия като “град”, “градище” се 
дават на местности с дълголетни селищ-

ни традиции. Първите пис-
мени сведения за Батулия се 
съдържат в турски данъчни 
регистри /т. нар. сиджили/ 
от 1453 г. Там е записано 
село Батулие, като тимар /
феодално владение/ на Вра-
дан с 23 фамилии и пет си-
роти, сиреч вдовици и 230 
жители. Това обаче едва ли е 
началото на съществуването 
на селището. Според една 
легенда римляните, чиито 
пътища, свързващи София 

със Северна България, минавали по 
близките баири, го наричали “девствено-
то цвете” поради недостъпността му. По 
време на преселението на прабългарите 
на юг от р. Дунав един техен предводи-
тел на име Батул спрял тук за почивка с 
хората си. Затворената котловина им ха-
ресала и те останали да живеят тук. След 
смъртта му нарекли селото в негова чест 
Батул. В действителност на езика на осе-
тинците - народ в северен Кавказ, думата 
батыл означава скрит, закътан. Селото е 
споменато още един път в турски данъ-
чен регистър от 1577 г. заедно с още две 
близки селища - Оградище и Буковиче 
(Буковец), като част от нахията Бююкяй-
ла на каазата София. 
 От времето на Османското роб-
ство сведенията са изключително оскъд-
ни, като народните предания са запазили 
спомена за няколко хайдушки войводи 
- Батул войвода, Илия юнак, Вълчан вой-

вода, както и Сирма войвода, чието име 
носи една от махалите на Батулия - Сир-
ман. Именно в махала Сирман през 1870 
г. Васил Левски създава таен револю-
ционен комитет. Батулия е освободена 
от омразните поробители в началото на 
1878 г., когато войските на генерал Гурко 
прекосяват Стара планина на път към Со-
фия. След Освобождението населението 
на Батулия бързо се увеличава. Много 
семейства имат десетина и повече деца. 
Това естествено води до откриването на 
първото училище през 1884 г. То е ос-
новно, но самото му появяване е първият 
признак за скъсване с мрачното средно-
вековно минало на местните хора. Друг 
основен фактор за отварянето на Батулия 
към света е построяването на железопът-
ната линия по Искърското дефиле през 
1897 г. В същата година в Батулия идва 
за втори път и окончателно се установява 
тук свещеник Емануил Златков, с когото 
са свързани много от най-важните за се-
лото събития през следващите няколко 
десетилетия. Под неговото вещо ръковод-
ство (той е бивш строител от Трънския 
край) през 1911 г. е построена и осветена 
черквата „Св. Никола” на мястото на не-
известно кога разрушеният средновеко-
вен манастир на хълма над селото, а през 
1913 г. е осветена и новопостроената жи-
лищна сграда на Батулийския манастир. 
Някъде по същото време поп Емануил, 
посредством сина си Пейчо, се запозна-
ва със Стоян Омарчевски, Александър 
Стамболийски, Цанко Бакалов и други 
видни функционери на БЗНС. В края на 
1918г., след Войнишкото въстание, Стам-
болийски и Райко Даскалов за кратко 
се укриват 
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в дома на Пейчо в София, а по-късно, 
преоблечен като калугер, Стамболийски 
е преведен от поп Емануил през Орлан-
довци, Подгумер и връх Гола глава до 
Батулия, където се укрива до амнистията 
от 31 декември 1918 г. за участниците в 
“Радомирските събития”. Така се зат-
върждава приятелството между двамата 
и през 1920 г., вече като министър пред-
седател, Стамболийски пристига в Ба-
тулия на гости на поп Емануил Златков. 
Стамболийски преспива в Батулийския 
манастир и в негова чест дядо поп нарича 
двете големи стаи на манастира “стаите 
на Стамболийски”. 
 През 1928/29 г. Батулия се сдо-
бива с читалище, възстановена е про-
гимназията, закрита през есента на 1923 
г., а на на 9 март 1930 г. е създадена ко-
операция “Самопомощ”. Независимо от 

стопанското оживление населението в 
района продължава да тъне в бедност и 
мизерия. Така се създава благоприятна 
среда за проникване на социалистиче-
ските идеи, проповядвани от дейците на 
местната организация на БКП, създадена 
през 1919 г., още повече, че активни фи-
гури и в читалището, и в училището, и 
в кооперацията са местни комунистиче-
ски дейци. Това са някои от причините в 
края на 1943 г. и през пролетта на 1944 
г. от Батулия да излязат 15 партизани. Те 
са подкрепени от множество ятаци. Впо-
следствие къщите на някои от тях са опо-
жарени от полицията и жандармерията. 
На 23 май 1944 г. в т.нар. Батулийска бит-
ка в местността Марина мъртвина е раз-
бит Войнишкият партизански батальон 
„Христо Ботев”, воден от Дичо Петров. 
Самият той е убит, а представителят на 
Британската военна мисия в България - 
майор Уилям Франк Томпсън - заловен. 
Заловените на другия ден трима партиза-
ни са обезглавени и главите им, набучени 
на колове, са изложени за назидание на 
гара Реброво. Тези събития слагат дъл-

