
ПЪРВИЯТ ДОГОВОР ЗА САНИРАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА 
ЖИЛИЩНА СГРАДА В СВОГЕ БЕ ПОДПИСАН

 На 7 април 2015 г. в Област-
ната администрация беше офици-
ално подписан първият за община 
Своге и втори за Софийска област 
договор по Националната програма 
за енергийна ефективност на мно-
гофамилни жилищни сгради.

Областният управител г-жа Роси-
ца Иванова подписа документа и 
връчвайки го на кмета на община-
та инж. Жоро Цветков, му пожела 

успех, както в реализирането на 
първия проект по програмата за 
саниране, така и в подготовката на 
следващите. 
Договорът е за саниране на блок с 
36 апартамента, който се намира в 
град Своге на бул. „Искър“ №27. В 

рамките на проек-
та ще бъде ремон-
тирана покривна-
та конструкция 
на сградата, ще се 
смени дограмата, 
ще се направи то-
плоизолация. Об-
щите час-
ти в блока 
също ще 
бъдат ре-
новирани, 
а осветле-

нието ще бъде подменено с 
енергоспестяващо. 
Още един блок в Своге, в 
кв.„21“, е с вече регистрира-

но сдружение на собствениците и 
очаква подписване на договора за 
ремонт и обновяване. Проведени 
са срещи с  желаещи да се вклю-
чат в Програмата и от два блока в 
кв. „Дренов“, които са в процес на 

вземане на решение от страна на 
собствениците за стопроцентово 
съгласие. 
 Информация за стъпките, 
които собствениците на обекти 
в многофамилни жилищни сгра-
ди трябва да предприемат, за да 
участват в Националната про-
грама за енергийна ефективност 
може да се види в официалния 
сайт на Община Своге – www.
svoge.bg – или на сайта на МРРБ.
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 Общинско ученическо състе-
зание по безопасност на движението 
бе проведено в конферентната зала на 

ПГ „Велизар Пеев” на 31 март 2015 г. 
Организатори на събитието бяха отдел 
„Образование” на Община Своге и 
Пътна полиция на РУМВР-Своге. Тази 
година състезанието беше под мотото 
„Да запазим децата на пътя -  2015”. 
 Участие взеха деца от 5 д 8 
клас от шест училища от община Сво-
ге. Самото състезание протече в три 
етапа: 1. Решаване на тест с 20 въпро-
са от познавателните структури, отра-
зени в учебните програми по БДП; 2. 
Викторина; 3. Сглобяване на пъзели 

- пътни знаци, нарязани на 8 до 10 час-
ти.
Организационният комитет по про-
веждане на състезанието беше с пред-
седател Нина Станчева – отдел „Об-
разование” към Община Своге, зам.
председател – инсп. Бисер Панчев и 
членове – Албена Заркова, Райна Па-
нова и Мая Андрова.
Работата на децата бе оценявана от 

жури с председател инспектор „Пъ-
тен контрол” към РУМВР-Своге Бисер 
Панчев, и членове - инсп. Любомир 

Рангелов – „Пътна полиция” 
към ОДМВР-София и Рангел 
Рашев – ст.експерт по Безопас-
ност на движението към РИО-
София област. 
Гости на събитието 
бяха и кметът на об-
щина Своге инж. Жоро 
Цветков, началникът 
на РУМВР-Своге Ми-
лен Пейов, директорът 
на СОУ „Иван Вазов”-
Своге Любомир Яна-
киев, учители, както 

и много ученици от различни 
възрасти.
 
 Кметът, инж. Жоро Цветков, 
поздрави присъстващите с кратко 
слово: „Скъпи ученици  и учители! 
Уважаеми гости! Радвам се да  поз-
дравя  участниците в Общинското 
състезание по безопасност на дви-
жението „Да запазим децата на пътя 
– 2015”. Състезанието е една 
от многобройните инициа-
тиви, посветени на пътната 

безопасност на де-
цата и учениците.  
Най-важно  за нас  е  
да опазим здравето 
и живота на нашите 
деца, да се погрижим 
те да имат успешно и 
щастливо бъдеще. 
Скъпи ученици, вие 
също трябва да бъ-
дете внимателни и отговор-
ни участници в движение-
то, да познавате правилата 
и да ги спазвате. Надявам 

се, че днес ще  покажете убедително  
своите знания по тази тема.  Нека  
и вашите  връстници, приятели и 
съученици да разбират своята отго-
ворност за поведението си на пътя. 
Пожелавам на всички участници в 
състезанието  добро  представяне, 
здраве  и много успехи в училище!”
Състезанието премина в оспорвана 
надпревара по знания, умения и бър-

за реакция. Докато журито оценява-
ше резултатие от работата на децата, 
инсп. Бисер Панчев показа на мулти-
медия филми от поредицата „Да запа-
зим децата на пътя”, като обясняваше 
на достъпен за малките деца език как 
най-правилно да постъпват на пътя, в 

колата или в обществения транспорт, 
за да съхранят живота си.
Накрая журито се изказа и класиране-
то беше следното:
І място – ОУ „Елин Пелин” –с.Владо 
Тричков

ІІ място- ОУ „Св.Иван Рилски”-
с.Искрец;
ІІІмясто- ОУ „Отец Паисий”-
с.Свидня;
ІVмясто-СОУ”Иван Вазов”-гр.Своге;
ІVмясто- ОУ „Петър Берон”-
с.Реброво;
V място- ОУ „Васил Левски”-
с.Церово;
Победителите от общинското състеза-
ние ще участват на областно ниво на 
24.04.2015 г.
 На всички участници бяха раз-
дадени грамоти и награди, осигурени 
от Община Своге.

УЧЕНИЦИ ОТ 6 УЧИЛИЩА СЕ СЪСТЕЗАВАХА НА ТЕСТОВЕ                 
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 
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РЕШЕНИЕ №18 - OТНОСНО: ИЗ-
МЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБА ЗА МЕСТНИТЕ ДА-
НЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УС-
ЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ
ОбС-Своге изменя и допълва На-
редбата за местните данъци, такси и 
цени на услуги в Община Своге, как-
то следва: (пълния текст на Решение 
№18 можете да прочетете в офици-
алния сайт на Община Своге – www.
svoge.bg – в раздел „Общински съ-
вет”, подраздел „Решения”, Прото-
кол №4).
РЕШЕНИЕ №19 - OТНОСНО: 
ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖ. ПРОГ-
НОЗА НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 
П-ДА 2016–2018г. В ЧАСТТА ЗА 
МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ И РАЗХО-
ДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ОбС-Своге приема бюджетна прог-
ноза на Община Своге за периода 
2016-2018 г. в частта за местните 
дейности, по показатели от единната 
бюджетна класификация.
РЕШЕНИЕ №20 - OТНОСНО: 
УЧАСТИЕ НА СГРАДИ НА ТЕ-
РИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
СВОГЕ В „НАЦИОНАЛНА ПРО-
ГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕК-
ТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛ-
НИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“
ОбС дава съгласие, във връзка с 
участието на сгради на територия-
та на община Своге в Националната 
програма за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради, 
одобрена с ПМС № 18/02.02.2015 г. 
в случаите, в които Общината е соб-
ственик на жилищни обекти в кан-
дидатстващите сгради. Кметът на 
община Своге, в качеството на титу-
ляр, да подпише типова декларация 
(Приложение 12 – образец към Ме-
тодическите указания), с която дава 
съгласие да бъдат изпълнени предло-
жените в резултат на техническото и 
енергийното обследване допустими 
дейности за обновяване на сградата, 
съгласно правилата на Програмата, 
в т.ч. всички мерки, необходими за 
привеждане на сградата в съответ-

ствие с нормативните минимални из-
исквания за енергийна ефективност и 
ще осигури достъп до притежавания 
от Общината обект.
РЕШЕНИЕ №21 - OТНОСНО: 
КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТПУС-
КАНЕ НА БАНКОВ КРЕДИТ 
ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСИРА-
НЕ НА ПРОЕКТ „ПРЕДПАЗНА 
ДИГА НА РЕКА ИСКЪР ДЕСЕН 
БРЯГ“ I ЕТАП, ПРЕДСТАВЛЯВА-
ЩА ЧАСТТА ОТ ПРЕДПАЗНАТА 
ДИГА, ВКЛЮЧВАЩА СЕ В ГРА-
НИЦИТЕ НА УПИ „ЗА ОЗЕЛЕ-
НЯВАНЕ И ВОДНИ ПЛОЩИ“, 
КВ.174, ГР.СВОГЕ
ОбС не дава съгласие Общ.Сво-
ге да кандидатства за отпускане 
на банков кредит за финанс. на 
проект„Предпазна дига на р.Искър-
десен бряг“Iетап, преставл. частта 
от предпаз.дига, вкл.се в границ. на 
УПИ„За озелен. и водни площи“ в 
кв.174, гр. Своге”.
РЕШЕНИЕ №22 - OТНОСНО: 
ПРИЕМАНЕ НА СТРУКТУРА-
ТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИ-
НИСТРАЦИЯ, СЧИТАНО ОТ 
01.04.2015 г.
ОбС-Своге не променя свое Решение 
№ 5, Протокол № 1 от заседание на  
Общинския съвет – гр. Своге, прове-
дено на 30.01.2014 г.
РЕШЕНИЕ №23 - OТНОСНО: 
ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКР. ФИН. 
ПОМОЩ НА НУЖДАЕЩИ СЕ 
ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА ПО РЕДА 
НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИ-
НА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНО-
КРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, 
ПРИЕТА С РЕШ. №121, ПРОТ. 
№29/26.04.2013 г.
ОбС-Своге дава съгласие да се от-
пусне еднокр. фин. помощ на лица-
та, одобрени от комисията  по чл.7, 
Раздел ІІ от Наредба за реда и начина 
за отпускане на еднократна финан-
сова помощ по приложения списък. 
Ср-вата са предвидени  в бюджета на 
Общ. Своге за 2014г. по параграф 42-
14 /текущи обезщетения и помощи 

по решение на ОбС/.
РЕШЕНИЕ №24 - OТНОСНО: 
СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕС-
ТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА 
ИЗГОТВЯНЕ НА ЧАСТИЧНО 
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП/ПРЗ/ 
– ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА РЕГУ-
ЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ИЗ-
МЕНЕНИЕ НА ПУП НА УПИ І-
„ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС“, КВ.8 
ПО ПУП НА с.ТОМПСЪН, СОФ.
ОБЛ., С КОЕТО СЕ ПРЕДЛАГА 
ОБОСОБЯВАНЕ НА САМОС-
ТОЯТЕЛНИ НОВИ: УПИ ІІІ - С 
ОТРЕЖДАНЕ „ЗА КМЕТСТВО“/
ПОС/, УПИ ІV - С ОТРЕЖДАНЕ 
„ЗА ПАРАКЛИС“/ЧОС/, УПИ І 
- С ОТРЕЖДАНЕ „ЖИЛИЩЕН 
КОМПЛЕКС“/ЧОС/ И НОВО 
УШИРЕНИЕ НА УЛИЧНАТА 
МРЕЖА С ОТ 280Ж-280Е-280Д-
280Г, С ОГЛЕД ОБОСОБЯВАНЕ 
НА САМОСТОЯТЕЛЕН УПИ НА 
СЪЩЕСТВУВ.  ПРАВОСЛАВЕН 
ПАРАКЛИС „СВ. ЙОАН КРЪСТИ-
ТЕЛ“ И ВПОСЛЕДСТВИЕ НЕГО-
ВОТО ДАРЕНИЕ НА ЦЪРКОВНО 
НАСТ-ВО ПРИ ХРАМ „ЙОАН 
КРЪСТИТЕЛ“-с.ТОМПСЪН
ОбС дава съгласие за инвестиц. на-
мерение за изготвяне на част. изм. на 
ПУП/ПРЗ/ –  за изменение на ПУП на 
УПИ І-„Жилищен комплекс“, кв.8 по 
ПУП на с.Томпсън, с което се предла-
га обособяване на самост. нови: УПИ 
ІІІ-с отреждане „За кметство“/ПОС/, 
УПИ ІV-с отреждане „За параклис“/
ЧОС/, УПИ І-с отреждане „Жилищен 
комплекс“/ЧОС/ и ново уширение на 
уличната мрежа с ОТ 280Ж-280Е-
280Д-280Г, с оглед обособяване на 
самост. УПИ/прилежащ терен/ на 
всеки от строежите, а именно: кмет-
ство, жил. блокове и параклис.
РЕШЕНИЕ №25 - OТНОСНО: 
ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПОС 
- УПИ IV „ЗА ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЛУЖВАНЕ“ ПО ПУП НА 
с.ИСКРЕЦ, КВ.172, ОБЩИНА 
СВОГЕ, ЗА ИМОТ – ЧОС
ОбС обявява за ЧОС УПИ IV „За об-

