
Ученици от общината получиха грамоти за завършването 
на учебната година

 На 15 юни ученици от няколко 
училища получиха грамоти и значки с 

логото на общината от ръководството 
на общинската администрация. Кме-
тът на община Своге инж. Жоро Цве-
тков посети ОУ „Д-р Петър Берон” в с. 

Реброво и ОУ „Елин Пелин” в с. Владо 
Тричков, където участва в тържества-
та, по случай края на учебната годи-
на. Той раздаде грамоти и значки на 
отличниците от прогимназиален етап. 
Заместник-кметът Ренета Кръстанова 
посети ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” 
в с. Гара Бов и ОУ „Христо Ботев” в 
с. Гара Лакатник, където децата бяха 
организирали и състезание по коло-
ездене. Секретарят на община Своге 
Мая Ташунова беше официален гост 
на тържеството в ОУ „Васил Левски” в 
с. Церово, а Нина Станчева – зав. отдел 
„Култура и образование” към Община 
Своге – посети ОУ „Отец Паисий” в с. 

Свидня и ОУ „Св. Иван Рилски” в с. 
Искрец. Всички ученици до 4-ти клас 
получиха грамоти от ръководството на 
Общината, а тези от прогимназиален 
етап – и значки. 
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Отлично представяне на нашите мажоретки на фестивала 
„Слънчева Бесапара” в Пазарджик

 Мажоретките от НЧ „Градище 
1907”-Своге спечелиха купи и медали 
във всички категории при участието си 
във фестивала на мажоретните състави 
„Слънчева Бесапара” в гр.Пазарджик.

Във втора възрастова група, в категория 
„батон”, те спечелиха – ІІ място; в кате-
гория „помпон” – ІІ място. В четвърта 
възрастова група - в категория „батон” 
– ІІІ място; в категория „помпон” 

– ІІ място; в категория „марш-парад 
100 м” – ІІІ място. 
 Поздравления за момичетата 
и тяхната ръководителка Невяна Кири-
лова!

 Във фестивала взеха учас-
тие състави от Пазарджик, Пловдив, 
София, Свиленград, Симеоновград, 
Разград, Кнежа, Нови пазар, Сопот, 
Ботевград, Ябланица, Правец, Гоце 
Делчев и Своге.
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 От 3 до 5 юни 2015 г. Своге 
беше домакин на традиционния фес-
тивал „Искър пее и танцува”, в който 
участваха самодейци от трите общи-
ни, разположени по дефилето на река 
Искър – Нови Искър, Своге и Мездра. 
Фестивалът се проведе в рамките на 
три дни, изпълнени с много и различни 
по характер събития. 
 На 3 юни от 18.30 ч. на цен-
тралния площад се проведе състезание 
между клубовете по народни танци от 
трите общини под мотото „Надиграй 
ме”. 

 Събитието бе открито от кмета 
на община Своге инж. Жоро Цветков, 
който пожела на всички успешно пред-
ставяне и много настроение.

 Регламентът изискваше на-
диграването да се състои от три етапа 
– І етап - представяне на клубовете с 
по едно хоро от региона на съответна-
та община, с продължителност около 3 
мин., ІІ етап - изпълнение на две хора, 
едно след  друго, от регион по избор, с 
обща продължителност на двете хора от 
6 мин. и ІІІ етап - надиграване  по двой-
ки – „ръченица“ - тракийска и шопска, 
като всеки ръководител на клуб трябва-

ше да излъчи по две двойки за участие в 
надиграването. Едната двойка да играе 
шопска ръченица, а другата - тракийска 
ръченица, и двете с продължителност 
по 2 мин. 
 Журито, в състав – Стоян Сто-
янов, Георги Жеков и Антония Димова, 
оценяваше изпълненията по автентич-
ност, вярно изпълнение, стил и характер 

на хората, а също и по ар-
тистичност и настроение 
на танцьорите. Оценява-
нето беше по десетобал-
ната система - клубовете 

получили най-много точки заеха 1,2, и 
3 място.
В края на състезанието на първо мяс-

