
ПЪРВАТА КОПКА ПО ПРОЕКТА ЗА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНАТА 
МРЕЖА В СЕЛО СВИДНЯ БЕ НАПРАВЕНА НАВРЪХ  ГЕРГЬОВДЕН

 Народният представител от ПП 
ГЕРБ Ирена Коцева и кметът на Общи-
на Своге инж. Жоро Цветков направиха 
в село Свидня първата копка по проекта  
„Повишаване на жизнения стандарт на 
жителите на община Своге, чрез по-до-
бър достъп до качествена питейна вода 
и рехабилитация на съществуващи пъти-

ща”. Проектът е на стойност 5 822 178 
лв.  и се финансира от Държавен фонд 
„Земеделие“ по мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в 

селските райони” от Програмата за раз-
витие на селските райони 2007 – 2013 г.
 По време на събитието Ирена  
Коцева заяви, че този проект  показва в 
ясни измерения, как помощта от Евро-
пейския съюз може да достигне до всеки 
български гражданин и да подобри ка-
чеството му на живот. Коцева поздрави 

кмета и екипа на 
Общината, които са 
подготвили и защи-
тили проекта.
„Днешното събитие 
бележи старта на 
строително-мон-
тажните дейности 
по реализи-
рането на 
един от най-
мащабните  
проекти на 

Община Своге, в резултат на кой-
то ще се подобри качеството на 
живот на хората, както и еколо-
гичните условия“, заяви кметът 

на общината инж. Жоро Цветков. Той 
обясни, че основните дейности по из-
пълнението му включват рехабилитация 
на водоснабдителна мрежа в с.Свидня; 
както и рехабилитация на общински-
те пътища между с.Бов–с.Гара Бов; 
с.Лакатник–с.Гара Лакатник; гр. Своге-
с.Желен; с.Искрец–с.Брезе; с.Томпсън–
с.Церецел. „Проектът ще създаде усло-
вия за нови инвестиции, което от своя 
страна ще повиши благосъстоянието на 
населението“ - допълни той.
 Кметът Жоро Цветков подчер-
та, че реализирането на проекти, финан-
сирани от Европейския съюз са ключови 
за развитието на общината. „Към момен-

та реализираме поредния изключително 
важен за община Своге проект, който е  
за подмяна на уличното осветление в 35 
населени места в общината“. Той изтък-
на още, че изпълнението му ще намали 
разходите за осветление до 50 процента, 
чрез поставянето  на енергоефективни 
и високоикономични осветителни тела. 
„Община Своге е първата в България, 
която ще осъществи такъв проект. Бла-
годарение на правителството на Бойко 
Борисов се 
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 Областният съвет за разви-
тие на Софийска област, в който вли-
зат кметовете на общини от областта, 

между което и кметът на община Своге 
инж. Жоро Цветков, представители на 
Общински съвети и на работодателите 
и синдикатите, проведе първото си за-
седание на 14 май 2015 г.. Областният 
управител г-жа Росица Иванова при-
ветства членовете на Съвета с добре 
дошли, след което всички преминаха 
към оперативна работа. 
 На заседанието бе приета Об-
ластна инвестиционна програма на 
Софийска област за периода 2014-2020 
г. В нея се съдържат 12 приоритета, 

по които ще се работи в следващите 
6 години, а именно: „Пътна инфра-
структура”; „Икономическо развитие”; 

„Здравна инфраструктура”; 
„Инфраструктурни про-
екти за спорт и свободно 
време”; „Изграждане на 
обекти с обществена значи-
мост”; „Социална инфра-
структура”; „Образовател-
на инфраструктура”; „ВиК 
инфраструктура”; „Пре-
дотвратяване и превенция 
на природни бедствия”; 
„Туристическа инфраструк-
тура”; „Културна инфра-
структура”; „Екологично 
развитие”. Помолени да по-

сочат до 5 проекта, които са най-важни 
за общините им, кметовете се спряха 
предимно на такива за изграждане на 
пътища, на ВиК инфраструктура и на 
реконструкция и реновиране на кул-
турни и туристически обекти. За об-
щина Своге кметът инж. Жоро Цветков 
е предложил програма, която включва 
нова детска градина в с. Церово, ре-
монтиране на площадите в с. Церово и 
с. Искрец, както и в другите по-големи 
села, ремонт на водопроводната мре-
жа в с. Искрец и на тези в по-малки-

те населени места, както и ремонт на 
спортната зала в СОУ „Иван Вазов“. 
Областният управител поздрави мест-
ните власти за изготвените общински 
инвестиционни програми и им пожела 
те да бъдат реализирани до 2020 г.
 След това Областният съвет 
за развитие на Софийска област из-
лъчи своите предложения, които да 
бъдат включени в Целенасочената ин-
вестиционна програма в подкрепа на 
развитието на Северозападна България 
(областите Видин, Монтана и Враца), 
Родопите, Странджа, погранични, пла-
нински и полупланински слабо развити 
райони в изпълнение на Програмата на 
Правителството за стабилно управле-
ние на Република България за периода 
2014-2018 г. Предложените проекти ще 
имат ключова роля за развитието на 
областта най-вече чрез откриването на 
нови работни места. 
 В края на заседанието г-н Ми-
лен Димитров - кмет на община Кос-
тинброд, г-н Васко Стоилков – кмет 
на Сливница и г-н Аспарух Аспарухов 
– кмет на община Божурище бяха из-
брани за представители на Областния 
съвет за развитие на Софийска област в 
Регионалния съвет за развитие на Юго-
западен район.

   Приеха Областната инвестиционна програма на 
Софийска област за периода 2014-2020 г.

Общините от Еврорегион „Нишава”, бизнесът и експерти обмениха 
идеи за кандидатстване по бъдещи проекти

 Поредна работна среща на 
кметовете на общини от Еврорегион 
„Нишава” се проведе в Областната ад-
министрация на Софийска област. На 

нея, по покана на Областния управител 
г-жа Росица Иванова, присъства и на-

чалникът на сръбския окръг Пирот – г-
н Димитрие Виданович.
 В рамките на събитието кме-
товете на българските общини Драго-

ман, Костинброд, Своге, 
Годеч, Сливница и Божури-
ще и сръбските Бабушница, 
Бела Паланка, Пирот и Ди-
митровград, които включва 
Еврорегион „Нишава”, бяха 
запознати с възможностите, 
които предоставя новата 
Програма за Трансгранич-
но сътрудничество. Г-жа 
Мария Дузова – главен ди-
ректор на Главна дирекция 
„Управление на територи-
алното сътрудничество” в 
МРРБ, изтъкна, че Програ-

мата ще финансира няколко тематич-
ни области: насърчаване на туризма и 

културното и природното наследство; 
инвестиране в младежта, образование-
то и изграждането на умения; опазва-
не на околната среда и насърчаване на 
действия за приспособяване към изме-
нението на климата и за смекчаване на 
изменението на климата, превенция и 
управление на риска. Устойчив тури-
зъм, Младежи, Околна среда и Техни-
ческа помощ са четирите приоритетни 
оси на програмата. Тази програма ще е 
единствена за България, в която тури-
змът ще се финансира под формата на 
грант, подчерта още Дузова и допълни, 
че и Областните управи ще могат да 
кандидатстват по проекти - за превен-
ция и управление на риска, инициативи 
за зелена инфраструктура, управление 
на ресурсите на околната среда, ниско-
въглеродни практики.
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 С решение на Общото събра-
ние на ООН периодът 4-10 май 2015 г. 
е обявен за Трета глобална седмица 
за пътна безопасност. Превенцията в 
пътното движение и на детската безо-
пасност са изключително важни задачи 
на служителите от ОД МВР – София, 
които се занимават с проблемите на де-
цата. 

 В тази връзка е сформиран щаб 
със заповед на директора на ОД МВР 
– София старши комисар Мариета Ива-
нова за провеждане на инициативи във 
връзка с реализиране на един от основ-
ните приоритети на МВР – превенция 
на пътната безопасност сред подра-
стващите и необходимостта да бъдат 
запознати учениците с грозящите ги 
опасности по улици и пътища, както и 
с начините на предпазването им.
 Провеждането на определе-
ните мероприятия зависи, както от 
конкретната ситуация и най-уязвимите 
групи в даден регион, така и от необ-
ходимостта от по-засилена превантив-
на дейност в точно определена насока. 
Проведени са обучения  на инспектори 
от Детска педагогическа стая и уни-
формени полицаи от ОД МВР – София 
за работа с деца във връзка с провеж-
дане на инициативи по Националната 
кампания “Спаси живота на децата!”, 
които  по предварително изготвени 
графици изнасат лекции и беседи по 
проблемите на превенцията на пътна-
та безопасност и мерките за сигурност 
на малолетните и непълнолетните, раз-

пределени според възрастта, като чрез 
беседи, ролеви игри, примери и казуси, 
децата ще се обучават в навици за без-
опасно поведение и правилни реакции. 
Във връзка с провеждането на активна 
превантивна дейност по опазване на 
живота и здравето на децата в движе-
нието им по пътищата на територията 
на ОД МВР – София е организирано 

провеждането на специ-
ализирани мероприятия.
 Едно такова меропри-
ятие се проведе на 4 май 
2015 г. в град Своге, с учас-
тието на 560 ученици от 
4-ти до 5-ти клас, органи-
зирано съвместно с Българ-
ската асоциация на постра-
далите при катастрофи. На 
мероприятието 
беше демон-
стрирано оказ-
ване на първа 

долекарска помощ от пред-
ставители на  местната 
структура на  БЧК, бяха  
прожектирани филми с об-
разователна насоченост по 
отношение на пътната без-
опасност и др.
 Гости на съби-
тието бяха директорът на 
ОД МВР–София старши 
комисар Мариета Иванова, главен ин-
спектор Любомир Рангелов – от сектор 
„Пътна полиция” към ОД МВР–София, 
Владимир Тодоров – председател на 
Българската асоциация на пострадали-
те при катастрофи, както и говорителят 
на Асоциацията Любка Маринова, Де-
ана Андреева – директор на секретари-
ата на Областния съвет на БЧК, Христо 
Андреев – началник на Инспектората 
по образование за Софийски регион, 
Мариола Маркова – говорител на ОД 
МВР–София, Милен Пейов – начал-
ник на РУ МВР–Своге, Инспектор Би-
сер Панчев от Пътна полиция – Своге, 
както и кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков.
 Мероприятието беше орга-