бок отпечатък върху последвалото “со-
циалистическо бъдеще” на Батулия. След 
9 септември са построени паметници на 
Дичо Петров, Майор Томпсън, монумент 
в памет на Батулийската битка и послед-
но през 1989 г. мемориална чешма в чест 
на 70-годишнината на партийната орга-
низация на БКП. Кошарите и къщите на 
ятаците по околните баири са окичени с 
паметни плочи. Мемориалът на Батулий-
ската битка, открит през 1973 г., става 
център на помпозни чествания. 
Въпреки това селото привлича много 
туристи. През 70-те и 80-те години на 
20 век Батулия се превръща в огромна 
вилна зона. И независимо от обезлюдява-
нето през последните години, прекрасна-
та природа, бистрата Батулийска река и 
чистият въздух на Батулия продължават 
да привличат много хора.
 Батулийски манастир „Свети 
Николай Чудотворец“ е действащ мана-
стир на Българската православна църква, 
част от Софийската Мала Света гора. На-

мира се на десния бряг на Батулийската 
река. До манастира се достига пеша 
или с автомобил по черен стръмен път 
вдясно от антифашисткия паметник в 
центъра на селото (1 км). Паметна пло-
ча на стената на странноприемницата 
към манастирската обител съобщава, 
че сградата е построена през 1913 г. 
по време на управлението на Екзарх 
Йосиф и софийския митрополит Пар-
тений. Манастирският комплекс се 
състои от църква, две електрифицира-
ни и водоснабдени жилищни сгради, 
каменна чешма и камбанария. Църква-
та, с патрон Свети Николай Чудотворец, 
е еднокорабна и едноапсидна, без купол. 
Вдясно от нея са погребани свещенослу-
жители в храма. Дворът на църквата е до-
миниран от внушителна отвесна скала, с 
която завършва старопланинският хълм, 
на който е построен манастирът. На вър-
ха на скалата е побит голям метален об-
рочен кръст. На 29.10.2011 г. църквата на 
манастира беше дарена с уникална кера-
мична икона на Свети Никола, 45х71 см, 

дар от майстор-керамик Люси - Людмила 
Дойчинова и съпруга й Серги. След мон-
тиране върху метална основа иконата е 
качена на външната стена мястото на ста-
рата.
 В църквата няма стенописи, но 
стените й са украсени с икони. Срещу 
иконостаса са наредени красиви църков-
ни свещници. Вдясно от иконостаса има 
красив дърворезбован архиерейски трон 
с иконите на Иисус Христос и св.Никола. 
Близо до него е и големият кръщелен ку-
пел, в който се извършва тайнството кръ-
щение. Храмовият празник на манастира 
е на 6 декември - Никулден.
 От доста години за манастира 
и района се грижи всеотдайно отец Сте-
фан. Начетен и убедителен духовник, той 
е олицетворение на Православен свеще-
ник. Близо до хората, с хората и за хората 
чрез Бога. Можете да се свържете с отец 
Стефан на телефон: 0889727689. Мана-
стирът предлага и места за настаняване.
 Друго място за настаняване в 
с. Батулия е семеен хотел „Царската 
вила”. Тя е разположена на слънчев 
скат на 100 м над р. Батулийска, сред 
красива дъбова гора. Построена е през 
1942 г. от бивш служител на цар Борис 
ІІІ, върху земя, дарена лично от монар-
ха, откъдето носи и името си. Селските 
легенди разказват колко често е била 
място за гуляи на офицери и царски 
чиновници от тогавашното общество. 
След 9 септември е национализирана 
и предложена като подарък от местни-
те партийни величия на Тодор Живков, 

който обаче не приел. След дълги години 

разруха вилата основно е обновена и ре-
конструирана през 2008 г., а местополо-
жението й между високи дъбови дървета, 
осигурява хлад през горещите летни ме-
сеци. Вилата представлява идеален изхо-
ден пункт за лов и риболов, за разходки 
в планината, както и за любителите на 
диворастящи гъби и билки. Околностите 
на с. Батулия са известен гъбарски ра-
йон. Вилата разполага с леглова база от 
10 места. Тел.:0888201363
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   Тази година тя ще се проведе под мо-
тото „Гората – мост към бъдещето” и ще се продължи до 7 
април. 
 Първият организиран Празник на залесяването е на 
12 април 1925 г. Честването започва тържествено с молебен 
пред храма „Св. Александър Невски“ и завършва със засаж-
дане на дръвчетата в покрайнините на София. През 1934 
г. стажант-лесовъдът Георги Минков предлага Празникът 
на залесяването да се превърне в Седмицата на гората, като 
една от идеите е, освен залесителната дейност с доброволен 
труд на населението, „лесовъдите от всички райони на стра-
ната да се нагърбят с разяснителна дейност за значението на 
горите и залесяването“. И така първата седмица на гората е 
проведена от 15 до 22 април 1934 г.  

ЗАПОЧНА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА - 2015