то се класира клубът за народни 
танци „Голем мерак” от Своге, с ръко-
водител Тошко Тодоров. Второто място 
бе отредено за клуб „Искърци” от  Нови 
Искър, с ръководител Нели Гаганелова, 
а третото място зае клубът от Мездра 
„Хорце, винце и още нещо”, с ръково-
дител Мирослав Аспарухов. 
Наградите на победителите, купи и гра-
моти, бяха връчени лично от кмета на 
община Своге инж. Жоро Цветков.
 На 4 юни от 19.00 ч., отново 

на площада, на открита сцена, се със-
тоя концерт на самодейците от трите 
общини – певчески и танцови състави. 
НЧ „Градище 1907” се представи с из-
пълнения на двата мажоретни състава, 
с ръководител Невяна Кирилова, дет-
ски танцов състав „Ха, сега!”, с ръково-

дител Тошко Тодоров и хор „Сезони”, с 
ръководител Юлия Дикова. 
 На 5 юни програмата на фести-
вала беше изключително разнообразна. 
От 15.30 ч. в Арт Рок Кафе „Омбре” се 
състоя среща на журналисти от трите 
общини. От община Мездра присъства 
г-н Мирослав Гетов – ст.експерт „Ме-
дийно обслужване” и редактор на вест-
ник „Мездра 21 век”.   О т 

Своге срещата уважиха г-н Нико-
ла Николов, г-жа Цвета Порязова 
и г-жа Людмила Петрова. Всеки 
един от тях разказа за своята ра-
бота като журналист, а накрая  си 
размениха контакти.
 Тази среща преля в следваща-
та, обявена за 16.00 ч., а именно 
среща на творци от трите общи-
ни, проведена под мотото „Дефи-
лето ни е вдъхновение”. Групата 
от Мездра бе водена от Светла Да-
мяновска – гл.експерт „Култура, 

   ПРАЗНИЦИ НА ИСКЪРСКОТО ДЕФИЛЕ - 
ИСКЪР ПЕЕ И ТАНЦУВА – ОБЗОР

......продължава на стр.2
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културно наследство и художествена 
галерия”, също така поет и художник. 
Представителите на Нови Искър бяха 
съпровождани от Нели Мирчева – ст. 
експерт „Култура”. Творците от нашата 
община бяха в две групи - от клуб „Ис-
кри”-Искрец и от клуб „Полет”-Своге.  
Най-напред свои произведения четоха 
авторите от Мездра. След тях, за пър-
ви път на такъв форум, се представиха 
деца-творци - третокласниците от Нови 
Искър. Те прочетоха свои приказки, с 
които са участвали в различни конкур-
си. След това задаваха въпроси на по-
възрастните автори. Людмила Петрова, 
като модератор на срещата, представи 
всяка група с откъс от произведение, 
което описва съответното населено мяс-
то. Гостите бяха особено впечатлени от 
стихотворението „Влак” на Александър 
Вутимски, което тематично подхожда и 
на трите общини, защото те са свърза-
ни, освен с реката - и с железопътната 
линия. Накрая тя подари на всички, от 
името на НЧ „Градище 1907” и на Об-
щина Своге, по един сборник  „От съво-
дие е твойто име””, създаден, по случай  
50-годишния юбилея на нашия град.
 По време на срещата беше 
представена и гостуващата от „Дома на 
хумора и сатирата” в Габрово подбра-
на колекция български карикатури 
на автори от ХХ и ХХІ век.   Излож-
бата „Българска карикатура – класици и 

съвременници ХХ-ХХІ век” представя  
16 забележителни майстори на българ-
ската карикатура и е своеобразен визуа-
лен разказ за авторите и тяхното време, 

както и за вълненията им, оставени на 
платното. В колекцията бяха включени 
и няколко сатирични издания, вестници 
и списания, от фонда на ДХС.
 Същия ден от 15.30 ч. на 
градския стадион в Своге се проведе 
футболна среща на малки вратички 
между детските отбори на трите об-
щини. Регламентът изискваше игра 
„всеки срещу всеки”, като мачовете 
бяха от две полувремена от по 15 мин. 