низирано като образователен концерт, 
посветен на световната Седмица по 
безопасност на движението. Поздра-
вително слово произнесе кметът на 
общината инж. Жоро Цветков, който 
изрази своята радост от възможността,  
тази образователна беседа  да се из-
насе в присъствието на толкова много 
деца, чиито животи ще бъдат по-малко 
застрашени, след като им се разяснят 
всички опасности на пътя. Инспектор 
Бисер Панчев също наблегна в своето 
слово за необходимостта от тази пре-
венция, която ще образова децата и ща 
спаси човешки животи. Презентация 
на тема пострадали при катастрофи 
деца представи г-н Владимир Тодоров, 
съвместно с г-жа Любка Маринова. 
Младежите от БМЧК-Своге направиха 

демонстрация по първа долекарска по-
мощ. Преди това те раздадоха листов-
ки на гражданите за необходимостта 
от използването на предпазните колани 
под ръководството на председателя на 
организацията на БЧК в Своге - г-жа 
Людмила Петрова.
 Събитието бе придружено с 
програма от детските самодейни със-
тави към НЧ „Градище 1907”-Своге 
– детски театрален състав „Асорти”, 
детска формация за фолклорно пеене и 
детска вокална група „Шоко бон-бон”.
 Последва награждаването на 
спечелилите деца от конкурса за идея 
за плакат на тема „Безопасност на дви-
жението и децата на пътя”, приключил 
на 29 април 2015 г. По решение на жу-

СПАСИ ЖИВОТА НА ДЕЦАТА!
Трета глобална седмица на ООН по безопасност 

на движението по пътищата 4-10 май 2015г.
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рито, освен наградите за трите най-сполучливи рисунки, бяха разда-
дени и 5 поощрителни награди, както и специална поощрителна на-
града за най-малкия участник в конкурса. Първото място членовете 
на журито единодушно присъдиха на седмокласничката Мирослава 
Славейкова, ученичка в СОУ „Иван Вазов“- град Своге, чиято творба 
ще бъде реализирана като истински плакат и поставена на сградите 
на обществените и държавни институции. На второ място се класира  
Валерия Върбанова, а на трето - Теодора Пашова.
 
 В седмицата по безопасност на движението БЧК дари на 66 деца 
от СОУ  “Иван Вазов“ и на 16 деца от НУ “Д-р Петър Берон“ играчки, 
за да стимулира и илюстрира знанията на децата в тази област.

......продължение от стр.3

ПЪРВАТА КОПКА ПО ПРОЕКТА ЗА ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНАТА 
МРЕЖА В СЕЛО СВИДНЯ.......

отблокираха европейските фондове, което  оказва влияние върху населе-
ните ни места“, категоричен бе кметът на Своге.
На събитието, което съвпадна с празника на с.Свидня, отбелязван всяка 
година на Гергьовден, освен народният представител Ирена Коцева, кме-
тът на община Своге инж. Жоро Цветков и кметът на с.Свидня Валентин 
Соколов, присъстваха и още официални гости – Васко Стоилков – кмет 
на община Сливница, Милен Димитров – кмет на община Костинброд, 
заместник-кметове на община Своге и община Костинброд, общински 
съветници, както и инж. Иван Иванов, инж. Тодор Тодоров и Красимир 
Кръстев – представляващи сдружението „Виа Своге” – изпълнител по до-
говор за реализация на СМР на обекта.
Към днешна дата работата по обектите е вече започнала, както по подмяна-

та и доизграждането на водопроводната мрежа в с. Свидня, така и по рехабилитацията на пътищата с.Томпсън-С.Церецел, с.Гара 
Лакатник-с.Лакатник и пътя за с. Желен. Скоро ще започне ремонтната дейност и по останалите пътища от проекта. 

......продължение от стр.1

ЛОВНИ ДРУЖИНКИ УЧАСТВАХА В ЗАЛЕСЯВАНЕТО 
В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ВЛАДО ТРИЧКОВ

 Завърши залесяването на  
117 дка в землището на с.Владо Три-
чков, в което взеха участие и ловни-
те дружинки на с.Батулия и с.Владо 
Трчков. Ето какво сподели  г-н Асен 
Веселинов – председател на ловците 

от с.Владо Тричков: 
„Член съм на ЛРС от 
1959 г., а председа-
тел на дружинката 
от 1985 г. Вече съм 
на 84 години, но 
присъствам на вся-
ко меро-
приятие . 
Днешни-
ят ден ме 
връща 30 
г о д и н и 
назад във 
времето . 

Тогава масово се залеся-
ваше и всички с радост се 
включвахме. Днес се рад-
вам, че отново се възроди 

една традиция! Защото ние ловджи-
ите не сме хищници, а сме призвани 
да опазваме живата украса на при-
родата - дивеча, рибата, гората. Ние 
сме природозащитна организация. 
С радост ще участваме и в бъдеще в 
такива мероприятия!”
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 На 8 май 2015 г. пред Па-
метника на загиналите във войните 
в град Своге се състоя кратко възпо-
менателно тържество, по случай 70 
години от края на Втората световна 
война и победата над фашизма. Тър-
жеството започна с изпълнения на 
хор „Сезони”, посветени на загина-
лите във войната руски и български 
воини. Накрая хорът изпълни и хим-
на на Европа – „Ода на радостта”.

 Водещият на събитието 
Цветан Ангелов се обърна към при-
състващите с думите: „Уважаеми 
съграждани, ветерани, скъпи уче-
ници! На 9 май всички на Стария 
континент отбелязваме две исто-
рически събития – победата над 
фашизма и Денят на Европа. След 
Втората световна война Европа е 
напълно разрушена не само физи-

чески, разрушена е нейната ико-
номика, но най-страшна е пълната 
липса на вяра в бъдещето, липса 
на увереност, че върху руините 
може да се изгради един нов, по-до-
бър за всички живот. Европейски-
те лидери осъзнават, че ако искат 
просперитет, мир и благоденствие 
в Европа, трябва да преодолеят 
съперничеството между 
отделните европейски 
страни,  наследено от 
предишни периоди, да 
забравят старите враж-
ди и като добри съседи 
и приятели да съградят 
с общи усилия една по–
добра, по-богата и спра-
ведлива Европа.
Затова  Европа празну-
ва. Празнува, обединила 
пъстротата на нациите, 
поели по пътя на спо-
делени ценности и общи интере-
си, почитащи  наследството, което 
имат и вярващи в общото бъдеще. 
Всичко това е днес Европа, а ние 
сме неделима част от нея и на този 
ден с гордост от историческото ве-
личие на страната ни и 
с вярата в по-доброто 
бъдеще, да си пожелаем: 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ЕВ-
РОПА! ЧЕСТИТ ПРАЗ-
НИК БЪЛГАРИЯ!
          Днес на това свид-
но място, отдаваме ува-
жение и свеждаме гла-
ви пред участниците в 

с ъ б и т и я т а 
отпреди 70 го-
дини. Отпра-
вяме призив 
да помним и предаваме 
подвига и на нашите 
съграждани, участвали 
във Втората световна 
война – най– жестоката, 
най-кръвопролитната в 
историята на човечест-
вото, отнела живота на 
повече от 60 милиона 

души. От нашата община са взели 
участие 532 човека. Десетки от тях 
са отдали живота си по бойните 
полета. Нека с едноминутно мъл-
чание  да почетем паметта на заги-
налите!”
 След тържественото слово 
на Цветан Ангелов заместник-кме-
тът на Община Своге Георги Петков 

връчи медали и поздравителни ад-
реси от името на кмета на общината 
инж. Жоро Цветков на неколцината 
останали живи ветерани от Втора-
та световна война - Иван Георгиев 
Николов от Бов, Владин Величков 

Вълков от Дружево, Рангел Сандов 
Белчев, Васил Игнатов Марков и 
Димитър Колев Зеков от Церово. 
 Венци и цветя пред паметни-
ка бяха поставени от името на кмета 
на община Своге, от председателя на 
Общинския съвет, от Общинската ад-
министрация, от Движение „Русофи-
ли”, от НЧ „Градище 1907”-Своге, от 

ОТБЕЛЯЗАХМЕ 70 ГОДИНИ ОТ КРАЯ НА 
ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
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ПП „Атака”, от кметове на населени места от общи-
ната, от неправителствени организации, от граждани 
и ученици. Накрая цветя поднесоха и ветераните от 
войната.
Своге отдаде своята почит към милионите загинали в 
името на човечеството.

 На 9 май 2015 г.отбелязхаме 70 години от края на 
Втората световна война. На този ден през 1945 г. 
нацистка Германия капитулира. Документът за това 
е подписан късно вечерта на 8-ми май в училище в 
предградие на Берлин.
“Ние долуподписаните, действайки от името на Гер-
манското Върховно Командване, се съгласяваме за 
безусловната капитулация на всички наши въоръжени 
сили на суша, на море и във въздуха, а също всички 
сили, намиращи се в настоящия момент под немско 

командване, предаваме на подчинение на Върховното Главно командване на Червената Армия и Върховното Команд-
ване на Съюзническите експедиционни сили”. Това гласи подписаният тогава акт за военна капитулация. 
 Повече от 60 милиона души загиват във Втората Световна Война. Около 60% от тях са цивилни. Съдбата на 
милион и 300 000 души, изчезнали безследно през войната, остава неизвестна 70 години след нейния край.

......продължение от стр. 5

Пред паметника в с. Миланово бяха почетени загиналите 
във войните 1912-1945 г.      

 На 5 май 2015 г., по инициатива на 
кметството в с. Миланово, НЧ „Пробуда 1927”, 
Пенсионерския клуб в селото и неговите жи-
тели, както и на Община Своге, беше органи-
зирано тържество в памет на загиналите във 
войните през периода 1912-1945 г. Тържест-
вени слова и рецитал бяха произнесени пред 
Паметника на загиналите войници и офицери, 
който се намира в центъра на селото. 
Гости на тържеството бяха кметът на общи-
на Своге инж. Жоро Цветков, председателят 
на Общинския съвет Александър Манолов, 

заместник-кметът на община Своге Ренета 
Кръстанова, секретарят на община Своге 
Мая Ташунова, кметът на с. Миланово Ве-
селин Николов, Цанко Цанков от Нацио-
нално сдружение „Русофили” и общински 
съветници.
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ЛЮБИТЕЛСКИ ТЕАТЪР „АСОРТИ” С НОВА ПРЕМИЕРА –
 „МУХА У ТУПАН”

На 5 май любителски театър „Асорти” към НЧ „Градище 1907”-
Своге изненада своите почитатели с нова премиера – пиесата 
„Муха у тупан” на Боян Папазов. Постановката, наречена „сме-
шавица”, беше пред-
ставена пред пълен 
салон на уникален 
граовски диалект и 
наистина  публиката 
се оказа поканена на 
смехотерапия. Та-
лантливите актьори 
демонстрираха блес-

тяща игра под режисурата на Мариета Любенова. Постановката 
толкова се хареса на публиката, че съвсем скоро се очаква да се 
играе отново на сцената на читалище „Градище”.