......продължава на стр. 4

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ 
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ществено обслужване” от ПУП на 
с.Искрец, кв.172, с площ 125 кв.м. 
Граници: Улица с ОК94-28-30-33; 
УПИ I„За градина”. Актуван с Акт за 
ПОС №25/17.02.2009 г.
РЕШЕНИЕ №26 - OТНОСНО: 
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯ-
НЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - 
ЧОС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 3 БРОЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ С ПЛОЩ ОТ 40 
кв.м, 81 кв.м И 25 кв.м, ВЕДНО 
СЪС СЪОТВЕТНИТЕ ИД. ЧАС-
ТИ НА СГРАДАТА, НАХОДЯЩИ 
СЕ В ГР.СВОГЕ, УЛ. „АЛ. СТАМ-
БОЛИЙСКИ“ №3, ІІІ ЕТАЖ ОТ 3-
ЕТАЖНА АДМИНИСТРАТИВНА 
СГРАДА
1. ОбС дава съгласие за безвъзм. пре-
доставяне на Дирекция „Регионал-
на служба по заетостта”–гр.София 
за управление на имот-ЧОС, нах. се 
в.Своге, ул.„Ал. Стамболийски” № 
3, ІІІ етаж, от триетажна админи-
стративна сграда с площ от 410 кв.м, 
представляващ:3броя помещ. с площ 
от 40кв.м, 81кв.м и 25кв.м, ведно 
със съотв. общи ид.ч. на сградата, за 
нуждите на Дирекция „Бюро по тру-
да”–Своге за срок от 1 г.
2. ОбС упълномощава Кмета на об-
щина Своге да изд. заповед и скл. д-
р за безвъзм. предоставяне на Дир. 
„Регионална служба по заетостта”–
гр.София за управление на горео-
писания имот - ЧОС, за нуждите на 
Дир.„Бюро по труда”-Своге за срок 
от 1 г.
РЕШЕНИЕ №27 - OТНОСНО: 
БЕЗВЪЗМ. ПРЕДОСТАВЯНЕ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ 
- ЧОС, ПРЕДСТАВЛ. 2 БРОЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ С ПЛОЩ ОТ 
410кв.м И 18.60кв.м, НАХ. СЕ 
В ГР.СВОГЕ,УЛ.„АЛ.СТАМБО-
ЛИЙСКИ“ №3, ІІІ ЕТАЖ ОТ 3-ЕТ-
АЖНА АДМИНИСТР. СГРАДА
1. ОбС дава съгласие за без-
възм. предоставяне на Областна 
дирекция„Земеделие“ – Соф.обл. за 
управление на имот – ЧОС, нах. се 
в гр.Своге, ул.„Ал. Стамболийски“ 
№3, ІІІ етаж, от 3-етажна администр. 
сграда  с площ от 410кв.м, предста-
вляващ 2 броя помещения  с площ 
от 40,00кв.м и 18,60кв.м, ведно със 

съотв. общи и ид. ч. на сградата, за 
нуждите на Общинска служба „Земе-
делие“–гр.Своге за срок от 1 г.         
2. ОбС упълномощава Кмета на об-
щина Своге да изд. заповед и скл. д-р 
за безвъзм. предостав. на Обл.дирек-
ция „Земеделие“–Соф.обл. за упра-
вление на гореописания имот - ЧОС, 
за нуждите на Общинска служба „Зе-
меделие“–гр.Своге за срок от 1 г. 
РЕШЕНИЕ №28 -  OТНОСНО: 
ПРОДАЖБА НА УПИ X-124 С 
ПЛОЩ 452,00кв.м, НАХОДЯЩ СЕ 
В КВ.34 ПО ПУП НА с. ГАРА БОВ, 
ОБЩИНА СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за продаж-
ба на УПИ X-124 с площ 452.00кв.
м, нах. се в кв. 34 от ПУП на с.Гара 
Бов. За имота има отстъпено пра-
во на строеж на името на Николай 
Хр. Димитров, съгласно Типов д-р 
от 17.03.1981 г. Граници - улица с 
О.К.132-133-134; улица с О.К.132А-
133А; УПИ №XI-122,123, дере. Акт 
за ЧОС №11679/13.02.2015 г.
2. ОбС одобрява продажна цена за 
имота-ЧОС, описан в т.1, в размер на 
2420.00 лв. без ДДС, съгласно пазар-
на оценка, изготвена от лицензиран 
експерт-оценител.
3. ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да изд. заповед и скл. д-р за 
покупко-продажба с наследниците на 
Николай Хр. Димитров, собственици 
на построената в имота масивна дву-
етажна сграда.
РЕШЕНИЕ №29 - OТНОСНО: 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ПРОДАЖБА НА ИМОТ - ЧАСТ-
НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕ-
НОСТ №101003 ОТ ОБЩИН-
СКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, С 
ПЛОЩ ОТ 1,265дка, НАХОДЯЩ 
СЕ В с.ЛАКАТНИК, м. „РАДЕШ“, 
ОБЩИНА СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване 
за продажба на имот–ЧОС, предста-
вл.: Имот №101003 от ОПФ, с площ 
от 1,265дка, нах. се в с.Лакатник, 
м.„Радеш”. Кат. на земята: четвър-
та. Н-н на тр. ползв.: нива. Граници: 
имоти №№101101;101002;101004;10
1005. Акт за ЧОС №8427/08.02.2007 
г.

2. ОбС одобрява начална продажна 
цена за имота в размер на 1710 лв., 
съгласно експертна оценка, изготве-
на от лицензиран експерт-оценител.
3. ОбС упълном. Кмета на община 
Своге  да проведе търга по т.1, изд. 
заповед и сключи д-р за продажба на 
описания в т.1 имот, със спечелилия 
публ. търг участник.
РЕШЕНИЕ №30 - OТНОСНО: ПРО-
ВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С 
ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖ-
БА НА ИМОТ - ЧОС №038002 ОТ 
ОПФ, С ПЛОЩ ОТ 3.654дка, НА-
ХОДЯЩ СЕ В с.ТОМПСЪН, м. „БА-
БУЛ“, ОБЩИНА СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за пров. на публ. 
търг с явно наддаване за продаж-
ба на имот–ЧОС, представл: Имот 
№038002 от ОПФ, с площ от 3,654дка. 
Кат. на земята:осма. Н-н натр.ползв.:
гора вземед.земи.Граници:имоти №
№000237;000348;000345;038003;000
349, нах. се в  с.Томпсън,м.„Бабул”. 
Акт за ЧОС № 11591/02.09.2013 г.
2. ОбС одобрява начална продажна 
цена за имота, описан в т.1, в размер 
на 16 380 лв., съгласно пазарна оцен-
ка, изготвена от лицензиран експерт-
оценител.
3. ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да проведе търга по т.1, изда-
де заповед и сключи д-р за покупко-
продажба със спечелилия публичния 
търг участник.
РЕШЕНИЕ №31 - OТНОСНО: 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ПРОДАЖБА НА ИМОТ - ЧОС 
№038004 ОТ ОПФ, С ПЛОЩ 
ОТ 3.061дка, НАХОДЯЩ СЕ В 
с.ТОМПСЪН, м.„БАБУЛ“, ОБ-
ЩИНА СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот–ЧОС, представля-
ващ: Имот №038004 от ОПФ, с площ 
от 3,061дка. Кат. на земята: осма. Н-н 
на тр.  ползв.:гора в земед. земи. Гра-
ници: имоти с №№000338;000246; 
000237;000349;000022,нах. се 
в  с.Томпсън,м.„Бабул”. Акт за 
ЧОС№11590/02.09.2013г.; 
2. ОбС одобрява начална продажна 
цена за имота, описан в т.1, в размер 
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на 13 879 лв., съгласно пазарна оцен-
ка, изготвена от лицензиран експерт-
оценител.
3. ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да проведе търга по т.1, изда-
де заповед и сключи д-р за покупко-
продажба със спечелилия публичния 
търг участник.
РЕШЕНИЕ №32 - OТНОСНО: 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ПРОДАЖБА НА ИМОТ - ЧОС 
№038003 ОТ ОПФ, С ПЛОЩ 
ОТ 0,464дка, НАХОДЯЩ СЕ В 
с.ТОМПСЪН, м.„БАБУЛ“, ОБ-
ЩИНА СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за 
продажба на имот–ЧОС, представля-
ващ: Имот №038003 от ОПФ, с площ 
от 0,464дка. Кат. на земята: осма. Н-н 
на тр.ползв.: гора в земед.земи. Гра-
ници: имоти с  №№000345;038002; 
000349;000022;000344, нах.се 
в  с.Томпсън,м.„Бабул”.Акт ЧОС 
№11589/02.09.2013г.
2. ОбС одобрява начална продажна 
цена за имота, описан в т.1, в размер 
на 2065 лв., съгласно оценка, изготве-
на от лицензиран експерт-оценител.
3. ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да проведе търга по т.1, изда-
де заповед и сключи д-р за покупко-
продажба със спечелилия публичния 
търг участник.
РЕШЕНИЕ №33 - OТНОСНО: 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ПРОДАЖБА НА  ИМОТ – ЧОС 
№ 000705 ОТ ОПФ С ПЛОЩ 
ОТ 1,638дка, НАХОДЯЩ СЕ В 
с.ИСКРЕЦ, м.„САМОКОВ“, ОБ-
ЩИНА СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за провеж-
дане на публичен търг с явно над-
даване за продажба на имот–ЧОС, 
представляващ: Имот №000705 от 
ОПФ, с площ от 1.638дка, нах. се в 
с.Искрец,м.„Самоков“. Н-н на тр. 
ползв.: храсти. Кат. на земята: девета. 
Граници – имоти №№000064;000342; 
Акт за ЧОС №11696/10.03.2015 г.
2. ОбС одобрява начална продажна 
цена за имота, описан в т. 1, в размер 
на 2780 лв., съгласно пазарна оценка, 

изготвена от лицензиран експерт-
оценител.
3. ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да проведе търга по т.1, изда-
де заповед и сключи д-р за покупко-
продажба със спечелилия публичния 
търг участник.
РЕШЕНИЕ №34 - OТНОСНО: 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 
ИМОТ - ПОС  №000186, ПРЕДСТА-
ВЛЯВАЩ ЕЗЕРО С ПЛОЩ 9,808 
дка, НАХОДЯЩ СЕ В с.ВЛАДО 
ТРИЧКОВ, ОБЩИНА СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване 
за отдаване под наем за срок до 10 
г. на следния имот, нах. се в с.Владо 
Тричков: №000186, представл. езе-
ро с площ 9,808 дка при граници на 
имота: №№000227;000663;020001;02
0002 и 000150. Акт за ПОС №267 от 
03.04.2014 г.                
2. ОбС одобрява начална тръжна го-
дишна наемна цена в размер на 297 
лева .                                                      
                             
3. ОбС упълномощава Кмета на об-
щина Своге да издаде заповед и да 
сключи договор за наем за срок до 10 
г. на имота, описан в т.1. Акт за ПОС 
№267 от 03.04.2014 г. 
РЕШЕНИЕ №35 -  OТНОСНО: 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ 
- ЧОС №106005, С ПЛОЩ 1,992 
дка, НАХОДЯЩ СЕ В с.ВЛАДО 
ТРИЧКОВ, м.„КАНТОНА“, ОБ-
ЩИНА СВОГЕ
Обс-Своге не дава съгласие за про-
веждане на публ. търг с явно надда-
ване за отдаване под наем за срок до 
10 г. на следния недв. имот №106005 
с площ 1,992  дка, находящ се в 
с.Владо Тричков, м.„Кантона“, при 
граници: имоти №106004, №000325, 
№00327. Кат. на земята: трета. Н-
н на тр. ползв.: ливада. Акт за ЧОС 
№11664 от 20.11.2014 г.
РЕШЕНИЕ №36 -  OТНОСНО: 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМО-
ТИ - ЧОС №№ 000060, 013014, 