Най-напред играха отборите на Звери-
но (като представители на община Ме-
здра) и Негован (от община Нови Ис-
кър). Срещата завърши с резултат 5:1 
за Негован. Вторият мач беше между 
отборите на Зверино и Своге и завър-
ши с резултат 6:0 за Своге. Третият мач, 
между отборите на Своге и Негован, за-
върши при резултат 4:1 за Своге. Така 

Своге се класира на първо мястто, на 
второто застана Негован, а на третото 
– Зверино. Купите и медалите бяха връ-
чени от кмета на община Своге инж. 
Жоро Цветков, който проследи мачове-
те отначало докрай и поздрави малките 
футболисти за техния талант и прекрас-
на игра.
 От 18.00 ч. в лекционната зала 
на НЧ „Градище 1907” се проведе кръг-
ла маса на тема „Фолклор и културно 
наследство по Искърското дефиле”. В 
нея взеха участие представители от три-
те общини, както и от НБУ. От община 

Нови Искър присъстваха Нели Мирчева 
– ст.експерт „Култура” и Станислав Ми-
хайлов – гл.архитект. Представителите 
на община Мездра бяха Светла Дамя-
новска – гл.експерт „Култура, културно 
наследство и художествена галерия”, 
Анета Гергова – гл. архитект, Георги Ва-
лентинов – заместник-кмет и Мирослав 
Гетов – ст.експерт „Медийно обслуж-
ване”. От Нов Български Университет 
гости бяха главен асистент доктор Мар-

гарита Кръстева, главен 
асистент доктор Влади-
мир Димитров и Велин 
Киров – студент. Дома-
кините от  Своге бяха 
представени от кмета 
на общината инж. Жоро 
Цветков, заместник-
кмета Ренета Кръстано-
ва и секретаря Мая Та-
шунова. Г-н Станислав 
Михайлов започна пръв 
своята презентация на 
всички културно-исто-
рически и туристически 
обекти на територията 

на община Нови Искър. След него г-жа 
Мая Ташунова представи забележител-

ностите на община Своге, а последна 
говори г-жа Светла Дамяновска за об-
щина Мездра. Д-р Владимир Димитров 
и д-р Маргарита Кръстева от НБУ пред-
ставиха свои проучвания за културното 
и фолклорното наследство по поречи-
ето на река Искър, а студентът Велин 
Киров направи обширна презентация 
на архитектурата и строителството по 
нашите земи – от Средновековието до 
днес. 
 Фестивалът, завършил с по-
желанието до нова среща догодина, 
се радваше през цялото време на 
признанието на всички гости за пер-
фектната организация и топло госто-
приемство от страна на домакините 
от администрацията на Община Сво-
ге, както и служителите от НЧ „Гра-
дище 1907”.   

......продължение от стр.2
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Регионален преглед на автентичното фолклорно творчество 
се проведе в Елин Пелин

 На 28, 29 и 31 май 2015 г. в 
град Елин Пелин се проведе Региона-
лен преглед за  Софийска област на 
българското автентично фолклорно 
творчество. Той беше открит от Област-
ният управител  г-жа  Росица Иванова. 
Регионалният преглед е предварителен 

етап на Националния  юбилеен събор 
на българското народно творчество 
“Копривщица 2015”. В прегледа участ-

ваха 700 самодейци от 12 общини от 
Софийска област. Домакин беше общи-
на Елин Пелин, която осигури  отлични  