ПРАЗНИЦИ НА ГАРА ЛАКАТНИК – 11-12 МАЙ 2015 г.
 Тази година традиционните 
празници на Гара Лакатник се прове-

доха на 11-12 май 2015. /събота и неде-
ля/ при следната програма: 11 май за-
почна с Празник на детската рисунка в 
10.00 часа, който се проведе срещу ЖП 

прелеза. По същото време спасители-
те от отряд Лакатник, изградили вече 

ежегодния алпийски 
тролей, започнаха 
да спускат смелчаци 
от алпийския заслон 
„Орлово гнездо”. 
Отново в събота от 
19.00 ч. бе отслужен 
водосвет при Кръста 
на загиналите алпи-
нисти и планинари. 
В 21.00 ч. започна 
традиционното фа-
келно шествие от 
Паметника над Ла-

катниш-
к и т е 
с к а л и . 

Факелното шествие бе посрещнато на 
площада на Гара Лакатник, където от 
22.30 ч. започна празничната програма 
с участието на самодейци от НЧ “Ис-
кърски пролом” - Гара Лакантик. Пос-
ледва и празнична заря. В неделя праз-
ненствата продължиха с традиционния 
събор на Гара Лакатник.

 Стотици гости пристигат еже-
годно в селото за празника. Няма обаче 
леглова база за посрещането на всички 
идващи, затова голяма част от тури-
стите намират алтернативен начин да 
нощуват в селото, като отсядат на па-
латки при скалите. 



информационен бюлетин Община Своге

8

В ЦЕРОВО СЕ ПРОВЕДЕ ПРОЛЕТЕН ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК       
 На 18 април 2015 г. в с. Це-
рово се проведе пролетен фолклорен 
празник, под надслов „Да съхраним 

българското”. Събитието бе орга-
низирано от настоятелството на НЧ 
„Христо Ботев 1929”-Церово и в него 
взеха участие самодейни състави от 

почти всички читалища в община 
Своге – НЧ „Христо Ботев 1929”-Це-
рово, НЧ „Градище 1907”-Своге, НЧ 

„Светлина 1896”-Гара Бов, НЧ „Ис-
кърски пролом 1934”-Гара Лакатник, 
НЧ „Възраждане 1928”-Искрец, НЧ 

„Искра 1928”-Ребро-
во, НЧ „Н.Вапцаров 
1955”-Томпсън, НЧ 
„Пробуда 1957”-Ми-
ланово, НЧ „Кирил и 
Методий 1956”-Желен, 
НЧ „Кирил и Методий 
1931”-Зимевица и НЧ 
„Сава Доброплодни 
1956”-Габровница.
 Официални гости на 
празника бяха секрета-
рят на Община Своге 
– Мая Ташунова, зам.

кметът – Ренета Кръстанова 
и кметът на с. Церово – Петър 
Петков.
 НЧ „Христо Ботев 

1929”-Церово се пред-
стави с танцов състав 
„Веселяче”, детска 
група за автентичен 
фолклор - с обичая 
„лазаруване” и деца 
от ЦДГ. НЧ „Градище 
1907”-Своге бе пред-
ставено от певческа 
група за автентичен фолклор 
„Китка”, с ръководител Сне-
жана Сандова, детска група 
за народно пеене, с ръководи-

тел Костадин Джигошев и смесен хор 
„Сезони”, с ръководител Юлия Дико-
ва, с обработен фолклор.

 Всички състави, певчески и 
танцови, доказаха с прекрасните си 
изпълнения, че в община Своге бъл-

гарското е добре съхранено и предаде-
но с любов на младото поколение. 
 Специална благодарност за 
перфектната организация и сърдечно 
посрещане отправяме към секретаря 
на НЧ „Христо Ботев 1929” – Христи-
на Георгиева. 

 
На свой ред кметовете от Софийска об-
ласт и окръг Пирот се поинтересуваха 
кои фактори ще дават предимство при 
кандидатстването с проекти, какви ще 
бъдат размерите на отпусканите сред-
ства, кога ще започне набирането на 
проекти и дали то ще може да става он-
лайн.
 Във втората част от срещата 
присъстващите се запознаха с пред-
ставителите и дейността на някои от 
фирмите в Софийска област, с Нацио-
налната компания индустриални зони, 

както и с опита на експерти, работещи 
с еврофондове в различни европейски 
държави. В дискусията бяха поставени 
темите за ролята на бизнеса в развити-
ето на регионите, за обмена на работна 
ръка между двете страни, възможност-
ите за бъдещи проекти и партньорства.
В обобщение г-жа Росица Иванова 
изрази задоволството си от интереса, 
проявен към срещата от всички по-
канени. Тя за пореден път подчерта, 
че целта на Софийска област и окръг 
Пирот е да направят Еврорегион „Ни-
шава” работещ и успешен. На свой ред 
г-н Димитрие Виданович поздрави Об-

ластния управител на Софийска област 
за добрата организация и не скри, че 
е обнадежден за бъдещото сътрудни-
чество между бизнеса, местната власт 
и областното ръководство на Софийска 
област и окръг Пирот.
В рамките на срещата беше представе-
на и първата конкретна идея за проект 
по новата Програма. Тя е за създаване-
то на двуезичен вестник, който да се 
разпространява в общините от Евро-
регион „Нишава” и беше презентира-
на пред присъстващите от г-н Христо 
Йорданов – издател на регионалния 
„Софийски вестник”.

Общините от Еврорегион „Нишава”, бизнесът и експерти обмениха 
идеи за кандидатстване по бъдещи проекти

......продължение от стр.2
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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.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 
44, ал.1, т.3 и чл.62, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство, и в изпълнение на Решение №12/30.01.2014 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №……………/…………..2015 
г.на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж върху 2 (два) 
броя самостоятелни терени – частна общинска собственост, попадащи в УПИ II „ОЖС и гаражи“, кв.61 по ПУП на град 
Своге, целият с площ от 90.00 (деветдесет) кв. м., представляващи както следва:
 > Петно №4 с площ от 18.00 (осемнадесет), за което е предвидено едноетажно застрояване;
 > Петно №5 с площ от 18.00 (осемнадесет), за което е предвидено едноетажно застрояване;
 > Начална тръжна продажна цена за всяко от петна с №№4 и 5 с площ от 18.00 кв. м., в размер на 1320.00 (хиляда 
триста и двадесет) лева без ДДС.
 > Цена на тръжната документация: 20.00 (двадесет) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 10 ( десет) % от началната тръжна цена.
 > Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 28.05.2015 г.
 > Търгът да се проведе на 29.05.2015 г. от 14:00 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 05.06.2015 г. от 14:00 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. Заку-
пуване 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, СОФИЙСКА на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинска-
та 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 № 30/27.03.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 640/11.05.2015г. на 
Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, 
представляващ:  
 > Имот №038002 (нула, три, осем, нула, нула, две) от общинския поземлен фонд, с площ от 3.654 /три  цяло 
шестстотин петдесет и четири хилядни/ дка, находящ се в с. Томпсън, м.“Бабул“, община Своге, Софийска област. Ка-
тегория на земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. Граници:  имоти 
№№ 000237; 000348; 000345; 038003; 000349. Актуван с Акт за частна общинска собственост №11591/02.09.2013г.
 > Начална тръжна наемна цена: 16 380.00(шестнадесет хиляди триста и осемдесет) лева.
 > Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 10% (десет) процента от началната тръжна продажна цена.
Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 28.05.2015 г.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 09:00 часа на 29.05.2015 г. 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 03.06.2015 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 - юрис-
консулт, телефон 0726-85, вътрешен 21

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Изготвил: 
Юлия Геошева
Ст. юрисконсулт 
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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 
№ 83/24.04.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 658/14.05.2015 г.на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ:  
> Имот с № 000093 /нула, нула, нула, нула, девет, три/  находящ се в село Лесковдол, община Своге, област Софийска с площ 9.742 
/девет цяло седемстотин четиридесет и две хилядни/ дка, при граници с имоти №№ 150076; 150073; 003005; 150025; 150063; 004002; 
004003; 150046; 012016. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: др. селскостопанска тери-
тория. Актуван с акт за частна общинска собственост № 11692/26.02.2015 година.
>  Начална тръжна наемна цена: 7.00 (седем) лева за декар.
>  Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
>  Депозит за участие: 100 (сто) лева. 
>  Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 28.05.2015 г.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 16:00 часа на 29.05.2015 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 03.06.2015 г. от 16:00 часа в заседа-
телната 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 до-
кументация - Община Своге, „ Управление на собствеността“, 3   етаж. За справки- Юлия Геошева - юрисконсулт, телефон 0726-85, 
вътрешен 21

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Изготвил: 
Петя Тачева-Димитрова
Мл. експерт УС

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 общинска-
та 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 № 31/27.03.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 642/11.05.2015г. на 
Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, 
представляващ:  
> Имот №038004 (нула, три, осем, нула, нула, четири) от общинския поземлен фонд, с площ от 3.061 /три  цяло нула 
шестдесет и една хилядни/ дка, находящ се в с. Томпсън, м.“Бабул“, община Своге, Софийска област. Категория на 
земята при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. Граници:  имоти №№ 000338; 
000246; 000237; 000349; 000022. Актуван с Акт за частна общинска собственост 
> Начална тръжна наемна цена: 13 879.00(тринадесет хиляди осемстотин седемдесет и девет) лева.
> Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
> Депозит за участие: 10% (десет) процента от началната тръжна продажна цена.
Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 28.05.2015 г.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 10:00 часа на 29.05.2015 г. 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 03.06.2015 г. 
от 10:00 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 - юрис-
консулт, телефон 0726-85, вътрешен 21
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Изготвил: 
Юлия Геошева
Ст. юрисконсулт 

Съгласувал: 
Юлия Геошева
Ст. юрисконсулт 
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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 соб-
ственост 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 № 32/27.03.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 641/11.05.2015г. на Кмета на Община Своге, обявява 
публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ:  
 > Имот №038003 (нула, три, осем, нула, нула, три) от общинския поземлен фонд, с площ от 0.464 /нула  цяло четиристотин 
шестдесет и четири хилядни/ дка, находящ се в с. Томпсън, м.“Бабул“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при 
неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: гора в земеделски земи. Граници:  имоти №№ 000345; 038002; 000349; 000022; 
000344. Актуван с Акт за частна общинска собственост №11589/02.09.2013г.
 > Начална тръжна наемна цена: 2065.00 (две хиляди шестдесет и пет) лева.
 > Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 10% (десет) процента от началната тръжна продажна цена.
 > Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 28.05.2015 г.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 11:00 часа на 29.05.2015 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 03.06.2015 г. от 11:00 часа в заседа-
телната 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 до-
кументация - Община Своге, „ Управление на собствеността“, 3   етаж. За справки- Юлия Геошева - юрисконсулт, телефон 0726-85, 
вътрешен 21

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Изготвил: 
Юлия Геошева
Ст. юрисконсулт 

З А П О В Е Д

№ ОА - 161
София, 14.04.2015 г.