013019 И 013001, НАХОДЯЩИ СЕ 
В с.БРЕЗЕ, ОБЩИНА СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за предоставяне 
под наем за срок до 10 г. на следните 
имоти – ЧОС, намиращи се в с. Бре-
зе: 
- Имот №000060 от ОПФ, с площ 
от 15.986 дка, нах. се в с.Брезе, 
м.„Дълбоката”. Кат. на земята: десе-
та. Н-н на тр. ползв.: полска култура. 
Граници: имоти с №№000059; 000010. 
Акт за ЧОС № 11670/14.01.2015 г.
- Имот №013014 от ОПФ, с площ 
от 42.732 дка, нах. се в с.Брезе, 
м.„Чорбаджийски валог”. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: ли-
вада. Граници: имоти с №№114023; 
013018; 111004; 013015; 111001. Акт 
за ЧОС № 11658/18.11.2014 г.
- Имот №013019 от ОПФ, с площ 
от 36.406 дка, нах. се в с.Брезе, 
м.„Чорбаджийски валог”. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
Граници: имоти с №№013011; 013016; 
000033; 013010; 013006; 112004. Акт 
за ЧОС № 11660/18.11.2014 г.
- Имот №013001 от ОПФ, с площ 
от 48.693 дка, нах. се в с.Брезе, 
м.„Чорбаджийски валог”. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
Граници: имоти с №№112001; 112002; 
013002; 013021; 013010; 000004. Акт 
за ЧОС № 11657/17.11.2014 г.
2. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имотите, опи-
сани в т.1.                  
3.  ОбС одобрява начална тръжна го-
дишна наемна цена в размер на 7 лв. 
за декар, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител.     
4.  ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да пров. публ. търг с явно над-
даване и скл. д-р за наем за срок до 
10 г. на опис. в т.1 имоти, със спече-
лилия  публ. търг участник. 
РЕШЕНИЕ №37 -  OТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ НА ИМОТИ–ПОС 
№№017001,114023,000059 и 000010, 
НАХ. СЕ В с.БРЕЗЕ
ОбС дава съгласие за предостав. под 
наем за срок от 1 г. на следните имоти 
– ПОС: 
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- Имот с №017001, нах.  се в с.Брезе, 
м.„Лепоров дол”, с площ 207.082 дка 
при границиимотис№№000041;0000
40;017003;000045;115001;115002;115
004;115003;000045Кат. на земята: де-
сета. Н-н на тр. ползв.: пасище, мера.
Акт за ПОС№270 от 13.01.2015г.      
- Имот с №114023, нах. се в с.Брезе, 
м.„Копривняко”, с площ 28.228 дка 
при граници имоти с №№114022;11
4019;000039;114018;111001;013014;0
13010. Кат. на земята: десета. Н-н на 
тр. ползв.: пасище, мера. Акт за ПОС 
№273 от 14.01.2015 г.      
- Имот с №000059, нах.  се в с.Брезе, 
м.„Дълбоката”, с площ 364.532 дка 
при граници имоти с №№000016;023
001;000067;000010;000060;000006;0
00052. Кат. на земята: десета. Н-н на 
тр. ползв.: пасище, мера. Актуван за 
ПОС №272 от 13.01.2015 г.      
- Имот с №000010, нах.  се в с.Брезе, 
м.„Дълбоката”, с площ 164.282 дка 
при граници имоти с №№000059;019
007;019006;000041;000053;000067;0
00059;000060. Кат.  на земята: десета. 
Н-н на тр. ползв.: пасище, мера. Акт 
за ПОС №271 от 13.01.2015 г.
2. ОбС дава съгласие за пров. на публ. 
търг с явно наддаване за отдаване под 
наем на имотите, описани в т.1.    
3.  ОбС одобрява начална тръжна го-
дишна наемна цена в размер на 7 лв. 
за декар, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител.     
4.  ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да проведе публ. търг с тайно 
наддаване и сключи д-р за наем за ср. 
от 1 г. на опис. в т.1 имоти със спече-
лилия  публ. търг уч-к. 
РЕШЕНИЕ №38 - OТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ НА ИМОТИ–ПОС с 
№№000179 и 000326, НАХ. СЕ В 
с.ЗИМЕВИЦА, ОБЩ. СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за предост. под 
наем за срок от 1 г. на следните имоти 
– ПОС: 
- Имот с №000179, нах. се в с.Зимевица, 
м.„Плоча”, с пл. 531,208дка при гра-
ници имоти с № 018006;018005;018
004;018003;000026; 007007. Кат. на 
земята: десета и шеста. Н-н на тр. 
ползв.: пасище, мера. Акт за ПОС 

№54 от 07.06.2012 г. 
- Имот с №000326, нах.  се в 
с.Зимевица, м.„Керкензова могила”, 
с пл. 545,683дка при граници имоти с 
№№000322; 000025; 015003; 015002; 
015001 015006. Кат. на земята: десе-
та. Н-н на тр. ползв.: пасище, мера. 
Акт за ПОС№56 от 07.06.2012г .           
2. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имотите, опи-
сани в т.1.         
3. ОбС одобрява начална тръжна го-
дишна наемна цена в размер на 5 лв. 
за декар, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител.     
4.  ОбС възлага на Кмета на общи-
на Своге да пров. публ. търг с тайно 
наддаване и скл. д-р за наем за срок 
от  1 г. на опис. в т.1 имоти със спече-
лилия  публ. търг участник. 
РЕШЕНИЕ №39 -   OТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ПОС 
№№019030, 034006, 102004 И  
020051, НАХ. СЕ В с. МИЛАНО-
ВО
1. ОбС дава съгласие за предост. под 
наем за срок от 1 г. на следните имоти 
– ПОС: 
- Имот с №019030, нах.  се в 
с.Миланово, м.„Средни дел”, с площ 
24.644 дка при граници имоти с №№
019052;019053;019024;118047. Кат. 
на земята: десета. Н-н на тр.  ползв.: 
пасище, мера. Акт за ПОС №295 от 
24.01.2015 г.      
- Имот с №034006, нах.  се в 
с.Миланово, м.„Турски камък”, с 
площ 1.215 дка при граници имоти 
с №№034055;034008;034003;09301
6. Кат. на земята: шеста. Н-н на тр.  
ползв.: пасище, мера. Акт за ПОС 
№88 от 06.02.2015 г.      
- Имот с №102004, нах.  се в 
с.Миланово, м.„Малата могила”, с 
площ 10.625 дка при граници имоти 
с №№102007; 071006; 102006. Кат. 
на земята: десета. Н-н на тр.  ползв.: 
пасище, мера. Акт за ПОС №294 от 
23.01.2015 г.
- Имот с №020051, нах.  се в 
с.Миланово, м.„Ланище”, с площ 
17.700 дка при граници имоти с №№
020052;000601;120051;120061;12006

2;120065. Кат. на земята: десета. Н-
н на тр. ползв.: пасище. Акт за ПОС 
№298 от 26.01.2015 г.                 
2. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имотите, опи-
сани в т.1.               
3. ОбС одобрява начална тръжна го-
дишна наемна цена в размер на 7 лв. 
за декар, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител.   
4. ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да проведе публичен търг с 
тайно наддаване и скл. Д-р за наем за 
срок от 1 г. на опис. в т.1 имоти със 
спечелилият публ. търг уч-к.  
РЕШЕНИЕ №40 -  OТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ НА ИМОТ – ЧОС 
№ 023065, НАХ. СЕ В с.ЗАНОГЕ, 
м.„УШИТЕ“, ОБЩИНА СВОГЕ
1. ОбС дава съгл. за предост. под наем 
за срок от 1 г. на имот №023065–ЧОС, 
нах.  се в с.Заноге,м.„Ушите”спл.104
5.556дкапригциимотис№№021019;0
21020;021021;021032;021088;021042
;021041;021089;021043;021044;0210
45;021046; 021048; 021049. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: лива-
да. Акт за ЧОС №11361 от 19.09.2012 
г.                
2. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имота, описан 
в т.1.    
3. ОбС одобрява начална тръжна го-
дишна наемна цена в размер на 7 лв. 
за декар, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител.     
4. ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да проведе публ. търг с явно 
наддаване и скл.  д-р за наем за срок 
от 1 г. на описания в т.1 имот, със спе-
челилият публ. търг участник.  
РЕШЕНИЕ №41 -  OТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА ИМОТ–ПОС №059002 
С ПЛ. ОТ 250.558дка, НАХ. СЕ В 
с.ЗАНОГЕ, м.„ВЪРХО“, ОБЩИНА 
СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за предостав. 
под наем за срок от 1 г. на следния 
имот – ПОС: Имот с №059002, нах.  се 
в с.Заноге, ......продължава на стр.7
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м.„Върхо”, с площ 250,558 дка 
при граници имоти с №№00004
4;059001;000134;000134;000131. 
Кат. на земята: десета. Н-н на тр.  
ползв.: пасище,мера. Акт за ПОС 
№190/21.01.2014 г.
2. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имота, описан 
в т.1.               
3. ОбС одобрява начална тръжна го-
дишна наемна цена в размер на 7 лв. 
за декар, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител.      
4. ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да проведе публ. търг с явно 
наддаване и скл. д-р за наем за срок 
от 1г. на опис. в т.1 имоти със спече-
лилият публ. търг участник.
РЕШЕНИЕ №42 -  OТНОСНО: 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМО-
ТИ – ЧОС №028027 И №034014, 
НАХ. СЕ В с.ОСЕНОВЛАГ
1. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване 
за отдаване под наем на имоти-ЧОС, 
представляващи:
- Имот с №028027 от ОПФ, с площ 
от 140.255 дка по КВС на с. Осе-
новлаг, м. „Рапето щадимо“. Н-н на 
тр. ползв.: използв. ливада. Кат. на 
земята: девета. 
- Имот с №034014 от ОПФ с площ 
148.375 дка по КВС на с. Осеновлаг, 
м. „Краището“. Н-н на тр. ползв.: из-
ползв. ливада. Кат. на земята: десета.
2. ОбС одобрява начална годишна на-
емна цена за имотите в размер на 5 лв. 
за декар съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител.
3. ОбС упълномощ. Kмета на община 
Своге  да проведе търга по т.1, издаде 
заповед и скл. д-р за наем  за срок от 
1 г. на опис. в т.1 имоти със спечели-
лия публ. търг участник.
РЕШЕНИЕ №43 - OТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА ИМОТИ–ЧОС №№035
023,030066,033031,033032 и 033016, 
НАХ. СЕ В с.ЗАНОГЕ,ОБЩИНА 
СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за предостав. 