условия за  протичане на събитието. 
 ХI Национален юбилеен събор 
на българското народно творчество ще 
се проведе в гр. Копривщица, Софий-
ска област на 7, 6 и 9 август тази го-
дина. Организатори са Министерство 
на културата и Община Копривщица 
с подкрепата на  Областния управи-
тел на Софийска област, БНТ, БНР, 
БТА, други министерства, ведомства 
и организации. Той ще бъде открит от 
Ирина Бокова - генерален директор 
на ЮНЕСКО. В него ще вземат учас-
тие певци, свирачи, танцьори, разказ-
вачи на народни предания, легенди, 
гатанки и приказки, инструментални, 
певчески, танцови групи и групи за 
народни обичаи, изпълняващи бъл-
гарски фолклор. Участниците са от 
различни краища на страната, както и 
българи живеещи в чужбина.   
 Община Своге беше достой-
но представена в Елин Пелин от 12 
читалища. Като се има в предвид, че 
в цялата  община те са общо 15, това 
е много голям процент. Участниците 
бяха подготвили програмите си на ба-
зата на местния фолклор. Основната 
цел на събора е опазването, съхраня-
ването и популяризирането на българ-
ското нематериално културно наслед-
ство.  

 Това бяха и критериите по ко-
ито журито оцени участниците. То бе 
в състав - главен асистент д-р Мигле-

на  Иванова от Института за етноло-
гия и фолклористика към Българска 

академия на науките,  Петя Мишева 
- РЕКИЦ “Читалища” София област2  
и  Ирена Георгиева – РЕКИЦ “Читали-
ща” София област1. 

За пореден път самодейците доказаха, 
че чрез приемствеността между поко-
ленията  духът и традициите в нашата 
община са запазени и се тачат.   

Текст: Ирена Георгиева
Снимки: Христина Георгиева

Своге отново беше домакин на конкурс за камерна музика
 Четвъртото издание на конкур-
са за камерна музика, с участието на со-
листи от България, Македония и Русия, 
се състоя на 20 май 2015 г. в лекционна-

та зала на НЧ „Градище 1907”. Събити-
ето, проведено под патронажа на кмета 
на община Своге - инж. Жоро Цветков, 
и ректора на Националната музикална 

академия „Панчо Владигеров” 
- проф. Димитър Момчилов, 
бе посветено на юбилейните 
годишнини на Йохан Себасти-
ан Бах, Йохан Кристиян Бах, 
Морис Равел, Сен Санс, Бела 
Барток, Ян Сибелиус и др. 
 Организатор на съ-
битието бе г-н Ясен Чуруков 
– дългогодишен музикален де-
ятел и в момента председател 
на НЧ „Христо Ботев” в с. Ба-

тулия, със съдействието на председате-
ля на настоятелството на НЧ „Градище 
1907” гр.Своге – г-жа Мая Ташунова. 
 Жури на конкурса бяха препо-
даватели от катедра „Камерна музика” 
към НМА, с председател проф. Мая Па-
тронева и членове проф. Евелина Ара-
баджиева и проф. Васил Казанджиев, 
както и д-р Невена Трайкова от Музи-
калната академия в гр. Щип, Македо-
ния. 
 Конкурсът започна в 11.30 ч. 
с кратко поздравително слово на г-жа 
Мая Ташунова. Младите изпълнители 
– студенти, магистри и докторанти, из-
пълниха по две произведения по избор 

......продължава на стр.5
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от автори като Бетовен, Вебер и Моцарт. 
Талантливите цигулари, пианисти и 
тромбонисти изпълниха произведени-
ята с виртуозна прецизност и дълбока 
чувственост, заявявайки себе си  като 

едни достойни бъдещи посланици на 
музикалното изкуство от световен ма-
щаб. 

 В края на състезателната част 
кметът на община Своге инж. Жоро 
Цветков поздрави младите музиканти 
за техните изпълнения и изрази своето 
задоволство от това, че конкурсът за 
камерна музика се провежда именно в 

Своге. Той им пожела мно-
го бъдещи успехи и прис-
тъпи към награждаването 
на спечелилите призовите 
места. 
Първо място и наградата 
от името на кмета, като 
патрон на 
конкурса, бе 
присъдена 
на квартет 
„ А н ко р а ” 
– Кристиана 
Герджикова 

– пиано, Мариета Панова 
– цигулка, Ралица Димова 
– Виола и Кристина Ива-
нова – виолончело. Пър-