Във връзка с постъпило писмо с вх. № 08.40-20/12.03.2015 г. в Областна администрация на Софийска област от инж. Жоро 
Цветков, кмет на община Своге, относно  искане за издаване на решение за спешна мярка на основание чл. 5, пар. 5 от Регла-
мент /ЕО/ №1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., за обществени услуги за пътнически 
превоз с железопътен и автомобилен транспорт, на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Областният 
управител на Софийска област

Р Е Ш И :

На основание чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ №1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 
г., за предприемане на спешна мярка, а именно съществуващ риск от прекъсване на транспортната услуга, възлагам пряко 
от Кмета на Община Своге да бъде  сключен договор, с който пряко да възложи изпълнението на обществената услуга за 
обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от републиканската и общинска транспортна схема, за 
срок от 6 месеца, считано от 12.04.2015 г. по следните линии:

  Републиканска транспортна схема:
1. София – Искрец с маршрутни разписания № 23101; 23102; 23103;
2. София - Своге с маршрутни разписания № 23101; 23102; 23103; 23104; 23105; 23106; 23107; 23108; 23109; 23110; 23111; 
23112; 23113; 23114; 23115; 23116;

Общинска транспортна схема:
1. гр. Своге – гара Лакатник (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък)  с часове на тръгване 06.30 ч.; 13.40 
ч. и 17.30 ч.;
2. гара Лакатник – с. Лакатник (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя,) с часове на тръгване 06.30 ч.; 
09.00 ч.; 18.30 ч.;
3. гара Лакатник – с. Лакатник (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 13.30 ч.; 

......продължава на стр.12
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4. с. Осеновлаг – гара Елисейна (изпълнява се целогодишно, от понеделник до 
петък) с час на тръгване 05.20 ч.; 

5. с. Осеновлаг – гара Елисейна (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с часове на тръгване 13.15 ч.; 
17.10 ч.;
6. с. Осеновлаг – гара Елисейна – гр. Своге (изпълнява се целогодишно, в четвъртък) с час на тръгване 08.00 ч.;
7. гара Лакатник – с. Губислав (изпълнява се целогодишно, събота-неделя) с часове на тръгване 08.00 ч.; 17.00 ч.; 
8. гара Бов – с. Бов (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване 06.10 ч. 18.00 ч.; 
9. гара Бов – с. Бов (изпълнява се целогодишно, събота-неделя) с час на тръгване 09.00 ч.;
10. гара Бов – с. Бов (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 13.30 ч.;
11. гара Лакатник – с. Миланово – с. Дружево (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване 
06.20 ч.; 20.00 ч.;
12. гара Лакатник – с. Миланово – с. Дружево (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 
14.20 ч.;
13. гр. Своге – с. Искрец (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване от с. Искрец 05.05 
ч.; 06.00 ч.; 
14. гр. Своге – с. Искрец (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване от с. Искрец  - 05.30 
ч.;
15. гр. Своге – с. Искрец (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с часове на тръгване от гр. Своге  - 
06.10 ч.; 07.10 ч.; 09.00 ч.; 16.00 ч.;
16. гр. Своге – с. Искрец (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване от гр. Своге  - 08.10 
ч.; 10.45; 12.30 ч.; 14.10 ч.; 15.30 ч.; 16.40 ч.; 19.00 ч.; 19.55 ч.; 20.50 ч.; 21.25 ч.; 
17. гр. Своге – с. Искрец (изпълнява се целогодишно, от понеделник до събота) с час на тръгване от гр. Своге – 11.20 
ч.;
18. гр. Своге – с. Брезе (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с часове на тръгване 06.10 ч.; 17.40 ч.;
19. гр. Своге – с. Брезе (изпълнява се целогодишно, събота - неделя) с час на тръгване 09.00 ч.;
20. гр. Своге – с. Брезе (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 13.30 ч.;
21. гр. Своге – с. Заноге (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с часове на тръгване 05.10 ч.; 13.30 ч.;
22. гр. Своге – с. Заноге (изпълнява се целогодишно, събота - неделя) с час на тръгване 
08.30 ч.;
23. гр. Своге – с. Заноге (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване 17.45 ч.;
24. гр. Своге – с. Желен (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с часове на тръгване 07.00 ч.; 08.30 
ч.; 
25. гр. Своге – с. Желен (изпълнява се целогодишно, от понеделник  до петък) с часове на тръгване 13.25 ч.; 16.55 ч.; 
26. гр. Своге – с. Желен (изпълнява се целогодишно, събота - неделя) с час на тръгване 
17.40 ч.; 
27. гр. Своге – с. Лесков дол (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване 06.55 ч.;
28. гр. Своге – с. Лесков дол (изпълнява се целогодишно, събота - неделя) с час на тръгване 09.10 ч.; 18.30 ч.;
29. гр. Своге – с. Лесков дол (изпълнява се целогодишно, четвъртък) с час на тръгване 
11.30 ч.;
30. гр. Своге – с. Лесков дол (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 15.30 ч.;
31. гр. Своге – с. Огоя – с. Ябланица (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване 08.00 
ч.;
32. гр. Своге – с. Огоя – с. Ябланица (изпълнява се целогодишно, събота - неделя) с час на тръгване 15.00 ч.;
33. гр. Своге – с. Огоя – с. Ябланица (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 17.30 ч.;

С цел защита на особено важният обществен интерес по осигуряване на транспортното обслужване на населението на те-
риторията на Община Своге и съществуващата вероятност да бъде разстроена дейността на държавните и местни органи на 
властта, на основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) допуска предварително изпълнение  на 
спешната мярка.
Заповедта следва да се публикува в един местен и един национален ежедневник, за сметка на община Своге.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 16д, ал. 8 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване 
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси в 14-дневен срок от публикуването 
и чрез Областен управител на Софийска област пред Административен съд - София Област.

РОСИЦА ИВАНОВА   (п)
Областен управител  
на Софийска област

гр.София,1040, бул. “Витоша” № 6, тел. 02/9301 801, 02/9301 813, факс 02/9883 484,
e-mail: sofoblast@government.bg; www.sofoblast.government.bg

......продължение от стр.11
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 24.04.2015 г.

 РЕШЕНИЕ №62 - OТ-
НОСНО: ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
РЕШ.№28 ОТ ПРОТ.№4/27.03.2015г. 
НА ОбС-СВОГЕ
 ОбС-Своге отменя свое 
Реш.№28 от Прот.№4/27.03.2015г., по 
съображенията, изложени в посочената 
заповед на Областния управител на Со-
фийска област.
РЕШЕНИЕ №63 - OТНОСНО: ИЗ-
МЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИ-
ВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПО-
РЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУ-

ЩЕСТВО В ОБЩИНА СВОГЕ
 I. Приема Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 7 за реда за 
придобиване, управление и разпорежда-
не с общинско имущество, както след-
ва:
(Целия текст на Решение №63 можете 
да прочетете в официалния сайт на Об-
щина Своге www.svoge.bg, в раздел Об-
щински съвет, подраздел Решения)
 РЕШЕНИЕ №64 - OТНОС-
НО: ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН 
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2014 г. НА 
„МБАЛ –СВОГЕ” ЕООД 
1.ОбС приема годишния финансов отчет 
на „МБАЛ-Своге”ЕООД  към 31.12.2014 
г.
2. Не освобождава от отговорност упра-
вителя на „МБАЛ–Своге” ЕООД.
3. Текущата нетна печалба за 2014 г. да 
не бъде разпределена като дивидент, а да 
бъде отнесена в неразпределена печалба 
от минали години.
РЕШЕНИЕ №65 - OТНОСНО:  ПРИ-
ЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ 

ОТЧЕТ  ЗА 2014 г. НА  „СПОРТИСТ-
СКАЛА” ЕООД
1.ОбС приема представените от Упра-
вителя на „Спортист-Скала” ЕООД  год. 
финансов отчет  към 31.12.2014 г. и ана-
лиз за финансовото състояние на друже-
ството за 2014 г..
2. Не освобождава от отговорност упра-
вителя на  „Спортист-Скала” ЕООД.
3. Годишн. финансов резултат за 2014 
г. да бъде отнесен като неразпределена 
печалба.
РЕШЕНИЕ №66 - OТНОСНО: ОС-
ВОБОЖДАВАНЕ УПРАВИТЕЛЯ НА 

„СПОРТИСТ 
С К А Л А ” 
ЕООД И ИЗ-
БОР НА НОВ  
УПРАВИТЕЛ
 ОбС не ос-
в о б о ж д а в а 
Кирил Цвета-
нов Иванов от 
д л ъ ж н о с т т а 
Управител на 
„ С п о р т и с т -
Скала” ЕООД 
гр.Своге.
 РЕШЕНИЕ 
№67 - OТНОС-
НО: ПРИЕ-
МАНЕ НА 

СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКАТА 
АДМИНИСТРАЦИЯ, СЧИТАНО ОТ 
01.04.2015 г.
1. ОбС променя свое Реш.№5, 
Прот.№1/30.01.2014 г.
2. Приема структура на общинската ад-
министрация, счит. от 01.04.2015 г. как-
то следва:
ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ - 231,5
І. ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ НА ДЕЛЕГИ-
РАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 
– 212,5 
Б.ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
– 117,5
1/ Здравеопазване – 11
2/ Образование – ЦДГ И ОДЗ – 98,5 
3/ Други дейности в образованието /уче-
нически транспорт/ – 2  
4/ Център за обществена подкрепа – 6
 РЕШЕНИЕ №68 - OТНОС-
НО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИ-
ТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА 
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТ-
СКИ НАМЕСТНИЦИ И ЗАМЕСТ-
НИК-КМЕТОВЕ В ОБЩИНА СВО-

ГЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ 
ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 
2015 г.
 ОбС определя размера на до-
пълнителните възнаграждения за по-
стигнати резултати през първото триме-
сечие на 2015 г., както следва: 
За кметовете на кметства –  250 лв.
За кметските наместници  -  180 лв.
За заместник-кметове на общината – 250 
лв.
 РЕШЕНИЕ №69 - OТНОС-
НО: ОТПУСКАНЕ НА ЕФП НА 
НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА И СЕМЕЙ-
СТВА ПО РЕДА НА НАРЕДБА ЗА 
РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ 
НА ЕФП, ПРИЕТА С РЕШ.№121, 
ПРОТ. №29/26.04.2013 г.
 ОбС реши: да се отпусне ед-
нократна финансова помощ на лицата, 
одобрени от комисията  по чл.7, Раздел 
ІІ от Наредба за реда и начина за отпус-
кане на ЕФП по приложения списък. 
Средствата са предвидени  в бюджета на 
Община Своге за 2015 г. по параграф 42-
14 /текущи обезщетения и помощи по 
решение на Общинския съвет/.
 РЕШЕНИЕ №70 - OТНОС-
НО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНА-
ТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СВОГЕ 
ПРЕЗ 2015 г.
 ОбС приема Програма за раз-
витие на читалищната дейност в Общи-
на Своге през 2015г.
 РЕШЕНИЕ №71 - OТНОС-
НО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ 
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2015 г.
 ОбС-Своге приема  Общински 
план за младежта за  2015 г.
 РЕШЕНИЕ №72 - OТНОС-
НО: ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ 
ЗА ЧИ НА ПУП НА гр.СВОГЕ–ПРЗ 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УЛИЦА С ОК 
1012-1011 (ул.„ЛЮЛИН“) МЕЖДУ 
кв.144 И 145 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ В 
ТОЗИ УЧАСТЪК НА ПЕШЕХОДНА 
СТЪПАЛОВИДНА АЛЕЯ С ПОД-
ХОДИ КЪМ ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ 
Й УПИ IV-1694 И III-1699 ОТ КВ.144 
И УПИ IX-1730, X-1728, XI-1727, XII-
1722 И I-1721 ОТ КВ.145 КАТО ЧАСТ 
ОТ КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИ-
ВА ЗА СТРОЕЖ: „ИЗГРАЖДАНЕ 
СТЪПАЛОВИДНА УЛИЦА, ЧАСТ 
ОТ ул.„ЛЮЛИН“, кв.ДРЕНОВ, 



Община Своге информационен бюлетин

14

гр.СВОГЕ”
 ОбС одобрява Проект за ЧИ на 
ПУП–ПРЗ за изменение на улица с ОК 
1012-1011 (ул. „Люлин“) между кв.144 
и 145 за изграждане в този участък на 
пешеходна стъпаловидна алея с подхо-
ди към принадлежащите й УПИ IV-1694 
и III-1699 от кв.144 и УПИ IX-1730, 
X-1728, XI-1727, XII-1722 и I-1721 от 
кв.145 като част от Комплексен про-
ект за инвестиционна инициатива за 
строеж:„Изграждане стъпаловидна ули-
ца, част от ул.„Люлин“,кв.Дренов,гр.
Своге“. Със Заповед №974/09.06.2014 
г. е разрешено изработването на КПИИ 
за обект:„Изграждане стъпаловидна 
улица, част от ул.„Люлин“, кв.Дренов, 
гр.Своге“.
Решението да се изпрати за обнародване 
в 7–дневен срок.
 РЕШЕНИЕ №73 - OТНОС-
НО: ОДОБРЯВАНЕ ЗАДАНИЕ ПО 
ЧЛ.125 ОТ ЗУТ И ИЗДАВАНЕ РАЗРЕ-
ШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРО-
ЕКТ ЗА ПУП–ПП ЗА OПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ТРАСЕ ЗА ТРАНСПОРТЕН ДОС-
ТЪП ПРЕЗ ИМОТ №000216 – ПОЛ-
СКИ ПЪТ ПО КВС НА с.ИСКРЕЦ
ОбС не одобрява заданието по чл. 125 
от ЗУТ – обяснителна част и Скица-
предложение в М 1:500 и нe разрешава 
изработване от заинтересованото лице 
на проект за ПУП–ПП за определяне на 
трасе за транспортен достъп през имот 
№000216, местн.„Синия вир“ по КВС на 
с. Искрец. 
Решението да се съобщи по реда на чл. 
124б, ал. 2 от ЗУТ.
 РЕШЕНИЕ №74 - OТНОС-
НО: ОДОБРЯВАНЕ ЗАДАНИЕ ПО 
ЧЛ.125 ОТ ЗУТ И ИЗДАВАНЕ РАЗ-
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА 
ПУП–ПП ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА 
ТРАСЕ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ 
ПРЕЗ ИМОТ №000216 – ПОЛСКИ 
ПЪТ ПО КВС НА с.ИСКРЕЦ
 ОбС не одобрява заданието 
по чл. 125 от ЗУТ – обяснителна част 
и Скица-предложение в М 1:500 и не 
разрешава изработване от заинтересова-
ното лице на проект за ПУП–ПП за ут-
върждаване на трасе за водоснабдяване 
през имот №000216, местн.„Синия вир“ 
по КВС на с. Искрец. 
Решението да се съобщи по реда на чл. 
124б, ал. 2 от ЗУТ.
 РЕШЕНИЕ №75 - OТНОС-
НО: БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТА-
ВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ 
ОТ ИМОТ–ЧОС, ПРЕДСТАВЛ. 
ПОМЕЩЕНИЕ №15, С ПЛОЩ ОТ 

12,40кв.м, НАХ. СЕ В гр.СВОГЕ, 
ул.„АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ №3
1.ОбС променя свое Реш.№46, 
Прот.№4/27.03.2015г. като вместо Раз-
дел ІV„БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ” 
става нов Раздел VІІ „БЕЗВЪЗМЕЗДНО 
УПРАВЛЕНИЕ”.
2.ОбС дава съгласие за безвъзмездно 
предоставяне на отдел „Закрила на де-
тето“ към дирекция „Социално подпо-
магане“ гр.Своге за управление на част 
от имот–ЧОС, нах. се в гр.Своге, ул.„Ал.
Стамболийски“ №3, ІІ ет. от 3-етажна 
администр. сграда с пл. от 12,40 кв.м, 
представл. помещение №15 за срок от 
1 г.             
3.ОбС упълномощава кмета на община 
Своге да издаде Заповед и сключи До-
говор за безвъзмездно предоставяне на 
отдел „Закрила на детето“ към Дирек-
ция „Социално подпомагане“ гр.Своге 
за управление на гореописания имот 
– ЧОС  за срок от 1  г.
 РЕШЕНИЕ №76 - OТНОС-
НО: БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТА-
ВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ 
ОТ ИМОТ–ЧОС, ПРЕДСТАВЛ. 7 
БР.  ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ 
140кв.м, НАХ. СЕ В гр.СВОГЕ, ул. 
„АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ“№3
1.ОбС променя свое Реш.№48,Прот.№4/
27.03.2015г. като вместо Раздел ІV „БЕЗ-
ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ” става нов 
Раздел VІІ „БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРА-
ВЛЕНИЕ”.
2.ОбС дава съгласие за безвъзмездно 
предоставяне на Дирекция „Социално 
подпомагане“ гр.Своге за управление 
на част от имот–ЧОС, попадащ в УПИ 
I-879 „Административна и обслужва-
ща дейност“ с пл. 1050кв.м в кв.107 по 
ПУП на гр.Своге, представл. 7 броя по-
мещения с обща пл. от 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 сградата за срок от 1 г.             
3.ОбС упълномощава кмета на община 
Своге да издаде Заповед и да сключи 
Договор за безвъзмездно предоставяне 
на Дирекция „Социално подпомагане“ 
гр.Своге за управление на гореописания 
имот–ЧОС  за срок от 1 г.
 РЕШЕНИЕ №77 - OТНОС-
НО: БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТА-
ВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЧ„СВ.
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 1800/2300 
ид.ч. ОТ УПИ VIII „ЗА ОБЩЕСТВЕ-
НО ОБСЛУЖВАНЕ“, кв.13 ПО ПУП 
НА с. ЖЕЛЕН
1.ОбС променя свое Реш.№47,Прот.№4/