под наем за срок до 5 г. на следните 
имоти – ПОС: 
 - Имот с №035023, нах.  се в 
с.Заноге, м.„Върхо”, с площ от 4.027 
дка. Кат. на земята: десета. Н-н на 
тр. ползв.: ливада. Граници: имоти с 
№№001306, 064025, 035035. Акт за 
ЧОС №6875/08.02.2007 г..
- Имот с №030066, нах.  се в с.Заноге, 
м.„Обреща”, с площ от 6.337 дка. 
Кат. на земята: десета. Н-н на тр. 
ползв.: Ливада. Граници: имоти с 
№№030002, 001288, 030061, 030003. 
Акт за ЧОС №6853/08.02.2007 г.
- Имот с №033031, нах.  се в с.Заноге, 
м.„Лапова могила”, с площ от 6.637 
дка. Кат. на земята: десета. Н-н на 
тр. ползв.: ливада. Граници: имоти с 
№№033016, 000733, 033022,033020. 
Акт за ЧОС №6865/08.02.2007 г.
- Имот с №033032 от ОПФ с площ 
от 8.704 дка, нах. се в с.Заноге, 
м.„Косовица“.  Кат. на земята: де-
сета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
Граници: имоти с №№:033028, 
000293, 033022, 033029. Акт за ЧОС 
№6866/08.02.2007 г.
- Имот с №033016 от ОПФ с площ от 
5.704 дка, нах се в с.Заноге. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползв.: ли-
вада. Граници: имоти с №№033011, 
033012, 033031, 033020. Акт за ЧОС 
№6864/08.02.2007 г.          
2. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имотите, опи-
сани в т.1.                 
3. ОбС одобрява начална тръжна го-
дишна наемна цена в размер на 5 лв. 
за декар, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител.     
4. ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да проведе публ. търг с явно 
наддаване и скл. д-р за наем за срок 
до 5 г. на опис. в т.1 имоти със спече-
лилият публ. търг участник.  
РЕШЕНИЕ №44 - OТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА ИМОТИ–ПОС №035125, 
НАХ. СЕ В с.ЛАКАТНИК, м. „БЕГ-
ЛИКА“, ОБЩ.СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за предостав.
под наем за срок до 5 г. на след-
ния имот–ПОС: Имот с №035125, 
нах.  се в с.Лакатник, м.„Беглика”, с 

пл. 95.187дка при граници имоти с 
№№035154; 035192; 035153; 035140; 
035155; 120102; 120010; 120009; 
120010; 120025; 120024. Кат. на земя-
та: десета. Н-н на тр. ползв.: пасище, 
мера. Акт за ПОС №316 от 05.03.2015 
г.                 
2. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имота, описан 
в т.1.                 
3. ОбС одобрява начална тръжна го-
дишна наемна цена в размер на 5 лв. 
за декар, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител.    
4.  ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да проведе публ. търг с тайно 
наддаване и скл. д-р за наем за срок 
до 5 г. на опис. в т.1 имот със спече-
лилия публ. търг участник.  
РЕШЕНИЕ №45 -  OТНОСНО: 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМО-
ТИ – ПОС №042001 С ПЛОЩ ОТ 
11,942дка, НАХ. СЕ В с.ЕЛЕНОВ 
ДОЛ, м.„ЛЕСКОВ ПРЕСЛАП“, 
ОБЩИНА СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за предост. под 
наем за срок до 5 г. на следния имот 
– ПОС: Имот с №042001 от ОПФ с 
площ иот 11.942 дка, нах. се в с. Еле-
нов дол, м. „Лесков преслап“. Н-н на 
тр. ползв.: пасище, мера. Кат. на земя-
та: десета. Граници: имот с №039001. 
Акт за ПОС №314/27.02.2015 г.         
2. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имота, описан 
в т.1.                 
3. ОбС одобрява начална тръжна го-
дишна наемна цена в размер на 5 лв. 
за декар, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител.      
4. ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да проведе публ. търг с явно 
наддаване и скл. д-р за наем за срок 
до 5 г. на описания в т.1 имот със спе-
челилият публ. търг участник.  
РЕШЕНИЕ №46 - OТНОСНО:  
ДОПЪЛВАНЕ НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ–ОС ПРИ ОБЩИНА 
СВОГЕ ЗА 2015г. В РАЗДЕЛ IV 
„БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ“ 

......продължение от стр. 6
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С ЧАСТ ОТ ИМОТ–ЧОС, ПРЕД-
СТАВЛЯВАЩА ПОМЕЩЕНИЕ 
№15, С ПЛОЩ ОТ 12,40кв.м, НАХ. 
СЕ В СВОГЕ, УЛ. „АЛ.СТАМБО-
ЛИЙСКИ“ №3, ІІ ЕТАЖ
ОбС-Своге ДОПЪЛВА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 
– ОС ЗА 2015г., като включва  в Раз-
дел IV “Безвъзмездно ползване” част 
от имот - ЧОС, представл.: помеще-
ние №15 с пл. от 12,40 кв.м, нах. се 
в гр.Своге, ул.„Ал.Стамболийски“ 
№3, ІІ етаж от 3-етажна администр. 
сграда за нуждите на отдел „Закрила 
на детето“ към Дирекция „Социално 
подпомагане“ гр.Своге.
РЕШЕНИЕ №47 - OТНОСНО: 
ДОПЪЛВАНЕ НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ – ОС ПРИ ОБЩИ-
НА СВОГЕ ЗА 2015г. В РАЗДЕЛ 
IV „БЕЗВЪЗМ. ПОЛЗВАНЕ“ С 
1800/2030 ид.ч. ОТ УПИ VII „ОБ-
ЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“, 
КВ.13 ПО ПУП НА с.ЖЕЛЕН, ОБ-
ЩИНА СВОГЕ
ОбС-Своге ДОПЪЛВА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 
– ОС ЗА 2015 г. в раздел ІV “Без-
възмездно ползване”, със следния 
имот: 1800/2030 ид.ч. от УПИ VIII 
„Обществено обслужване“, кв.13 по 
ПУП на с.Желен, целият с площ от 
2030 кв.м. Масивна сграда на при-
земен етаж и етаж (читалище) със 
застроена площ от 199,80 кв.м., по-
строена 1962-1964 г.  
РЕШЕНИЕ №48 - OТНОСНО: 
ДОПЪЛВАНЕ НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ – ОС ПРИ ОБЩИНА 
СВОГЕ ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ IV 
„БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ“ 
С ИМОТ – ЧОС, ПРЕДСТАВЛЯ-
ВАЩ 7 БРОЯ ПОМЕЩЕНИЯ С 
ОБЩА ПЛОЩ 140кв.м, НАХ. СЕ 
В ГР.СВОГЕ, УЛ.„АЛ.СТАМБО-
ЛИЙСКИ“ №3, ІІ ЕТАЖ ОТ 3-ЕТ-
АЖНА АДМИНИСТР. СГРАДА
ОбС-Своге ДОПЪЛВА ГОД. ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗ-
ПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 

2015 г. като включва в раздел ІV 
“Безвъзмездно ползване” недвижим 
имот-ЧОС, попадащ в УПИ І–879 
„Административна и обслужваща 
дейност“ с пл. 1050кв.м в кв.107 по 
ПУП на гр.Своге, представляващ 7 
броя помещения с обща площ 140кв.
м, нах. се на ул.„Ал.Стамболийски“ 
№3, ІІ етаж от 3-етажна администр. 
сграда с пл. от 410кв.м, ведно със 
съответните общи ид.ч. на сграда-
та. Помещенията са предназнач. за 
осъщ. дейността на Дирекция „Соци-
ално подпомагане“- Своге. 
РЕШЕНИЕ №49 - OТНОСНО: 
ДОПЪЛВАНЕ НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ – ОС ПРИ ОБЩИНА 
СВОГЕ ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ  ІІ 
„ПОД НАЕМ“ С ИМОТИ - ПОС 
№110011, №110014, №020009, 
№020011 И №110010, НАХ. СЕ В с. 
БРЕЗЕ, ОБЩИНА СВОГЕ
ОбС-Своге допълва ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПО-
РЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 2015 
г. в раздел ІІ „Под наем“ със следните 
недвижими имоти: 
- Имот с №110011 от ОПФ с площ 
от 314.114 дка, нах. се в с.Брезе, 
м.„Еждан”. Н-н на тр. ползв.: 
пасище,мера. Кат. на земята: десета. 
Граници: имоти с №№000016; 000015; 
000018; 109001; 110014; 110015; 
110012; 110010;110009; 110012; 
110006; 110004; 110002; 160007; 
160005; 000022; 160005;000021. Акт 
за ПОС№311/26.02.2015 г.
- Имот с №110014 от ОПФ с площ 
от 21.454 дка, нах. се в с.Брезе, 
м.„Заногата”. Н-н на тр. ползв.: 
пасище,мера. Кат. на земята: десета. 
Граници: имоти с №№110011; 109001; 
110015. Акт за ПОС №309/26.02.2015 
г.
- Имот с №020009 от ОПФ с площ 
от 11.092 дка, нах. се в с.Брезе, 
м.„Смърдан”. Н-н на тр. ползв.: 
пасище,мера. Кат. на земята: десета. 
Граници: имоти с №№000029; 020010; 
000075. Акт за ПОС №312/27.02.2015 
г.
- Имот с №020011 от ОПФ с площ 
от 17.186 дка, нах. се в с.Брезе, 
м.„Смърдан”. Н-н на тр. ползв.: 

пасище,мера. Кат. на земята: десе-
та. Граници: имоти с №№ 000029; 
019001; 114008; 020005; 020006; 
020007; 020010. Акт за ПОС 
№313/27.02.2015 г.
- Имот с №110010 от ОПФ с площ 
от 10.965 дка, нах. се в с.Брезе, 
м.„Заногата”. Н-н на тр. ползв.: 
пасище,мера. Кат. на земята: десета. 
Граници: имоти с №№110012; 110011; 
110009. Акт за ПОС №310/26.02.2015 
г.
РЕШЕНИЕ №50 - OТНОСНО: 
ДОПЪЛВАНЕ НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ - ОС ПРИ ОБЩИНА 
СВОГЕ ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ  ІІ 
„ПОД НАЕМ“ С ИМОТИ-ЧОС  
№034005, №034003, №034002, НА-
ХОДЯЩИ СЕ В с.ДОБЪРЧИН, 
ОБЩИНА СВОГЕ
ОбС-Своге допълва ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПО-
РЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 2015 
г. в раздел ІІ „Под наем“ със следните 
имоти - ЧОС:
- Имот №034005 от ОПФ, с площ 
от 15,244 дка., нах. се в с.Добърчин, 
м. „Пърданков рът“, при грани-
ци и съседи: №000429, №034006, 
№034007, №034011, №050044, 
№034004, №034003, №034002 и 
№050023. Кат. на земята: девета. Н-
н на тр. ползв.: ливада. Акт за ЧОС 
№11671/14.01.2015 г.;
- Имот №034003 от ОПФ, с площ 
от 5,441 дка., нах. се в с.Добърчин, 
м. „Преодите“, при граници и съсе-
ди: №034002, №050044, №034004 и 
№034005. Кат. на земята: девета. Н-
н на тр. ползв.: ливада. Акт за ЧОС 
№11669/13.01.2015 г.;  
- Имот №034002 от ОПФ, с площ от 
20,435 дка., нах. се в с.Добърчин, м. 
„Пърданков ръд“, при граници и съ-
седи: №034005,№034003,№050044,
№034001, №050023. Кат.на земята:
девета. Н-н на тр. ползв.:нива. Акт  
ЧОС №11668/13.01.2015 г.
РЕШЕНИЕ №51 - OТНОСНО: ДО-
ПЪЛВАНЕ НА ГОД. ПРОГРАМА 
ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ – ОС ПРИ ОБЩИНА СВО-
ГЕ ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ  ІІ „ПОД 
НАЕМ“ С ИМОТ-ПОС  №030067 
С ПЛОЩ 

......продължение от стр. 7

......продължава на стр.9



информационен бюлетин Община Своге

9

ОТ 387,311 дка, НАХОДЯЩ СЕ В 
с.ЗАНОГЕ, м.„ПАДЕШ“, ОБЩИ-
НА СВОГЕ
ОбС-Своге ДОПЪЛВА ГОД. ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗ-
ПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 
2015 г. в раздел II “Под наем”, със 
следния имот: Имот №030067  с пл. 
от 387,311дка, находящ се  в с.Заноге, 
м.„Падеш“. Н-н на тр. ползв.: 
пасище,мера. Кат. на земята: десета. 
Граници – имоти №№026028; 026001; 
026002; 026003; 026004; 026007; 
026008; 026009; 026015; 026016; 
026017; 001291; 026020; 026019.
РЕШЕНИЕ №52 - OТНОСНО: 
ДОПЪЛВАНЕ НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ – ОС ПРИ ОБЩИНА 
СВОГЕ ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ  ІІ 
„ПОД НАЕМ“ С ЧАСТ ОТ ИМОТ 
- ЧОС, ПРЕДСТАВЛ. 4бр. ПО-
МЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛ. ОТ 
81,96кв.м, НАХ. СЕ В АДМИНИ-
СТР. СГРАДА НА 3 ЕТАЖА С ПЛ. 
410кв.м, ПОП. В ИМОТ ПЛ.№879, 
КВ.170 ПО ПУП НА ГР.СВОГЕ
ОбС-Своге ДОПЪЛВА ГОД. ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗ-
ПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 
2015 г. като  включва в раздел ІІ “Под 
наем” част от имот – ЧОС, предста-
вл.: 4 бр. помещения с обща пл. от 
81,96 кв.м. (15,00 кв.м., 29,90 кв.м., 
21,00 кв.м. и 16,06 кв.м.), находящи 
се в административна сграда на три 
етажа с площ 410 кв.м, попадаща в 
имот пл.№879, кв.107 по ПУП на 
гр.Своге. Помещенията са предназ-
начени за осъществяване дейността 
на политическите партии.
РЕШЕНИЕ №53 - OТНОСНО: 
ДОПЪЛВАНЕ НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ – ОС ПРИ ОБЩИНА 
СВОГЕ ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ  ІІ 
„ПОД НАЕМ“ С ИМОТ –ЧОС  
№000093 С ПЛОЩ ОТ 9,742 дка, 
НАХ. СЕ В с.ЛЕСКОВДОЛ, ОБ-
ЩИНА СВОГЕ
ОбС-Своге допълва ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПО-
РЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 2015 
г. в раздел ІІ „Под наем“ със следния 
недв. имот №000093 с площ 9.742 