во място 
спечелиха 
и тримата 
участници с духови ин-
струменти – цугтромбони 
и тромпет – Ивелин Ко-
лев, Иван Янев 
и Калоян Горчев, 
от класа на д-р 
Атанас Карафез-
лиев. Първо мяс-
то бе присъдено 
и дует „Форте” - 
Даниела Пенева 

– цигулка и Мартин Колешев 
– цигулка. На второ място бяха 
класирани Кеворк Есмерян – 

цигулка и Любен 
Илиев – пиано, 
както и Неизиха Ибишева 
– цигулка и Константин 
Пшени ч н и ко в 
(Русия) – пиано. 
Всички участни-
ци получиха гра-
моти и парични 
награди.
 Г-н Ясен 
Чуруков обяви 
класирането на 
участниците от 

Македония, състезавали се в 
категориите юношеска и младша въз-
раст. Тяхното прослушване се е състо-
яло предния ден, на 19 май, в София, 
непосредствено след Симпозиума по 
въпросите на камерното изпълнителско 
майсторство, проведен в залата на НМА 

„Панчо Владигеров”. В категория юно-
шеска възраст първото място са заели 
две изпълнителки – Памела Велкова 
– цигулка и Ивона Гуньова – цигулка. 
В категорията младша възраст първо 
място са спечелили трима изпълнители 
– Дияна Арсова – цигулка, Ева Арсова 

– пиано и Васил Богоевски – цигулка. 
На второ място са класирани – Барбара 
Велькова – пиано и Цветанка Пасинечка 

– цигулка. 
 Четвъртият конкурс за камер-
на музика, проведен в Своге, се състоя 

с финансовата подкрепа на  Община 
Своге, НЧ „Христо Ботев” с. Батулия, 
Сдружение „Рила 2011”, „Стройнадзор 
2000”, „Биотроник” ЕООД и НЧ „Гради-
ще 1907” гр. Своге.

......продължение от стр.4
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Десет Елени и един Спас празнуваха 
имен ден в клуб „Доверие”

 Клуб „Доверие” организи-
ра празнично тържество за своите 
членове-именници навръх Спасов-

ден и св.св. Константин и Елена. 
Измежду членовете на клуба има 
десет жени с името Елена и един 
мъж с името Спас. В тяхна чест, а 
и по повод 10-годишнината от ос-
новаването на клуб „Доверие”, неу-
морната и енергична председателка 
на управителния съвет г-жа Милка 
Георгиева беше подготвила букет 

от събития за светлия празник – две 
изложби, картинна и приложна, 
кафе-театър, както и почерпка за 
своите членове и гости в края на ве-
черта.
 Картинната изложба се със-
тоеше от произведения на Петрана 
Гергова – художничка, поетеса и пе-
вица в хор „Сезони” към НЧ „Гради-

ще 1907”. Три от Елените 
от клуба, а и още някол-
ко от другите членове, 

също пеят в 
хор „Сезони”. 
Изложбата от  
произведения 
на приложно-
то изкуство 
беше на ав-
торката Таня 
Игнатова от 
София. 
 Основното събитие 
на празничната вечер 
беше спектакълът „Зе-
метръс” на режисьорка-

та Василка Йорданова, 
по едноименната пие-
са от Илко Иларионов. 
Актьорите от читалище 
„Природа и наука 1938” 
София – театър-студио 
„Вселената на човека”, 
с художествен ръководи-
тел Александър Хаджи-

х р и -
с т о в , 
п р ед -
с т а -
в и х а 
съдбите на три 
сестри, завъртяни 
сред протуберан-
сите на 
време-
то. Бяг-
ство и 
завръ-
щан е , 
любов 

и раздяла, подозрения, 
обвинения и прошка...
Дълбок душевен трус, 
разместил  натрупвани-
ята от раздялата, за да 
намерят трите сестри от-
ново пътя една към друга.
 Гости на тържеството бяха и 
пенсионери от клуб „Искър” от кв. 