27.03.2015г., като вместо Раздел IV „Без-
възмездно ползване“ става  нов Раздел 
VII „Безвъзмездно управление“.
2.ОбС дава съгласие за безвъзмездно 
предоставяне за управление на следния 
имот: 1800/2030 ид.ч. от УПИ VIII „Об-
ществено обслужване“, кв.13 по ПУП 
на с.Желен,  целият с пл. от 2030 кв.м. 
Масивна сграда на приземен етаж и 
етаж (читалище) със застроена площ от 
199,80 кв.м, построена 1962-1964 г.  
3.ОбС упълномощава кмета на община 
Своге да издаде Заповед и сключи Дого-
вор за безвъзмездно предоставяне за уп-
равление на имота, описан в т.2 за срок 
от 5 г.  с НЧ „Св.Св. Кирил и Методий“-
с.Желен.
 РЕШЕНИЕ №78 - OТНОС-
НО: УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕ-
МИНАВАНЕ ПРЕЗ ИМОТ–ПОС 
– ДЕРЕ С ПЛ. 2,065дка, НАХ.СЕ В 
с.ДРУЖЕВО,м. „ТОРИЦА“
ОбС не дава съгласие за учредяване на 
възмездно срочно право на преминаване 
на хора и техника през имот-ПОС, с н-н 
на тр. ползв.е: дере с пл. 2.065дка, нах. 
се в с.Дружево, м.„Торица”. Площта на 
частта, през която ще се осъществи пре-
мин. е 692 кв.м, при шир. на трасето–3 м 
и линейно раз-ние от 238.84 м.
 РЕШЕНИЕ №79 -  OТНОС-
НО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН 
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА 
УЧРЕДЯВАНЕ ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО 
НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ–ЧОС, 
ПРЕДСТАВЛ. ГАРАЖНА ГРУПА ОТ 
2 БРОЯ ГАРАЖИ С №№ 4 и 5, ВСЕКИ 
ОТ ТЯХ С ПЛ. ОТ 18 кв.м, ПОПАДА-
ЩА В УПИ №II-„ЗА ОЖС И ГАРА-
ЖИ“, кв.61 ПО ПУП НА гр.СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за провеждане 
на публичен търг с тайно наддаване за 
учредяване възмездно право на строеж 
върху имот–ЧОС, представл. гаражна 
група от 2 бр. гаражи с №№ 4 и 5, всеки 
от тях с пл. от 18 кв.м, попадаща в УПИ 
№ ІІ–„За ОЖС и гаражи”, кв.61 по ПУП 
на гр.Своге. АЧОС №690/15.11.2002 г.
2. ОбС одобрява начална продажна цена 
за 1 гаражна клетка в р-р на 1 320 лв. без 
ДДС, съгласно експертна оценка,  изгот-
вена от лицензиран оценител.
3. ОбС упълномощава кмета на община 
Своге да проведе търга по т.1 и издаде 
заповед, и сключи договор за учредено 
право на строеж върху описания в т.1 
имот–ЧОС, със спечелилия публичния 
търг участник.
 РЕШЕНИЕ №80 -  OТНОС-
НО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИ-
ЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА 
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ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМО-
ТИ-ПОС №№110011, 110014,020009 И 
020011, НАХ. СЕ В с. БРЕЗЕ
1. ОбС дава съгласие за предоставяне 
под наем за срок до 5 г. на следните имо-
ти–ПОС:  - Имот с №110011 в с.Брезе, 
м.„Еждан”, с пл. 314.114дка. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: пасище, 
мера. АПОС №311/26.02.2015 г.      
- Имот с №110014 в с.Брезе, м.„Заногата”, 
с пл. 314.114 дка. Кат. на земята: десета. 
Н-н на тр. ползв.: пасище, мера. АПОС 
№309/26.02.2015 г.      
- Имот с №020009 в с.Брезе, м.„Смърдан”, 
с пл. 11.092 дка. Кат. на земята: десета. 
Н-н на тр. ползв.: пасище, мера. АПОС 
№312/27.02.2015 г.      
- Имот с №020011 в с.Брезе, м.„Смърдан”, 
с пл. 17.186 дка. Кат. на земята: десета. 
Н-н на тр. ползв.: пасище, мера. АПОС 
№313/27.02.2015 г.      
2. ОбС дава съгласие за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за от-
даване под наем на имотите, описани в 
т.1.    
3. ОбС одобрява начална тръжна годиш-
на наемна цена в размер на 7 лв. за дка, 
съгласно оценка, изготвена от лицензи-
ран оценител.     
4. ОбС възлага на кмета на община 
Своге да проведе публичен търг с тай-
но наддаване и сключи договор за наем 
за срок до 5 г. на описаните в т.1 имоти 
– ПОС, със спечелилия публичния търг 
участник.
 РЕШЕНИЕ №81 - OТНОС-
НО: ПРОВЕЖ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С 
ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВ. 
ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ЧОС 
№№ 014007, 014098, 014104, 014040, 
014050, 014019, 014013, 014018, 014015 
и 014028, В С.ЗАВИДОВЦИ
1. ОбС дава съгласие за предост. под 
наем за срок до 10 г. на следните имоти 
– ЧОС: 
- Имот с №014007 в с. Завидовци, 
м.„Колнико”, с пл. 5.092 дка. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС №11688/17.02.2015 г.      
- Имот с №014098 в с. Завидовци, 
м.„Градище”, с пл. 3.507 дка. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АПОС №11686/ 17.02.2015 г.      
- Имот с №014104 в с. Завидовци, 
м.„Градище”, с пл. 4.595 дка. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: пасище, 
мера. АЧОС №11687/17.02.2015 г.
- Имот с №014040 в с. Завидовци, 
м.„Валого”, с пл. 9.252 дка.. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: нива. 

АЧОС №11685/17.02.2015 г.
- Имот с №014050 в с. Завидовци, 
м.„Габер”, с пл. 0.539 дка. Кат. на земя-
та: десета. Н-н на тр. ползв.: нива. АЧОС 
№11682/17.02.2015 г.
- Имот с №014019 в с. Завидовци, 
м.„Рудината”, с пл. 6.485 дка. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС №11684/17.02.2015 г.
- Имот с №014013 в с. Завидовци, 
м.„Колнико”, с пл. 5.215 дка. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС №11683/17.02.2015 г.
- Имот с №014018 в с. Завидовци, 
м.„Поятище”, с пл. 5.494 дка. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС №11683/17.02.2015 г.
- Имот с №014015 в с. Завидовци, 
м.„Рудината”, с пл. 12.966 дка. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС №11681/17.02.2015 г.
- Имот с №014028 в с. Завидовци, 
м.„Дърдорица”, с пл. 3.836 дка. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползване: ли-
вада. АЧОС №11689/17.02.2015 г.
2. ОбС дава съгласие за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за от-
даване под наем на имотите, описани в 
т.1.    
3. ОбС одобрява начална тръжна годиш-
на наемна цена в размер на 7 лв./дка, съ-
гласно  оценка, изготвена от лицензиран 
оценител.     
4.  ОбС възлага на кмета на община 
Своге да проведе публичен търг с тайно 
наддаване и сключи договор за наем за 
срок до 10 г. на описаните в т.1 имоти 
– ОС, със спечелилия публичния търг 
участник. 
 РЕШЕНИЕ №82 -  OТ-
НОСНО: ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ 
С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВ. 
ПОД НАЕМ НА ИМОТИ–ЧОС 
№№034005,034003,034002 В с. ДО-
БЪРЧИН
1.ОбС дава съгласие за предоставяне под 
наем за срок до 10 г. на имоти – ЧОС: 
- Имот №034005 от ОПФ, с пл. от 15,244 
дка, в с.Добърчин, м.„Пърданков рът”. 
Кат. на земята: девета. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. АЧОС №11671/14.01.2015 г.;
- Имот №034003 от ОПФ, с пл. от 5,441 
дка, в с.Добърчин, м.„Преодите“. Кат. на 
земята: девета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС №11669/13.01.2015 г.
-  Имот №034002 от ОПФ, с пл. от 20,435 
дка, в с.Добърчин, м.„Пърданков ръд“. 
Кат. на земята: девета. Н-н на тр. ползв.: 
нива. АЧОС №11668/13.01.2015г.
2. ОбС дава съгласие за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване за отда-
ване под наем на имота, описан в т.1.  
3.ОбС одобрява начална тръжна годиш-
на наемна цена за имота в размер на 7 
лв./дка, съгласно оценка, изготвена от 
лицензиран оценител.
4. ОбС възлага на кмета на община Сво-
ге да проведе публичен търг с явно над-
даване и сключи договор за наем за срок 
до 10 г. на описания в т.1 имот – ОС, със 
спечелилия  публичния търг участник.
 РЕШЕНИЕ №83 - OТНОС-
НО: ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА ИМОТ – ЧОС №000093, В 
С. ЛЕСКОВДОЛ
1. ОбС дава съгласие за предост. под 
наем за срок до 10 г. на следният имот  
– ЧОС:
- Имот с № 000093 в с.Лесковдол, с пл. 
9.742 дка. Кат. на земята: десета. Н-н 
на тр. ползв.: др.селскостоп.територия. 
АЧОС № 11692/26.02.2015 г.
2. ОбС дава съгласие за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за отда-
ване под наем на имота, описан  в т.1.
3. ОбС одобрява начална тръжна годиш-
на наемна цена в размер на 7 лв./дка, съ-
гласно  оценка, изготвена от лицензиран 
оценител.
4. ОбС възлага на кмета на община Сво-
ге да проведе публичен търг с явно над-
даване и сключи договор за наем за срок 
до 10 г. на описания в т.1 имот – ОС, със 
спечелилия публичен търг участник.
 РЕШЕНИЕ №84 - OТНОС-
НО: ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА 
ИМОТ-ЧОС, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 
4 БРОЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ОБЩА 
ПЛ. 81,96кв.м, НАХОДЯЩ СЕ В 
гр.СВОГЕ, ул. „АЛ.СТАМБОЛИЙ-
СКИ“№3
1. ОбС дава съгласие да се предостави 
под наем част от имот - ЧОС, предста-
вл.: 4 броя помещения с обща пл. от 
81.96кв.м (15,00кв.м,29,90 кв.м,21.00кв.
м и 16,06кв.м), находящи се в админи-
стр. сграда на 3 етажа с площ 410кв.м, 
попадащи в имот пл.№879, кв.107 по 
ПУП на гр. Своге, за осъществяване 
дейността на общинските ръководства 
на политическите партии, отговарящи 
на условията, предвидени в Закона за 
политическите партии. 
2. ОбС определя месечна наемна цена 
на описаните в т.I помещения в размер 
нa 1.50 лв./кв.м (без ДДС) по Реш.№54, 
Прот.№2/17.02.2011 г. на ОбС и упъл-
номощава кмета на община Своге да 
издаде Заповед и да сключи Договор за 
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наем  с ръководствата на политическите 
партии.
 РЕШЕНИЕ №85 - OТНОС-
НО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН 
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТ-
ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ  В 
с. ЦЕРЕЦЕЛ
1.ОбС дава съгласие за предост. под 
наем за срок до 10 г. на следните имоти 
– ЧОС: 
- Имот с №069002 в с. Церецел, 
м.„Зебрец” с пл. 17,551 дка. Кат. на зе-
мята: девета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС №11705/07.04..2015 г.      
- Имот с №070004 в с. Церецел, 
м.„Зебрец” с пл. 15.081 дка. Кат. на зе-
мята: девета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС №11701/07.04.2015 г.      
- Имот с №070002 в с.Церецел, 
м.„Зебрец” с пл. 5.454 дка. Кат. на зе-
мята: девета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС  №11702/07.04..2015 г.      
- Имот с №070008 в с. Церецел, 
м.„Зебрец” с пл. 1.808 дка. Кат. на зе-
мята: девета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС  №11703/07.04.2015 г.      
- Имот с №070006 в с. Церецел, 
м.„Зебрец” с пл. 0.611 дка. Кат. на зе-
мята: девета. Н-н на тр.ползв.:ливада. 
АЧОС  №11704/07.04.2015 г.      
- Имот с №069009 в с. Церецел, 
м.„Зебрец” с пл. 3.919 дка. Кат. на зе-
мята: девета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС №11707/07.04.2015 г.     
- Имот с №069015 в с. Церецел, 
м.„Райчовци” с пл. 1.598 дка. Кат. на зе-
мята: девета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС №11700/07.04.2015 г.      
- Имот с №069014 в с. Церецел, 
м.„Райчовци” с пл. 5.231 дка. Кат. на зе-
мята: девета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС №11699/07.04.2015 г.      
- Имот с №000545 в с. Церецел, 
м.„Райчовци” с пл. 17.490 дка. Кат. на 
земята: девета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС  №11698/07.04.2015 г.      
- Имот с №069007 в с. Церецел, 
м.„Зебрец” с пл. 0.490 дка. Кат. на зе-
мята: девета. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
АЧОС  №11706/07.04.2015 г.      
2. ОбС дава съгласие за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за от-
даване под наем на имотите, описани в 
т.1.    
3. ОбС одобрява начална тръжна годиш-
на наемна цена в размер на 7 лв./дка, съ-
гласно  оценка, изготвена от лицензиран 
оценител.     
4. ОбС възлага на кмета на община 
Своге да проведе публичен търг с явно 