дка, нах. се в с. Лесковдол, при гра-
ници имоти с №№150076; 150073; 
003005;  150025; 150063; 004002; 
004003; 150046; 012016. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползв.: 
др.селскостопанска територия. Акт 
за ЧОС №11692 от 26.02.2015 г.
РЕШЕНИЕ №54 - OТНОСНО: 
ДОПЪЛВАНЕ НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ – ОС ПРИ ОБЩИНА 
СВОГЕ ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ ІІ 
„ПОД НАЕМ“С 10 ИМОТА – ЧОС, 
НАХ. СЕ В с. ЗАВИДОВЦИ, ОБ-
ЩИНА СВОГЕ
ОбС-Своге ДОПЪЛВА ГОД. ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗ-
ПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 
2015 г. в раздел II “Под наем”, със 
следните имоти:
- Имот № 014007 от ОПФ, с площ от 
5,092 дка, находящ се  в с. Завидовци, 
м. „Колнико“. Н-н на тр. ползв.: ли-
вада. Кат. на земята: десета. Граници 
– имоти №№014019;014008;000031; 
Акт за ЧОС №11688/17.02.2015 г.
- Имот №014098 от ОПФ с площ 
от 3.507 дка, находящ се в с. Зави-
довци, м. „Градище”. Кат. на земя-
та: десета. Н-н на тр. ползв.: лива-
да. Граници – имоти  №№014094; 
014082; 000027; 014099. Акт за ЧОС 
№11686/17.02.2015 г.
- Имот №014104 от ОПФ с площ от 
4.595 дка, находящ се в с. Завидовци, 
м. „Градище”. Кат. на земята: десета. 
Н-н на тр. ползв.: ливада. Граници 
- имоти №№014100;014089;014090
;014091;014023;014024;000150.Акт 
ЧОС №11687/17.02.2015г
- Имот № 014040 от ОПФ с площ 
от 9.252 дка, находящ се в с. Зави-
довци, м. „Валого”. Кат. на земята: 
десета. Н-н на тр. ползв.: нива. Гра-
ници -  имоти №№014041; 014041; 
014044;014074;014039. Акт за ЧОС 
№11685/17.02.2015 г.
- Имот №014050 от ОПФ с площ от 
0.539 дка, находящ се в с. Завидовци, 
м.  „Габер”. Кат. на земята: десета. Н-
н на тр. ползв.: нива. Граници -  имо-
ти №№ 004049; 014101; 014051. Акт 
за ЧОС №11682/17.02.2015 г.
- Имот №014019 от ОПФ с площ от 
6.485 дка, находящ се в с. Завидовци, 
м. „Рудината”. Кат. на земята: десета. 

Н.н на тр. ползв.: ливада.  Граници 
-  имоти №№ №№014018; 014013; 
014008; 014007; 014101. Акт за ЧОС 
№11684/17.02.2015 г.
- Имот №014013 от ОПФ с площ от 
5.215 дка, находящ се в с. Завидовци, 
м. „Колнико”. Кат. на земята: десета. 
Н-н на тр. ползв.: ливада. Граници -  
имоти №№014019; 014017; 014014; 
014015; 023006; 014008. Акт за ЧОС 
№11683/17.02.2015 г.
- Имот № 014018 от ОПФ с площ 
от 5.494 дка, находящ се в с. Зави-
довци, м.  „Поятище”. Кат. на земя-
та: десета. Н-н на тр. ползв.: лива-
да. Граници -  имоти №№ 014019; 
014101; 014016; 014017. Акт за ЧОС 
№11680/17.02.2015 г.
- Имот №014015 от ОПФ с площ от 
12.966 дка, находящ се в с. Завидо-
вци, м.  „Рудината”. Кат. на земята: 
десета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
Граници: имоти с №№ №№014014; 
014016; 014054; 023006; 014013. Акт 
за ЧОС №11681/17.02.2015 г.
- Имот № 014028 от ОПФ с площ от 
3.836 дка, находящ се в с.Завидовци, 
м. „Дърдорица”. Кат. на земята:десе-
та. Н-н на тр. ползв.: ливада. Грани-
ци: имоти с №№ №№ №№014029;01
4026;014027;014074;014034;014033.
Акт ЧОС №11689/17.02.2015г.
РЕШЕНИЕ №55 - OТНОСНО: 
ДОПЪЛВАНЕ НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ – ОС ПРИ ОБЩИНА 
СВОГЕ ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ І 
„ПРОДАЖБА“ СЪС СГРАДА (ОС), 
ПРЕДСТАВЛ.: ЧАСТ ОТ МАСИВ-
НА 1-ЕТАЖНА СГР., ЦЯЛАТА 
СЪС ЗАСТР. ПЛ. 90кв.м, НАХ. СЕ 
В УПИ VII„ЗА ОБСЛУЖВАЩА И 
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ“, КВ.92 
ПО ПУП НА ГР.СВОГЕ
ОбС-Своге не допълва ГОД. ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗ-
ПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 
2015 г. в раздел І „Продажба“ със 
сграда общинска собственост, пред-
ставляваща: Част от масивна 1-етаж-
на сграда, цялата със застр. пл. 90кв.
м, нах. се в УПИ VII „За обслужваща 
и търговска дейност“, кв.92 по ПУП 
на гр. Своге. Обектът, регистриран и 
въведен в експлоатация с Удостове-
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рение №18/21.04.2005г., представля-
ва баничарница. Граници: терен за 
озеленяване; жп линия София – Ме-
здра; улица с ОК 701А-508-509. За 
сградата има съставен Акт за ЧОС 
№647/07.05.2002 г
РЕШЕНИЕ №56 - OТНОСНО: СЪ-
ГЛАСУВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕ-
СКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2015-
2017 г. И ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 
2015 г. ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕ-
НО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
ОбС-Своге съгласува Стратегиче-
ския план за периода 2015–2017 г. и 
Годишния план за 2015 г. за дейност-
та на звено „Вътрешен одит“.
РЕШЕНИЕ №57 - OТНОСНО: 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГОДИШЕН 
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО 
ВЪТРЕШЕН ОДИТ В ОБЩИНА 
СВОГЕ ЗА 2014 г.
ОбС-Своге приема за информация 
„Годишен доклад за дейността по въ-
трешен одит в Община Своге за 2014 
г.“
РЕШЕНИЕ №58 - OТНОСНО: ОТ-
ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ 
– ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБ-
СТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В с. 
ЖЕЛЕН
1.ОбС дава съгласие за предост. под 
наем за срок до 5 г. на следните имо-
ти – ПОС:           
- Имот с №030056, находящ  се в 
с.Желен, м.„Лазерови ниве”, с площ 
2.077 дка при граници имоти с 
№№030060;. Кат. на земята: десета. 
Н-н на тр. ползв.: пасище,мера. Акт 
за ПОС №280 от 16.01.2015 г.      
- Имот с №030059, находящ  се в 
с.Желен, м.„Лазерови ниве”, с площ 
1.579 дка при граници имоти с №№ 
030055; 030009; 010034; 030052; 
030060. Кат. на земята: десета. Н-н на 
тр. ползв.: пасище,мера. Акт за ПОС 
№275 от 15.01.2015 г.      
- Имот с №030058, находящ  се в 
с.Желен, м.„Лазерови ниве”, с площ 
0.612 дка при граници имоти с 
№№030015; 030011; 030060; 000522; 
000704. Кат. на земята: десета. Н-н на 
тр. ползв.: пасище,мера. Акт за ПОС 
№279 от 16.01.2015 г.      
- Имот с №030011, находящ  се 
в с.Желен, м.„Лазерови ниве”, 

с площ 1.188 дка при грани-
ци имоти с №№030058; 030060; 
000515;030016;030015. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: 
пасище,мера. Акт за ПОС №278 от 
15.01.2015 г
- Имот с №030004, находящ  се 
в с.Желен, м.„Лазерови ниве”, 
с площ  1.709  дка при грани-
ци имоти с №№030003; 154022; 
030056;030048;030005. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: 
пасище,мера. Акт за ПОС №276 от 
15.01.2015 г.     
- Имот с №055205, находящ  се в 
с.Желен, м.„Мъртвината”, с площ 
4.020 дка при граници имоти с 
№№055101; 055204; 161025; 055100. 
Кат. на земята: девета. Н-н на тр. 
ползв.: пасище, мера. Акт за ПОС 
№277 от 15.01.2015 г.            
2. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имотите, опи-
сани в т.1.    
3. ОбС одобрява начална тръжна го-
дишна наемна цена в размер на 5 лв. 
за декар, съгласно експертна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител.     
4. ОбС възлага на Кмета на община 
Своге да проведе публ. търг с тайно 
наддаване и скл. д-р за наем за срок 
до 5 г. на опис. в т.1 имоти със спече-
лилия публ. търг участник.   
РЕШЕНИЕ №60 -  OТНОСНО: 
ДАВАНЕ РАЗРЕШ. ПО ЧЛ.124А, 
АЛ.1 ЗУТ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ПРОЕКТ ЗА ПУП - ПЗ – ЧАСТ ОТ 
КПИИ ЗА ПИ № 002013 ПО КВС 
ЗА ЗЕМЛ. с. ЗАНОГЕ, ОБЩИНА 
СВОГЕ, м.„СЕЛОТО“, X-ТА КА-
ТЕГОРИЯ ЗЕМЯ „ДРУГА ПРО-
ИЗВОДСТВЕНА БАЗА”
ОбС-Своге дава разрешение да се 
изработи за сметка на заинтересова-
ното лице „СДРУЖЕНИЕ „ФОНД 
ЗА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА” 
(ФДФФ)- гр. Благоевград Проект за 
ПУП – ПЗ, част от КПИИ за собст-
вения на Сдружението (нот. акт/
2009г.), поземлен имот извън грани-
ците на урбанизираните територии, 
съгл. приложените скица №К01377/
05.03.2015г. на Общинската служба 
по земеделие-Своге–ПИ № 002013 
по КВС за с.Заноге, местн. „Селото”, 