„Курило” в гр. Нови Искър, с които 
клуб „Доверие” има дългогодишно 
сътрудничество.
 Специален гост беше и 
Александра Стефанова (93 г.), ко-

ято освен почетен гражданин на 
Своге е и първият радиожурналист 

в нашия град – създател на местна-
та радио-точка.
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 Областният управител на Со-
фийска област г-жа Росица Иванова, 
главният секретар на Областна адми-
нистрация г-жа Мая Цанова, председа-
телят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов 
и кметът на община Своге инж. Жоро 
Цветков бяха сред официалните гости 
на празника на община Долна баня, кой-
то по традиция се отбелязва на  Възне-
сение Господне.

 „Спасовден е този свят ден, 
който с харизмата си събира и малки, и 
големи на това свещено място”, заяви 
в приветствието си кметът на община 
Долна баня г-н Владимир Джамбазов и 
разказа легендата, която обяснява защо 
празникът на общината се чества точно 
на този ден. „Ние сме длъжни да бъдем 

отговорни, да помним и предаваме на 
младите хора след нас пламъка на родо-
любието и българщината, 
да се радваме, че сме за-
едно и отново празнуваме 
Спасовден. Долна баня 
е оцеляла през вековете, 
въпреки превратностите 
на времето. Имаме къс-
мета да живеем в красив 

и уникален 
със своята 
култура и 
п р и р од н и 
дадености град”, продъл-
жи Джамбазов и допълни, 
че днес Долна баня има с 
какво да се похвали, бла-
годарение на съвместните 
усилия на всички.
 На свой ред Област-
ният управител връчи на 
кмета поздравителен ад-

рес, в който пожелава на всички жители 
и гости на Долна баня сили и амбиции 
за нови, още по-успешни начинания и 
повече реализирани проекти, за да се 
превърне общината в още по-приветли-
во и благоустроено място, което да про-
дължава да се преобразява в европейско 
селище, предпочитано за живеене, от-

дих и туризъм от все повече хора. „Про-
дължавайте да бъдете все така отговор-

ни за бъдещето, да следвате мъдростта 
на опита, и работейки в екипен дух, да 
развивате община Долна баня!”, поже-
лава още г-жа Иванова.
 Събитието уважиха още кме-
тът на Ихтиман - г-н Калоян Илиев, 
народният представител от Софийска 
област д-р Петър Беков, директорът на 
РИОСВ-София област г-жа Ирена Пе-
ткова, гости от Сърбия, Чехия, Полша, 
Испания. 
 След официалната част от праз-
ничната програма, гостите се насладиха 
на музикални и танцови изпълнения на 
местни състави.

Кметът на община Своге присъства на празника на община Долна баня 
заедно с ръководството на Областната администрация 

и народни представители

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 Изх.№87/27.05.2015г.
ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №99, 
Протокол №6 от 26.05.2015г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица-предложение в М 1:500 
и 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.№88/27.05.2015г.
ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Решение №100, 
Протокол №6 от 26.05.2015г.  ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– обяснителна част и Скица-предложение в М 1: 500 
и 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
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 26.05.2015 г.