наддаване и сключи договор за наем за 
срок до 10 г. на описаните в т.1 имоти 
– ОС, със спечелилия публичния търг 
участник.
 РЕШЕНИЕ №86 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС 
ПРИ ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2015 г. В 
РАЗДЕЛ I „ПРОДАЖБА“ С ИМОТ 
№019085 ОТ ОПФ, С ПЛ. 116.119дка, 
НАХОДЯЩ СЕ В с.ЗАНОГЕ, 
м.„ЦАРСКА ЕСЕНИЦА“
ОбС ДОПЪЛВА ГОДИШНАТА ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПО-
РЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 2015 
г. в раздел I “Продажба”, със следния 
имот:
- Имот N:019085 от ОПФ, с пл. 116.119 
дка в с.Заноге, м.„Царска есеница“. Кат. 
на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: ли-
вада. 
 РЕШЕНИЕ №87 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС 
ПРИ ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2015 г. В 
РАЗДЕЛ  ІІ „ПОД НАЕМ“ С ИМОТИ 
№№051046, 051040,051001, 051007, 
051042, 051015, 051029 И 049027, НА-
ХОДЯЩИ СЕ В с.РЕДИНА
1. ОбС Допълва ГОДИШНАТА ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПО-
РЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 2015 г, 
като включва в раздел II „ПОД НАЕМ“, 
следните имоти:
- Имот с №051046 от ОПФ с пл. от 
8.230 дка в с.Редина, м.„Поседенски 
кладенец“. Н-н на тр. ползв.: пасище, 
мера. Кат. на земята: десета.  АПОС 
№360/26.03.2015 г
- Имот с №051040 от ОПФ, с пл. от 
14.197 дка в с.Редина, м.„Целината“. Н-
н на тр. ползв.: пасище, мера. Кат. на зе-
мята: десета. АПОС №.359/26.03.2015 г.
- Имот с №051001 от ОПФ, с пл. от 6.352 
дка в с. Редина, м.„Редина“. Н-н на тр. 
ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: де-
сета. АПОС №.353/26.03.2015 г.
- Имот с №051007 от ОПФ, с пл. от 2.284 
дка в с.Редина, м.„Синята поляна“. Н-н 
на тр. ползв.: пасище, мера. Кат. на зе-
мята: десета. АПОС №.357/26.03.2015 г.
- Имот с №051042 от ОПФ, с пл. от 2.070 
дка в с.Редина, м.„Габеро“. Н-н на тр. 
ползв.: пасище,мера. Кат. на земята: де-
сета. АПОС №.356/26.03.2015 г.
- Имот с №051015 от ОПФ, с пл. от 3.521 
дка в с.Редина, м.„Целината“. Н-н на тр. 
ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: де-

сета. АПОС №.355/26.03.2015 г.
- Имот с №051029 от ОПФ, с пл. от 1.574 
дка в с.Редина, м.„Целината“. Н-н на тр. 
ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: де-
сета. АПОС №.352/26.03.2015 г.
- Имот с №049027 от ОПФ, с пл. от 9.347 
дка в с.Редина, м.„Чуклата“. Н-н на тр. 
ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: де-
сета. АПОС№.358/26.03.2015г.
 РЕШЕНИЕ №88 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 
– ОС ПРИ ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 
2015 г. В РАЗДЕЛ  ІІ „ПОД НАЕМ“ 
С ИМОТИ №№001382, 001380, 
001799 001353,НАХОДЯЩИ СЕ В 
с.ЯБЛАНИЦА, №034058, НАХОДЯЩ 
СЕ В с.СВИДНЯ И №153002, НАХО-
ДЯЩ СЕ В с.БРЕЗОВДОЛ
 ОбС Допълва ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 
2015 г., като включва в раздел II „ПОД 
НАЕМ“, следните имоти:
- Имот с №001382 от ОПФ, с пл. от 2.097 
дка в с.Ябланица, м.„Татарка“. Н-н на тр. 
ползв.: нива. Кат. на земята: девета. 
- Имот с №001380 от ОПФ с пл. 11.222 
дка в с.Ябланица, м.„Татарка“. Н-н на 
тр. ползв.: използв. ливада. Кат. на земя-
та: девета.
- Имот с №001799 от ОПФ с пл. 27.500 
дка в с.Ябланица, м.„Маменица”. Н-н на 
тр. ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: 
десета.
- Имот с №001353 от ОПФ с пл. 47.034 
дка в с.Ябланица, м.„Биволарнико“. Н-н 
на тр. ползв.: използв. пасище, мера. 
- Имот с №034058 от ОПФ с пл. 73.579 
дка в с.Ябланица, м.„Циганка“. Н-н на 
тр. ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: 
девета.
- Имот с №153002 от ОПФ с пл. 167.270 
дка в с.Ябланица, м.„Вита поляна“. Н-н 
на тр. ползв.:пасище, мера. Кат. на земя-
та: десета.
 РЕШЕНИЕ №89 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС 
ПРИ ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2015 г. В 
РАЗДЕЛ  ІІ „ПОД НАЕМ“ С ИМОТИ 
№№030073, 051043, 030078, 051016, 
051022, 030074 И 030079, НАХОДЯ-
ЩИ СЕ В с.РЕДИНА
 ОбС Допълва ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 
2015 г., като включва в раздел II „ПОД 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 Изх.№62/14.04.2015г.
ОБЯВЛЕНИЕ

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение 
№60, Протокол №4 от 27.03.2015г.  ОбС-Своге дава разрешение да се изработи за сметка на заинтересованото лице 
„СДРУЖЕНИЕ „ФОНД ЗА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА” (ФДФФ)- гр. Благоевград Проект за ПУП – ПЗ, част от КПИИ 
за собствения на Сдружението (нот. акт/2009г.), поземлен имот (ПИ) извън границите на урбанизираните територии, 
съгласно приложените скица № К01377/05.03.2015г. на Общинската служба по земеделие-Своге – ПИ № 002013 по 
КВС за с. Заноге, Община Своге, местн. „Селото”, X-та категория земя „друга производствена база“ (бивш стопански 
двор), за обект: „Животновъдна ферма и други селскостопански обекти”, както и на необходимите постройки на допъл-
ващото застрояване и жилищни сгради за обитаване на работещите във фермата животновъди.
Александър Манолов  /п/
Председател на Общински съвет-Своге

НАЕМ“, следните имоти:
- Имот с №030073 от ОПФ, с пл. от 0.707 
дка в с.Редина, м.„Вълков лом“. Н-н на 
тр. ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: 
десета.  АПОС №392/03.04.2015 г
- Имот с №051043 от ОПФ, с пл. от 2.245 
дка в с.Редина, м.„Редина“. Н-н на тр. 
ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: де-
сета. АПОС №.387/03.04.2015 г.
- Имот с №030078 от ОПФ, с пл. от 
1.072 дка в с.Редина, м.„Плато“. Н-н на 
тр. ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: 
десета. АПОС №.388/03.04.2015 г.
- Имот с №051016 от ОПФ, с пл. от 0.894 
дка в с.Редина, м.„Редина“. Н-н на тр. 
ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: де-
сета. АПОС №.389/03.04.2015 г.
- Имот с №051022 от ОПФ, с пл. от 1.969 
дка в с.Редина, м.„Габеро“. Н-н на тр. 
ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: де-
сета. АПОС №.389/03.04.2015 г.
- Имот с №030074 от ОПФ, с пл. от 0.712 
дка в с.Редина, м.„Вълков лом“. Н-н на 
тр. ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: 
десета. АПОС №.390/03.04.2015 г.
- Имот с №030079 от ОПФ, с пл. от 
1.387 дка в с.Редина, м.„Плато“. Н-н на 
тр. ползв.: пасище, мера. Кат. на земята: 
десета. АЧОС №.386/03.04.2015 г.
 РЕШЕНИЕ №90 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС 
ПРИ ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2015 г.. В 
РАЗДЕЛ III „УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО 
НА СТРОЕЖ“ С УПИ II „ЗА ТЪРГО-
ВИЯ И УСЛУГИ“, КВ.174 ПО ПУП 
НА гр.СВОГЕ
 ОбС Допълва ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗ-
ПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 2015 

г., като включва в раздел III „УЧРЕДЯ-
ВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ“ върху 
следния УПИ:
- УПИ II – „За търговия и услуги“ кв. 
174 по ПУП на гр. Своге, одобрен със 
заповед №АБ – 332/01.09.1983 г. на ИК 
на ОНС–София, частично изменен ПУП, 
одобрен със заповед №460/13.10.2000 
г. на Кмета на община Своге. АЧОС 
№263/10.11.2000 г.
 РЕШЕНИЕ №91 - OТНОС-
НО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ГОДИШЕН 
ПЛАН ЗА 2015 г. (АКТУАЛИЗИРАН) 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЗВЕНО „ВЪ-
ТРЕШЕН ОДИТ“
 ОбС съгласува Годишния план 
за 2015 г. (актуализиран) за дейността на 
звено „Вътрешен одит“.
 РЕШЕНИЕ №92 - OТНОС-
НО: ПРОМЯНА НА РЕШ.№26, 
ПРОТ.№4/27.03.2015г. В ЧАСТТА, КА-
САЕЩА СРОКА НА ДОГОВОР ЗА 
ПРЕДОСТ. ЗА БЕЗВЪЗМ. УПРАВЛЕ-
НИЕ НА ИМОТ-ЧОС, ПРЕДСТАВЛ.: 
3 БРОЯ ПОМЕЩ. С ПЛ. ОТ 40кв.м, 
81кв.м и 25 кв.м, ВЕДНО СЪС СЪОТ-
ВЕТНИТЕ ОБЩИ ИД.Ч. НА СГРА-
ДАТА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР.СВОГЕ, 
УЛ. ‚АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ“ №3
 ОбС променя свое Реш.№26, 
Прот.№4/27.03.2015 г. в частта, касаеща 
срока на договора за безвъзмездно упра-
вление,  като вместо 1  г. срокът става 8 
г.  
 Настоящето решение е не-
разделна част от Реш.№26, Прот.№4/ 
27.03.2015 г.
 РЕШЕНИЕ №93 -  OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШ. 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС 