X-та категория земя „друга производ-
ствена база“ (бивш стопански двор), 
за обект:„Животновъдна ферма и др. 
селскостопански обекти”, както и на 
необходимите постройки на допъл-
ващото застрояв. и жилищни сгра-
ди за обитаване на работещите във 
фермата животновъди. На основание 
чл.124б, ал.1 ЗУТ, с настоящото раз-
решение се одобрява представеното 
Задание по чл.125 ЗУТ. Решението 
да се разгласи по реда на чл.124б, 
ал.2 ЗУТ. На основание чл.124б, ал.4 
ЗУТ, настоящото Решение не подле-
жи на оспорване. Изработеният про-
ект за ПУП-ПЗ, на основание чл.128, 
ал.6 ЗУТ, да се съгласува по реда на 
чл.128, ал.6, съответно – чл.127, ал.2 
ЗУТ. 
РЕШЕНИЕ №61 - OТНОСНО: 
ОДОБРЯВАНЕ ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ. 
125 ОТ ЗУТ И ИЗДАВАНЕ РАЗ-
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ 
НА ПРОЕКТ ЗА ПУП – ПП ПО 
ЧЛ.110, АЛ.1, Т.5 ОТ ЗУТ, ЗА ЕЛЕ-
МЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА ИЗВЪН ГРА-
НИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ 
ТЕРИТОРИИ, ЗА ИЗМЕСТВАНЕ 
НА ВЛ 20 KV „РОМЧА“, ПРЕ-
МИНАВАЩА ПРЕЗ ПИ №268, В 
М.“СИРМАН“, ПО КВС НА ЗЕМ-
ЛИЩЕТО НА с.БАТУЛИЯ
Обс-Своге одобрява заданието по 
чл. 125 от ЗУТ–текстова и графична 
част и разрешава на Виктор Венц. 
Михайлов да възложи за изработване 
проект за ПУП – Парцеларен план по 
чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за елементи-
те на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните 
територии, за изместване на ВЛ 20 
KV „Ромча“, преминаваща през ПИ 
№268, в м.“Сирман“, по КВС на земл. 
на с. Батулия, съгл. приложените гра-
фична  и текстова части/задание/. 
Съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ ре-
шението да се разгласи с обявление, 
което да се постави на определените 
за това места в сградата на общината, 
кметството, както и на други подхо-
дящи места в съответната територия 
- предмет на плана, и се публикува на 
интернет страницата на общината и в 
един местен вестник.
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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 и чл.20, ал.1, 
и чл.63, ал.1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение 
№42/27.03.2015г. на ОбС–Своге, съгласно Заповед №492/14.04.2015 г. на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на имоти – частна общинска собственост, представляващи:  
 > Имот с №028027 (нула,две,осем,нула,две,седем) от общинския поземлен фонд, с площ от 140.255 ( сто и четиредесет  цяло 
двеста петдесет и пет хилядни ) дка по КВС на с. Осеновлаг, м. „Рапето щадимо“, Община Своге, Софийска област. Начин на трайно 
ползване: използв. ливада. Категория на земята при неполивни условия : девета. 
 >Имот с №034014 от общинския поземлен фонд с площ 148.375 ( сто четиредесет и осем цяло триста седемдесет и пет 
хилядни) дка по КВС на с. Осеновлаг, м. „Краището“, община Своге, Софийска област. Начин на трайно ползване: използв. ливада. 
Категория на земята при неполивни условия: десета.
 >Начална тръжна наемна цена: 5 (пет) лева за декар. 
 >Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 >Депозит за участие: 100.00 (сто) лева:  
 >Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17,15 часа на 27.04.2015 г.
         Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 16,00 часа на 28.04.2014 г. В случай, че не се яви кандидат или 
е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 04.05.2015 г. от 16,00 часа в засе-
дателната зала на Общината.
          Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30   часа до 13,30 часа. Закупуване на тръжна 
документация - Община Своге, „Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки: телефон 0726-85, вътрешен 37.
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

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

О Б Я В А 
                      ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.20, 
ал.1, и чл.63, ал.1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Ре-
шение №36/27.03.2015г. на ОбС – Своге и Заповед №483/14.04.2015 год. на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на имоти – частна общинска собственост, представляващи:  
1. Имот №000060 (нула нула нула нула шест нула) от общинския поземлен фонд, с площ от 15.986 (петнадесет цяло деветсто-
тин осемдесет и шест хилядни) дка, находящ се в с. Брезе, м. „Дълбоката”, община Своге, Софийска област. Категория на земята 
при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: полска култура. Граници: имоти с №№000059; 000010. Актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 11670/14.01.2015 г.

2. Имот №013014 /нула, едно, три, нула, едно, четири/ от общинския поземлен фонд, с площ от 42.732 /четиридесет и две цяло 
седемстотин тридесет и две хилядни/ дка, находящ се в с. Брезе, м. „Чорбаджийски валог”, община Своге, Софийска област. Кате-
гория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти с №№114023; 013018; 111004; 
013015; 111001. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11658/18.11.2014 г.

3. Имот №013019 /нула, едно, три, нула, едно, девет/ от общинския поземлен фонд, с площ от 36.406 /тридесет и шест цяло 
четиристотин хилядни/ дка, находящ се в с. Брезе, м. „Чорбаджийски валог”, община Своге, Софийска област. Категория на земята 
при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти с №№013011; 013016; 000033; 013010; 013006; 
112004. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11660/18.11.2014 г.

4. Имот №013001 /нула, едно, три, нула, нула, едно/ от общинския поземлен фонд, с площ от 48.693 /четиридесет и осем цяло 
шестстотин деветдесет и три хилядни/ дка, находящ се в с. Брезе, м. „Чорбаджийски валог”, община Своге, Софийска област. Кате-
гория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти с №№112001; 112002; 013002; 
013021; 013010; 000004. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 11657/17.11.2014 г.
 > Начална тръжна наемна цена: 7 (седем) лева за декар. 
 > Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 100.00 (сто) лева:  
 > Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17,15 часа на 24.04.2015г.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 09,30 часа на 27.04.2015 г. В случай, че не се яви кандидат или е 
постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 30.04.2015 г. от 09,30 часа в заседа-
телната зала на Общината.
 Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30   часа до 13,30 часа. Закупуване на тръжна до-
кументация - Община Своге, „Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки- телефон 0726-85, вътрешен 37.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            
О Б Я В А 

               ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 16, 
ал.1 и ал.2, и чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на 
Решение №58, Протокол №14 от заседание на Общински съвет–Своге, проведено на 27.03.2015 г., и Заповед №479/14.04.2015 г. на 
Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 5 (пет)години на имоти – публична 
общинска собственост, представляващи: 
 > Имот №030056 (нула, три, нула, нула, пет, шест) от общинския поземлен фонд, с площ от 2.077 (две цяло нула сдемдесет 
и седем хилядни) дка, находящ се в с. Желен, м.„Лазерови ниве“, Община Своге, Софийска област. Начин на трайно ползване: паси-
ще, мера. Категория на земята при неполивни условия: десета. Граници – имоти №№030060; Актуван с Акт за публична общинска 
собственост №280/16.01.2015 г.
 > Имот №030059 (нула, три, нула, нула, пет, девет) от общинския поземлен фонд, с площ от 1.579 (едно цяло петстотин 
седемдесет и девет хилядни) дка, находящ се в с. Желен, м„Лазерови ниве“, Община Своге, Софийска област. Начин на трайно 
ползване: пасище, мера. Категория на земята при неполивни условия: десета. Граници – имоти №№030055; 030009; 010034; 030052; 
030060. Актуван с Акт за публична общинска собственост №275/15.01.2015 г.
 > Имот №030058 (нула, три, нула, нула, пет, осем) от общинския поземлен фонд, с площ от 0.612 (нула цяло шестотин и 
дванадесет хилядни) дка, находящ се в с. Желен, м.„Лазерови ниве“, Община Своге, Софийска област. Начин на трайно ползване: 
пасище, мера. Категория на земята при неполивни условия: десета. Граници – имоти №№030015; 030011; 030060; 000522; 000704. 
Актуван с Акт за публична общинска собственост №279/16.01.2015 г.
 > Имот №030011 (нула, три, нула, нула, едно, едно) от общинския поземлен фонд, с площ от 1.188 (едно цяло  сто осемдесет 
и осем хилядни) дка, находящ се в с. Желен, м.„Лазерови ниве“, Община Своге, Софийска област. Начин на трайно ползване: паси-
ще, мера. Категория на земята при неполивни условия: десета. Граници – имоти №№030058; 030060; 00515; 030016; 030015. Актуван 
с Акт за публична общинска собственост №278/15.01.2015 г.
 > Имот №030004 (нула, три, нула, нула, нула, четири) от общинския поземлен фонд, с площ от 1.709 (едно цяло седемсто-
тин и девет хилядни) дка, находящ се в с. Желен, м.„Лазерови ниве“, Община Своге, Софийска област. Начин на трайно ползване: 
пасище, мера. Категория на земята при неполивни условия: десета. Граници – имоти №№030003; 154022; 030056; 030048; 030005. 
Актуван с Акт за публична общинска собственост №276/15.01.2015 г.
 > Имот №055205 (нула, пет, пет, две, нула, пет) от общинския поземлен фонд, с площ от 4.020 (четири цяло двадесет хиляд-
ни) дка, находящ се в с. Желен, м.„Мъртвината“, Община Своге, Софийска област. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Кате-
гория на земята при неполивни условия: десета. Граници – имоти №№055101; 055204; 161025; 055100. Актуван с Акт за публична 
общинска собственост №277/15.01.2015 г.
 > Начална тръжна наемна цена: 5,00 (пет) лв./дка.
 > Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
 > Депозит за участие – 100 (сто) лева.
 > Приемане на оферти се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 27.04.2015 год. 
 > Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Своге от 09:00 часа на 28.04.2015  г. В случай, че не се яви кандидат 
или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 04.05.2015 г. от 09:00 часа в 
заседателната зала на Общината.Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 
часа. Закупуване на тръжна документация – Община Своге, „Управление на собствеността”, 3 етаж. За справки: телефон 0726 – 85, 
вътрешен  37.   
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

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

                       ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 
16, ал.1 и ал.2, и чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение 
на Решение №45, Протокол №4 от заседание на ОбС–Своге, проведено на 27.03.2015 г., и Заповед №480/14.04.2015 г. на Кмета на 
Община Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 5 (пет) години на имот – публична общинска 
собственост, представляващ: 
 > Имот №042001 (нула, четири, две, нула, нула, едно) от общинския поземлен фонд, с площ от 11.942 (единадесет цяло де-
ветстотин четиредесет и две хилядни) дка, находящ се в с. Еленов дол, м.„Лесков преслап“, Община Своге, Софийска област. Начин 
на трайно ползване: пасище, мера. Категория на земята при неполивни условия: десета. Граници – имоти №№039001. Актуван с Акт 
за публична общинска собственост №314/27.02.2015 г.

 > Начална тръжна наемна цена: 5,00 (пет) лв./дка.
 > Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
 > Депозит за участие – 100 (сто) лв.
 > Приемане на оферти се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 28.04.2015 год. 
 > Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Своге от 09:00 часа на 29.04.2015  г. В случай, че не се яви кандидат 
или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 05.05.2015 г. от 09:00 часа в 
заседателната зала на Общината.Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 
часа.Закупуване на тръжна документация – Община Своге, “Управление на собствеността”, 3 етаж. За справки: телефон 0726 – 85, 
вътрешен  37.
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ,КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            

О Б Я В А 
                         ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, СОФИЙСКА на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.20, ал.1, и чл.63, ал.1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в 
изпълнение на Решение № 43/27.03.2015 г. на ОбС–Своге, съгласно Заповед №484/14.04.2015 г.на Кмета на Община Своге, обявява 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 5 (пет) години на имоти – частна общинска собственост, предста-
вляващи:  
1. Имот №035023 (нула, три, пет, нула, две, три) от общинския поземлен фонд, с площ от 4.027 /четири цяло нула двадесет и 
седем хилядни/ дка, находящ се в с. Заноге, м.“Върхо“ община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: 
десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници имоти №№001306; 064025; 035035. Актуван с Акт за частна общинска собстве-
ност №6875/08.02.2007г.
2. Имот №030066 (нула, три, нула, нула, шест, шест) от общинския поземлен фонд, с площ от 6.337 /шест цяло триста триде-
сет и седем хилядни/ дка, находящ се в с. Заноге, м.“Обреща“ община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни 
условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници имоти №№030002; 001288; 030061; 030003. Актуван с Акт за частна 
общинска собственост №6853/08.02.2007г.
3. Имот №033031 (нула, три, три, нула, три, едно) от общинския поземлен фонд, с площ от 6.637 /шест цяло шестстотин три-
десет и седем хилядни/ дка, находящ се в с. Заноге, м.“Лапова могила“ община Своге, Софийска област. Категория на земята при 
неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници имоти №№033016; 000733; 033022; 033020. Актуван с Акт 
за частна общинска собственост №6865/08.02.2007г.
4. Имот №033032 (нула, три, три, нула, три, две) от общинския поземлен фонд, с площ от 8.704 /осем цяло седемстотин  и чети-
ри хилядни/ дка, находящ се в с. Заноге, м.“Косовица“ община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: 
десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници имоти №№033028; 000293; 033022; 033029. Актуван с Акт за частна общинска 
собственост №6866/08.02.2007г.
5. Имот №033016 (нула, три, три, нула, едно, шест) от общинския поземлен фонд, с площ от 5.704 /пет цяло седемстотин  и 
четири хилядни/ дка, находящ се в с. Заноге, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета. 
Начин на трайно ползване: ливада. Граници имоти №№033011; 033012; 033031; 033020. Актуван с Акт за частна общинска собстве-
ност №6864/08.02.2007г.
 > Начална тръжна наемна цена: 5(пет) лева за декар.  
 > Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 100.00 (сто) лева:  Приемане на офертите се извършва в
деловодството на Община Своге до 17,15 часа на 27.04.2015 г.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 10:00 часа на 28.04.2015 г. В случай, че не се яви кандидат или е 
постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 04.05.2015 год. от 10:00 часа в засе-
дателната зала на Общината.
Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30 часа до 13,30 часа. Закупуване на тръжна доку-
ментация - Община Своге, „ Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки- телефон 0726-85, вътрешен 37.
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

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

О Б Я В А 
                  ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл. 8, ал.4 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с чл.16, ал.1 и ал.2 и чл. 63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и 
в изпълнение на Решение №44/27.04.2015 г. на ОбС–Своге, съгласно Заповед №493/14.04.2015 г.на Кмета на Община Своге, обявява 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 5 (пет) години на имот – публична общинска собственост, предста-
вляващ:
 > Имот с №035125, находящ  се в с. Лакатник, м. „Беглика”, община Своге, Софийска област с площ 95.187 (деветдесет и пет 
цяло сто осемдесет и седем хилядни) дка при граници имоти с №№035154; 035192; 035153; 035140; 035155; 120102; 120010; 120009; 
120010; 120025; 120024. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Актуван с 
акт за публична общинска собственост №316 от 05.03.2015 г.       
 > Начална тръжна наемна цена: 5 (пет) лева за декар. 
 > Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 100.00 (сто) лева:  
           Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17,15 часа на 24.04.2015 г.
         Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 15:00 часа на 27.04.2015 год. В случай, че не се яви кандидат 
или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 30.04.2015 год. от 15:00 часа. 
в заседателната зала на Общината.
          Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30 часа до 13,30 часа. Закупуване на тръжна 
документация - Община Своге, „Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки: телефон 0726-85, вътрешен 37
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            

О Б Я В А 
                           ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост във връзка 
с чл. 16, ал.1 и ал.2, и чл.63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в из-
пълнение на Решение №41, Протокол №4 от заседание на ОбС–Своге, проведено на 27.03.2015 г., и Заповед №481/14.04.2015 г. на 
Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, 
представляващ: 
 > Имот №059002 (нула, пет, девет, нула, нула, пет) от общинския поземлен фонд, с площ от 250.558 (двеста и петдесет 
цяло петстоти петдесет и осем хилядни) дка, находящ се в с. Заноге, м.„Върхо“, Община Своге, Софийска област. Начин на трайно 
ползване: пасище, мера. Категория на земята при неполивни условия: десета. Граници – имоти №№000044; 059001; 000134; 000131. 
Актуван с Акт за публична общинска собственост №190/21.01.2014 г.
 > Начална тръжна наемна цена: 7,00 (седем) лв./дка.
 > Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева, без ДДС. 
 > Депозит за участие – 100 (сто) лв.
 > Приемане на оферти се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 28.04.2015 год. 
 > Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Своге от 09:30 часа на 29.04.2015  г. В случай, че не се яви кандидат 
или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 05.05.2015 г. от 09:30 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: телефон 0726 – 85, 
вътрешен  37.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

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

О Б Я В А 

                        ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание член 8, ал.4 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл.16, ал.1 и ал.2 и чл. 63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
, и в изпълнение на Решение №39/27.03.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 486/14.04.2015 г.на Кмета на Община Своге, 
обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на имоти – публична общинска собственост, 
представляващи:  
1. Имот №019030 (нула, едно, девет, нула, три, нула) от общинския поземлен фонд, с площ от 24.644 /двадесет и четири  цяло 
шестстотин четиридесет и четири хилядни/ дка, находящ се в с. Миланово, м. „Средни дел“, община Своге, Софийска област. Ка-
тегория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници имоти №№019052; 019053; 
019024; 118047. Актуван с Акт за публична общинска собственост №295/24.01.2015г.
2. Имот №034006 (нула, три, четири, нула, нула, шест) от общинския поземлен фонд, с площ от 1.215 /едно цяло двеста и 
петнадесет хилядни/ дка, находящ се в с. Миланово, м. „Турски камък“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при 
неполивни условия: шеста. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници имоти №№034055; 034008; 034003; 093016.. Актуван 
с Акт за публична общинска собственост №88/06.02.2015г.
3. Имот №102004 (едно, нула, две, нула, нула, четири) от общинския поземлен фонд, с площ от 10.625 /десет цяло шестстотин 
двадесет и пет хилядни/ дка, находящ се в с. Миланово, м. „Малата могила“, община Своге, Софийска област. Категория на земята 
при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници: имоти №№102007; 071006; 102006. Актуван с 
Акт за публична общинска собственост №294/23.01.2015г.
4. Имот №020051 (нула, две, нула, нула, пет, едно) от общинския поземлен фонд, с площ от 17.700 /седемнадесет цяло и седем-
стотин хилядни/ дка, находящ се в с. Миланово, м. „Ланище“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни 
условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници имоти №№020052; 000601; 120051; 120061; 120062; 120065. 
Актуван с Акт за публична общинска собственост №298/26.01.2015г.
 >  Начална тръжна наемна цена: 7(седем) лева за декар. 100.00 (сто) лева 
 > Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 100.00 (сто) лева:  Приемане на офертите се извършва в
деловодството на Община Своге до 17,15 часа на 28.04.2015 год.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 10,00 часа на 29.04.2015 год.  В случай, че не се яви кандидат или е 
постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 04.05.2015 г. от 10,00 часа в заседа-
телната зала на Общината.
Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30 часа до 13,30 часа. Закупуване на тръжна доку-
ментация - Община Своге, „Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки: телефон 0726-85, вътрешен 37.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я 

                           
О Б Я В А 

                        ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА  на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и 
чл.20, ал.1, и чл.62, ал.1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на 
Решение № 40/27.03.2015 г. на ОбС–Своге, съгласно Заповед №491/14.04.2015 г.на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с 
явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на имот – частна общинска собственост, представляващ: 

Имот №023065 (нула, две, три, нула, шест, пет) от общинския поземлен фонд, с площ от 1045.556 /хиляда четиридесет и пет цяло 
петстотин петдесет и шест хилядни/ дка, находящ се в с. Заноге, м. „Ушите“, община Своге, Софийска област. Категория на земята 
при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници имоти №№021019-021021; 021032; 021088; 021042; 
021041; 021089; 021043; 021050; 020012; 020015; 020017; 020016; 020013; 000189; 000460; 023029; 023031; 000397; 023026; 023027; 
023032; 023033; 002013; 002022. Актуван с Акт за частна общинска собственост №11361/19.09.2012г.
 > Начална тръжна наемна цена: 7 (седем) лева за декар. 
 > Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 100.00 (сто) лева:  Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа 
на 27.04.2015 год.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге на 28.04.2015 год. от 15:00 часа. В случай, че не се яви кандидат или е 
постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 04.05.2015 г. от 15:00 часа в заседа-
телната зала на Общината.
Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа. Закупуване на тръжна доку-
ментация - Община Своге, „Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки:телефон 0726-85, вътрешен 37.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

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

                          
О Б Я В А 

                              ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание член 8, ал.4 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската соб-
ственост, във връзка с чл.16, ал.1 и ал.2 и чл. 63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, и в изпълнение на Решение №38/27.03.2015 г. на ОбС–Своге, съгласно Заповед № 487/14.04.2015 г. на Кмета на Община 
Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на имоти – публична общинска соб-
ственост, представляващи:
1. Имот №000179 (нула, нула, нула, едно, седем, девет) от общинския поземлен фонд, с площ от 531.208 /петстотин тридесет и 
едно цяло двеста и осем хилядни/ дка, находящ се в с. Зимевица, м.“Плоча“ община Своге, Софийска област. Категория на земята при 
неполивни условия: десета и шеста. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници имоти №№021001; 000026; 018002; 018001; 
000026; 018006; 018005; 018004; 018003; 000026; 007007. Актуван с Акт за публична общинска собственост №54/07.06.2012г.
2. Имот №000326 (нула, нула, нула, три, две, шест) от общинския поземлен фонд, с площ от 545.683 /петстотин четиридесет 
и пет цяло шестстотин осемдесет и три хилядни/ дка, находящ се в с. Зимевица, м.“Керкензова могила“ община Своге, Софийска 
област. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници имоти №№000322; 
000025; 015003; 015002; 015001; 015006. Актуван с Акт за публична общинска собственост №56/07.06.2012г.
> Начална тръжна наемна цена: 5(пет) лева за декар. 
> Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
> Депозит за участие: 100.00 (сто) лева:  Приемане на офертите се извършва в
деловодството на Община Своге до 17,15 часа на 24.04.2015 г.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 14,00 часа на 27.04.2015 г. В случай, че не се яви кандидат или е 
постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 30.04.2015 г. от 14,00 часа в заседа-
телната зала на Общината.
Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30 часа до 13,30 часа. Закупуване на тръжна доку-
ментация - Община Своге, „ Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки: телефон 0726-85, вътрешен 37.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я 

                           
О Б Я В А 

         ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл.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, в 
изпълнение на Решение №33, и Протокол №4 от заседание на ОбС–Своге, проведено на 27.03.2015 г., и Заповед №488/14.04.2015 г. 
на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, предста-
вляващ: 
 > Имот №000705 (нула, нула, нула, седем, нула, пет) от общинския поземлен фонд, с площ от 1.638 /едно цяло шестстотин 
тридесет и осем хилядни/ дка, находящ се в с. Искрец, м. „Самоков“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при не-
поливни условия: девета. Начин на трайно ползване: храсти. Граници: имоти №№000064;000342. Актуван с Акт за частна общинска 
собственост №11696/10.03.2015г.
 Начална тръжна продажна цена:
 > За Имот №000705 (нула, нула, нула, седем, нула, пет) от общинския поземлен фонд, с площ от 1.638 /едно цяло шестстотин 
тридесет и осем хилядни/ дка, находящ се в с. Искрец, м. „Самоков“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при не-
поливни условия: девета. Начин на трайно ползване: храсти. Граници: имоти №№000064;000342. Актуван с Акт за частна общинска 
собственост №11696/10.03.2015г., в размер на 2780.00 (две хиляди седемстотин и осемтдесет) лева.
 > Цена на тръжната документация  - 100.00 (сто) лева, без ДДС.
 > Депозит за участие в търга – 10% (десет процента) от началната тръжна продажна цена на имота.
 > Приемане на заявленията за регистрация се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 05.05.2015 г.
 > Търгът да се проведе на 07.05.2015 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Община Своге. При неявяване на оферент или при 
постъпване  само на едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 12.05.2015 г. в заседателната 
зала на Община Своге като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 
предходния ден /11.05.2015 г/.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

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

                           
О Б Я В А 

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 изпълне-
ние на Решение № 29/27.03.2015 г. на ОбС–Своге, съгласно Заповед №490/14.04.2015 г. на Кмета на Община Своге, обявява публичен 
търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: 
Имот №101003 (едно, нула, едно, нула, нула, три) от общинския поземлен фонд, с площ от 1,265 /едно цяло двеста шестдесет и пет 
хилядни/ дка, находящ се в с. Лакатник, м. „Радеш”, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: 
четвърта. Начин на трайно ползване: нива. Граници: имоти №№101101;101002;101004;101005. Актуван с Акт за частна общинска 
собственост №8427/08.02.2007 г.
Начална тръжна продажна цена: 
За Имот №101003 (едно, нула, едно, нула, нула, три) от общинския поземлен фонд, с площ от 1,265 /едно цяло двеста шестдесет и пет 
хилядни/ дка, находящ се в с. Лакатник, м. „Радеш”, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: 
четвърта. Начин на трайно ползване: нива. Граници: имоти №№101101;101002;101004;101005. Актуван с Акт за частна общинска 
собственост №8427/08.02.2007 г., в размер на 1710.00 (хиляда седемстотин и десет) 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 28.04.2015 год.
 > Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 13:30 часа на 29.04.2015 год. В случай, че не се яви канди-
дат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 05.05.2015 г. от 13:30 часа 
в заседателната зала на Общината като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:15 
часа на предходния ден /04.05.2015 г./.
 > Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30 часа до 13,30 часа. Закупуване на 
тръжна документация - Община Своге, „Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки: телефон 0726-85, вътрешен 37.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            