ПРИ ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2015 
г. В РАЗДЕЛ IV„БЕЗВЪЗМЕЗДНО 
ПОЛЗВАНЕ“  С ИМОТ №000073 
ОТ ОПФ, С ПЛОЩ ОТ 1,455 дка В 
с.ЛЕСКОВДОЛ, м.„ТЕМИРОВО БЪР-
ДО”
 ОбС не ДОПЪЛВА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС 
ЗА 2015 г. в раздел ІV „БЕЗВЪЗМЕЗД-
НО ПОЛЗВАНЕ”, със следния имот:
- Имот № 000073 от ОПФ с пл. от 1.455 
дка в с.Лесковдол, м.„Темирово бърдо”, 
. Кат. на земята: десета. Н-н на тр. ползв. 
ливада. Имотът е общинска собственост 
по смисъла на чл. 19 от ЗСПЗЗ.
 РЕШЕНИЕ №94 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШ. 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС 
ПРИ ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2015 г. В 
РАЗДЕЛ  ІІ „ПОД НАЕМ“ С ИМОТ 
№013025 ОТ ОПФ, С ПЛ. 52.933ДКА, 
НАХОДЯЩ СЕ В с. РЕДИНА, 
м.„ПРЕСЛИЦА“
 ОбС ДОПЪЛВА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ПОС 
ЗА 2015 г. в раздел II “ПОД НАЕМ”, със 
следния имот:
- Имот №013025 от ОПФ, с пл. 
52.933 дка в с.Редина, м.„Преслица”.. 
Кат. на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: 
пасище, мера.  АПОС №301/26.01.2015  
г.

(Пълния текст на Решенията можете 
да прочетете в официалния сайт на 
Община Своге www.svoge.bg, в раздел 
Общински съвет, подраздел Решения)
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 Изх.№72/30.04.2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение 
№73, Протокол №5 от 24.04.2015г.  ОбС-Своге не одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица-
предложение в М 1: 500 и не разрешава изработване от заинтересованото лице на проект за ПУП–ПП за определяне на 
трасе за транспортен достъп през имот №000216, местн.“Синия вир“ по Картата на възстановената собственост (КВС) 
на село Искрец, Софийска област. 

Александър Манолов  /п/
Председател на Общински съвет-Своге

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 Изх.№71/30.04.2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение 
№74, Протокол №5 от 24.04.2015г.  ОбС-Своге не одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица-
предложение в М 1: 500 и не разрешава изработване от заинтересованото лице на проект за ПУП–ПП за утвърждаване 
на трасе за водоснабдяване през имот № 000216, местн.“Синия вир“по Картата на възстановената собственост (КВС) 
на село Искрец, Софийска област.

Александър Манолов  /п/
Председател на Общински съвет-Своге

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 Изх.№63/14.04.2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение 
№61, Протокол №4 от 27.03.2015г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– текстова и графична част и 
разрешава на Виктор Венциславов Михайлов да възложи за изработване проект за Подробен устройствен план (ПУП) 
– Парцеларен план (ПП) по чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, за елементите 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 землището на село Батулия, Софийска област, съгласно приложените графична  и текстова части/задание/.

Александър Манолов  /п/
Председател на Общински съвет-Своге
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Безплатна срещи за проблемите на простатата организира 
Българското урологично дружество

Уролози ще дават разяснения в цялата страна за 
доброкачествената простатна хиперплазия и ползата от 

навременното й диагностициране и лечение
На 28 май, четвъртък, от 14 ч., в пенси-
онерски клуб „Доверие” гр. Своге ще 
се проведе напълно безплатна среща 
със специалисти-уролози, разяснява-
щи какво е Доброкачествена хипер-
плазия на простатата, каква е ползата 
от навременното й диагностициране и 
лечение, както и рисковете от забавя-
нето им. 
Организатор е Българското урологично 
дружество със съдействието на Глаксо-
СмитКлайн. 
Българското урологично дружество 
отново стартира Националната кам-
панията за мъжко здраве “Отиди на 
преглед”. Инициативата е фокусирана 
върху заболяването доброкачествената 
простатна хиперплазия (ДПХ) и цели 
разясняване на ползата от навременно-
то й диагностициране и лечение, както 
и рисковете от забавянето им. 
Кампанията стартира за втори път през 
февруари 2015 г., след успешно си пър-
во издание през 2012 и 2013 г., когато 
бяха проведени повече от 100 срещи 
с уролози в различни населени места 

в цялата страна. Основна цел на ини-
циативата е да насърчи мъжете над 50 
години да обърнат внимание на симп-
томите, причинени от увеличаване на 
простатата, и да посетят личния си 
лекар или специалист-уролог за компе-
тентна помощ, а не да се опитват да се 
лекуват сами. 
Доброкачествената простатна хипер-
плазия (ДПХ) е доброкачествено за-
боляване на простатната жлеза. То се 
изразява в увеличаване на простатата, 
която започва да притиска пикочния 
канал и се създава неудобството при 
уриниране. Стесняването на уретрата 
и остатъчната урина в мехура причиня-
ват оплакванията, съпровождащи забо-
ляването. Честото ставане нощем, неу-
добството при излизането навън, ако се 
наложи да се ползва тоалетна – тези и 
още други неудобства се дължат имен-
но на това състояние.
ДПХ се среща при мъже над 50-55-го-
дишна възраст и затова е задължително 
всеки мъж да се консултира с уролог. 
Въпреки че според статистиката около 

3/4 от мъжете в тази възраст имат уголе-
мяване на простатата, само при малък 
брой от тях то се проявява с характер-
ните болестни симптоми. Поради тази 
причина, както и заради притеснение 
от темата, много нисък процент от мъ-
жете се интересуват от заболяването и 
са склонни да посетят своя личен лекар 
или специалист-уролог. Често съвсем 
неправилно се пристъпва към самосто-
ятелно лечение, което може да облекчи 
симптомите, но не решава проблема.
За Българско урологично дружество:

Българското урологично дружество е 
основано през 1960 г. Основните му 
цели са да подпомага и развива уро-
логията в България чрез стимулиране 
на научно-изследователската работа 
на своите членовете в областта на уро-
логията, поддържане на високо ниво 
на професионална квалификация на 
уролозите, внедряване на най-новите 
световни постижения в урологията и 
популяризиране постиженията на бъл-
гарските уролози. 

Отлично представяне на „Младите огнеборци” от Своге 
На  14 май 2015 г. в гр.Елин Пелин се проведе 16-тото областно състезание за Мла-
дежки противопожарни отряди „Млад огнеборец”, организирано от Регионална 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- София. В състезание-
то взеха участие 11 отбора, сформирани от РСПБЗН-Своге, РСПБЗН-Елин Пелин, 
РСПБЗН-Ихтиман, РСПБЗН-Самоков, РСПБЗН-Ботевград, РСПБЗН-Етрополе, 
РСПБЗН-Правец, РСПБЗН-Сливница, 
РСПБЗН-Костинброд, РСПБЗН-Годеч 
и РСПБЗН-Пирдоп. Отборът от Своге 
бе от ученици от СОУ „Иван Вазов”, 
на възраст от 12 до 16 г. Състезанието 
се проведе в две дисциплини : „Бойно 
разгръщане на състезателна пътека” и 

„400 м щафетно бягане с препятствия”. Отборът на „младите огнеборци” от Сво-
ге се представи отлично и зае второ място в крайното класиране. Победител стана 
отборът на Годеч, трето място зае отборът на Етрополе.



Община Своге, гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7
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ХТК „ПОЛЕТ” ОТБЕЛЯЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА КНИГАТА 
С ЛИТЕРАТУРНО ЧЕТЕНЕ И НОВА ИЗЛОЖБА

 Преди точно 20 години ЮНЕ-
СКО решава да направи Междуна-
роден ден на книгата и авторското 
право, а за дата е избран 23 април. С 
празнуването му  по цял свят се  насър-
чава четенето, издателската дейност и 
защитата на интелектуалната собстве-
ност чрез авторското право. Световни-
ят ден на книгата и авторското право 
се отбелязва в цял свят от различните 
правителства, неправителствени орга-
низации и културни институции и ор-
ганизации, обвързани с книгата и лите-
ратурата.

 „Дали човек чете или не чете 
– това веднага се забелязва. Между хо-
рата няма по-голяма разлика от тази.” 
(Паскал Мерсие, из „Нощен влак за 

Лисабон”)
 23 април e символична дата 
за световната литература. На тази дата 
през 1616 г. са починали Сервантес и 
Шекспир. Това е датата на раждане или 
смърт и на други изтъкнати автори като 
Морис Дрюон, Халдоур Лакснес, Вла-
димир Набоков и други.  
Това прави естествен из-
бора на Генералната кон-
ференция на ЮНЕСКО в 
този ден целият свят да 
отдаде почит на книгите 
и авторите им, насър-

ч а в а й к и 
всички и 
по-специ-
ално мла-
дите хора, 
да открият 
удоволст-
вието от 
четенето 
и да зачетат приноса на 
тези, които допринасят 
за социално-културния 
п р о г р е с 
на чове-
чеството.
 На 27 

април 2015 г. на редовно 
свое месечно събиране 
ХТК „Полет” отбеляза 
Деня на книгата с лите-

р ату р н о 
ч е т е н е , 
в което 
ч л е н о в е 
на клуба 
прочето-
ха откъси 
от свои 
любими или авторски 
произведения. Лили Ру-
жевска представи една 
от приказките на Оскар 
Уайлд, Радка Трашли-
ева припомни „История 
славянобългарская”, 

Ася Палева рецитира една от любими-
те си поетеси - Калина Ковачева, а Лю-
дмила Петрова - своето стихотворение- 
„Бъбречна криза”. Емил Пешев разказа 
интересни истории от миналото на Ис-
кърското дефиле.

 Преди това във фоайето на НЧ 
„Градище 1907” беше представена из-
ложбата на младата авторка Ина Стан-

чева. Обеците от нейната колекция, на-
речена „ОбецИНКАта”, са  изработени 
ръчно от различни материали и показ-
ват богатото й въображение и нестан-
дартно мислене. Ина Станчева е прави-
ла изложба и в Арт-рок кафе „Омбре” и 
Workshop.
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