О Б Я В А
 

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание член 8, ал.4 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка 
с чл.16, ал.1 и ал.2 и чл. 63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в из-
пълнение на Решение №34/27.04.2015 г. на ОбС–Своге, съгласно Заповед №485/14.04.2015 г. на Кмета на Община Своге, обявява 
публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на имот – публична общинска собственост, пред-
ставляващ:
Имот №000186 (нула, нула, нула, сто, осем, шест) от общинския поземлен фонд, с площ от 9.808 (девет цяло осемстотин и осем 
хилядни) дка, находящ се в с. Владо Тричков, Община Своге, Софийска област. Начин на трайно ползване: езеро. Граници – имоти 
№№000227; 000663; 020001; 020002; 000150. Актуван с Акт за публична общинска собственост №267/03.04.2014 г.
 > Начална тръжна наемна цена: 297.00 ( двеста деветдесет и седем) лева/година.
 > Цена на тръжната документация 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие – 100 (сто) лева.
 > Приемане на оферти се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 07.05.2015 год. 
 > Търгът да се проведе в заседателната зала на Община Своге от 09:00 часа на 08.05.2015 год. В случай, че не се яви кандидат 
или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 14.05.2015 год от 09:00 часа 
в заседателната зала на Общината.Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 14:30 часа до 15:30 
часа. Закупуване на тръжна документация – Община Своге, „Управление на собствеността”, 3 етаж. За справки: телефон 0726 – 85, 
вътрешен  37.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

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

О Б Я В А 
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание член 8, ал.4 и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, във връзка с 
чл.16, ал.1 и ал.2 и чл. 63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпъл-
нение на Решение № 37/27.04.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №482/14.04.2015 г. на Кмета на Община Своге, обявява пуб-
личен търг с явно наддаване за отдаване под наем за 1 (една) година на имоти – публична общинска собственост, представляващи:
• Имот №017001 (нула, едно, седем, нула, нула, едно) от общинския поземлен фонд, с площ от 207.082 /двеста и седем  цяло 
нула осемдесет и две хилядни/ дка, находящ се в с. Брезе, м.“Лепоров дол“ община Своге, Софийска област. Категория на земята при 
неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище,мера. Граници имоти №000041;000040;017003;000045;115001;11500
2;115004;115003;000045. Актуван с Акт за публична общинска собственост №270/13.01.2015г.
• Имот №114023 (едно, едно, четири, нула, две, три) от общинския поземлен фонд, с площ от 28.228 /двадесет и осем цяло 
двеста двадесет и осем хилядни/ дка, находящ се в с. Брезе, м.“Копривняко“, община Своге, Софийска област. Категория на земята 
при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници: имоти №№114022;114019;;000039;114018;11100
1;013014;013010. Актуван с Акт за публична общинска собственост №273/14.01.2015г.
• Имот №000059 (нула, нула, нула, нула, пет, девет) от общинския поземлен фонд, с площ от 364.532 /триста шестдесет и чети-
ри цяло петстотин тридесет и две хилядни/ дка, находящ се в с. Брезе, м.“Дълбоката“, община Своге, Софийска област. Категория на 
земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници: имоти №№000016;023001;000067;000010; 
000060;000006;000052. Актуван с Акт за публична общинска собственост №272/13.01.2015г.
• Имот №000010 (нула, нула, нула, нула, едно, нула) от общинския поземлен фонд, с площ от 164.282 /сто шестдесет и четири 
цяло двеста осемдесет и две хилядни/ дка, находящ се в с. Брезе, м.“Дълбоката“, община Своге, Софийска област. Категория на 
земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници: имоти №№000059;019007;019006;00004
1;000053;000067;000059;000060. Актуван с Акт за публична общинска собственост №271/13.01.2015г.
 > Начална тръжна наемна цена: 7 (седем) лева за декар. 
 > Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 100.00 (сто) лева:  
Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 24.04.2015 год.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 09:00 часа на 27.04.2015 г. В случай, че не се яви кандидат или е 
постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 30.04.2014 г. от 09:00 часа в заседа-
телната зала на Общината.
 Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30   часа до 13,30 часа. Закупуване на тръжна до-
кументация - Община Своге, „ Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки: телефон 0726-85, вътрешен 37.

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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ТРАДИЦИЯТА Е ЖИВА - ЛАЗАРОВДЕН В БОВ
„Да сте живи и здрави стопани! Сребро и злато да се лее и през прага да 
прелива. Да са пълни къщята, да са здрави децата, да се роят пчелите, да 
се множат парите. Ой, Лазаре, Лазаре, ой те тебе Лазаре!” ... така нарича-
ха лазарките във всеки дом в кв. „Скакля”, отворил вратите си за тях. Гос-
топриемните домакини връзваха желязна пара в кърпите на лазарките - да 
е „желязно” здравето 
като парата, даряваха 
ги с плодове, яйца и... 
всичко що е родила 
земята, за да е плодо-
родна годината.
„Слънчевите моми-
чета” пяха лазарски 
песни и на случайно 
срещнати туристи по 
Вазовата пътека, иг-
раха лазарско хоро в 
двора на новостроя-
щия се хотел в квар-
тала, а накрая се люшнаха за здраве на лазарската люлка.
Много жители и гости на Бов споделиха празника, превръщайки го в не-
забравим спомен за китните лазарки. Беше слънчев, усмихнат и прекра-
сен ЛАЗАРОВДЕН!

ДЕЦАТА ОТ ЛЮБИТЕЛСКИ ТЕАТЪР „АСОРТИ” – С ПРИЗОВИ 
НАГРАДИ ОТ КОНКУРСА „ЧУДОНЕМИРЧЕТА” В КАЗАНЛЪК

 На 28 март в НЧ „Искра 1860“-
Казанлък се проведе конкурсът за из-

пълнение на хумористични литератур-
ни творби „Чудонемирчета“, който бе 

част от програмата на Чудоми-
рови празници–2015. Организа-
тори на проявата бяха община 
Казанлък, фондация „Чудомир” 
и общинската библиотека „Ис-
кра”. Децата от любителски 
театър „Асорти” към НЧ „Гра-
дище 1907”-Сво-
ге, с ръководител 
Мариета Любе-
нова, спечелиха 
призови места 
във всички въз-
растови групи. 
Светлозар, Беа-
трис, Радослав, 
Василена, Ад-
риана, Виктория 
и Александър 
спечелиха и спе-
циалната награ-
да за цялостно 
представяне, отредена от пред-
седателя на Общинския съвет 
на община Казанлък- Николай 

Златанов. В тазгодишното издание  на 
конкурса се включиха 123 деца, на въз-
раст от 4 до 14 години, разделени в 4 
възрастови групи. „За нас това е инди-
кация, че усилията ни през тези три го-
дини на провеждане на конкурса, сре-
щат разбиране, одобрение  и подкрепа 
от училища, детски градини и народни 
читалища.” – каза  директорът на об-

щинска библиотека „Искра”, Анна Ко-
жухарова. 



Община Своге информационен бюлетин

19

КЛУБ „МЛАД РИЦАР” В БОВ ОРГАНИЗИРА 
ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИК ЗА ДЕЦАТА

 По предложение на пред-
седателя на клуб „Млад ри-
цар” в Бов местното чита-
лище събра децата от клуба, 
от училището и гостуващи в 
селището малчугани по вре-
ме на пролетната ваканция. 
За всички тях организаторът 
бе подсигурил яйца и велик-
денски бои, които дадоха 
възможност за проявление 
на детското въображение. 
Десетки яйца бяха боядиса-
ни и декорирани. С част от 
тях бе направена импрови-
зирана изложба в двора на 
дървената къщичка в чита-
лището. Децата от клуба приготвиха великденски вързопчета 
с боядисаните яйца, които  раздадоха по празниците на самот-
ните и възрастни хора в Бов.

СВОГЕ ПОСРЕЩНА С ПЪЛЕН САЛОН 
ПЕВЕЦА ВЕСЕЛИН МАРИНОВ

 Свогенските почитатели на 
гласовития поп-певец Веселин Ма-
ринов се насладиха на неговите из-
пълнения на 6-ти април 2015 г., ко-
гато той гостува в големия салон на 
НЧ „Градище 1907”, представяйки 
своя най-нов албум „Островът на 
любовта”. Пълната зала и бурни-
те аплодисменти на публиката не-
двусмислено показаха, че Веселин 

Маринов е един 
от най-обичаните 
български певци. 
Богатият диапа-
зон на гласовите 
му възможности, 
чувствените му из-
пълнения и непод-
правена естест-
в е н о с т 
накараха 
хората да 
повярват 
на вся-
ка една 

дума, изречена и изпята от 
него по време на концерта. 

 Турнето Пролет 
2015 включва 14 града, къ-
дето концерти ще се про-
ведат от края на март до 
средата на май, като Своге 
е част от него. Традицион-

нaта пролетна обиколка на Веселин 
Маринов започна с концерт в Кар-
лово на 30 март, преминавайки през 
Пловдив, Пазарджик, Панагюрище, 
Своге, Костинброд, Перник, Сан-
дански и др. Финалният му концерт 
ще е в драматичния театър в Пле-
вен на 18 май.



Община Своге, гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7
тел.: +359 726/85 централа;
тел. + 359 726/ 220-59;
факс: +359 726/225-39
http://www.svoge.bg
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СЕЛО БУКОВЕЦ, ОБЩИНА СВОГЕ – ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, ТУРИЗЪМ
 Село Буковец се намира на 
25 км югоизточно от Своге и на 35 
км от София. От столицата до с. Бу-
ковец може да се достигне с автомо-
бил по републикански път ІІ-16 до 
с. Реброво и след това се завие на-

дясно за още 15 км. Стига се за око-
ло 1 час. Територията на с. Буковец 
е 37,261 кв.км и граничи със земли-
щата на селата от община Своге – 
Батулия, Бакьово, Огоя, Осеновлаг, 
Брезовдол, Лесковдол и Редина. 
Средната надморска височина на 
с. Буковец е 1000 м. Населението 
на селото, по данни от 2013 г., е 18 
жители. Кмет на с. Буковец е Пе-
тко Николов. Празникът (съборът) 
на селото е на Петровден, а всяка 
година в деня на св.Панталеймон, 
в местността св.Панталей се прави 
курбан от жители на с. Буковец и 
на с. Огоя. Село Буковец се намира 
в подножието на вр.Чукава и носи 
името си от вековните букови гори, 
сред които лежи.
 Село Буковец е основано 
през 11 век. В местността Градов-
ската чукла се е намирало укрепено 
място, в което според местни леген-
ди населението от околните села е 
намерило убежище от настъпващи-

те турци. Въпреки храбростта на 
защитниците, турците успяват да 
превземат укрепеното място. Един 
от най-известните родове в селото 
е този на “Косовете”(по диалект 
“Кьосове”).Това е един 

от родовете, 
които участ-
вали в ос-
новаването 
на селото и 
взели дейно 
участие при 
защитата от 
османските 
н аш е с т в е -
ници. Има 
легенда, че 
родът води началото 
си от Търновград, от-
където след битката 

между българската и османските 
армии, предвождани 
съответно от патри-
арх Евтимий и султан 
Баязид I Светкавица-
та, много от хората се 
разбягват из Балкана, 
търсейки убежище и 
спасение от османски-
те ятагани. Група от 
хора поели на запад. 
В  една много ясна су-
трин един кос кацнал 
на рамото на пред-
водителя и след това 
излетял навътре в гората. Групата 
също решила да навлезе в гората, 
а птицата непрекъснато кацала на 
рамото на водача. Когато стигнали 
местността Градовската чукла - на 
това място решили да основат село 
с помощта на още няколко заварени 
тамошни родове. Хората започнали 
да наричат водача на групата “Кьо-
са”, заради птицата, която кацала 

на рамото му и ги довела до това 
скрито и мирно балканско място. 
По-късно потомците му се нарича-
ли “Кьосове”.
 Селската църква „Свети 

Николай“ е изградена през ранното 
средновековие от кръстоносци, ко-
ито са имали военен лагер в мест-
ността „Крета”, недалеч от селото. 

По време на османското владиче-
ство, местните селяни зариват цяла-
та църква с пръст, за да я скрият от 
погледите на турците и по този на-
чин да я предпазят от разграбване и 
разрушаване. И през всичките тези 
години селяните предават спомена 
за заровената църква от поколение 
на поколение, очаквайки по добри 
времена за България.
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