 РЕШЕНИЕ №95 - OТНОС-
НО: ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ИМОТ–
ПОС–УПИ № І „ЗА УЧИЛИЩЕ”, 
кв.79 ПО ПУП НА гр.СВОГЕ, С ПЛ. 
ОТ 7350 кв.м В ИМОТ–ЧОС
 ОбС-Своге обявява имот-пуб-
лична общинска собственост, предста-
вляващ дворно място с площ от 7350 
кв.м. - УПИ № I “За училище“, кв.79 по 
подробния устройствен план на гр.Своге,  
за имот-частна общинска собственост.
 РЕШЕНИЕ №96 - OТНОС-
НО: КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОТ-
ПУСКАНЕ НА БФП  ОТ ПУДООС ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „ВОДО-
СНАБДЯВАНЕ ГР. СВОГЕ” ПОДО-
БЕКТ /ІІ ЕТАП/: НАПОРЕН РЕЗЕР-
ВОАР V=2500куб.м, ТЕХНИЧЕСКО 
ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ОБЕЗЗАРАЗЯВА-
НЕ НА ВОДАТА И ИЗГРАЖДАНЕ 
НА ВОДОПРОВОДНИ ВРЪЗКИ КЪМ 
/Ф450ПЕ/ И ОТ /Ф560ПЕ/ - НОВИЯ 
РЕЗЕРВОАР В кв.„КОЗАРНИКА”, 
гр.СВОГЕ, И СТАНОВИЩЕ ЗА ПРИ-
ОРИТЕТНОСТТА НА ОБЕКТА
 1.ОбС отменя свое Решение № 
9 от 20.02.2015 г.
2.Дава съгласие Община Своге да канди-
датства пред ПУДООС за изграждането 
на обект: „Водоснабдяване гр. Своге“ 
подобект /ІІ етап/: Напорен резервоар 
V=2500 м3, техническо помещение за 
обеззаразяване на водата и изграждане 
на водопроводни връзки към (Ф450ПЕ) 
и от (Ф560ПЕ) - новия резервоар в 
кв.„Козарника“, гр.Своге със заявление 
за отпускане на безвъзмездна помощ.
3.Утвърждава Становище на кмета на 
общ. Своге относно приоритетността на 
обекта.
4.Възлага на кмета на община Своге да 
подготви необходимите документи и да 
кандидатства пред ПУДООС в изпълне-
ние на Решението от т.2.
 РЕШЕНИЕ №97 - OТНОСНО: 
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО НАРЕДБА 
№2/08.05.2014 г. ЗА ФИНАНСОВО 
ПОДПОМАГАНЕ НА СТРОИТЕЛ-
СТВОТО И РЕМОНТА НА СПОРТ-
НИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА 
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА 
И СПОРТА
 ОбС дава съгласие Община 
Своге да подаде проектно предложение 
за кандидатстване с проект „Реконструк-
ция и модернизация на спортна площад-
ка в УПИ № V-За училище в квартал 
5 по ПУП на с.Свидня по НАРЕДБА 

№2/08.05.2014 г. за финансово подпо-
магане на строителството и ремонта на 
спортни обекти и съоръжения на Минис-
терство на младежта и спорта.
 РЕШЕНИЕ №98 - OТНОС-
НО: ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕШЕ-
НИЯ №№ 80, 81, 82 И 85 ОТ ПРОТ. 
№5/24.04.2015г. НА ОбС-СВОГЕ
 1.ОбС отменя свои Решения 
№№ 80, 81, 82 и 85 от Протокол № 
5/24.04.2015г.
2.Възлага на кмета на община Своге, 
след  приемане на  решение за опреде-
ляне на пасищата, мерите и ливадите за 
общо и индивидуално ползване, да пред-
приеме необходимите действия за отда-
ването им под наем по реда на чл.37и от 
ЗСПЗЗ и Глава десета от Правилника за 
прилагането му на граждани, отговаря-
щи на условията, посочени в чл.37и, ал.1 
от ЗСПЗЗ.
 РЕШЕНИЕ №99 - OТНОС-
НО: ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ  НА ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ  С ВХ.№ № 143 И 144 ОТ 
02.04.2015г. ДО ОбС-СВОГЕ
 ОбС одобрява заданието по 
чл.125 от ЗУТ– обяснителна част и Ски-
ца-предложение в М 1:500 и разрешава 
изработване от заинтересованото лице 
на проект за ПУП–ПП за утвърждаване 
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 №100 - OТНОС-
НО: ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ  НА ПРЕД-
ЛОЖЕНИЯ  С ВХ.№ № 143 И 144 ОТ 
02.04.2015Г. ДО ОбС-СВОГЕ
 ОбС одобрява заданието по 
чл.125 от ЗУТ– обяснителна част и Ски-
ца-предложение в М 1:500 и 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 №101 - OТНОС-
НО: ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА 
ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕ-
НИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХ-
ВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ 
ОТ ІV ДО VІ КАТЕГОРИЯ, ИЛИ 
ЧАСТИ ОТ ТЯХ ОТ ОРГАНИТЕ НА 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
СВОГЕ

ОбС не приема Наредба за принудител-
ното изпълнение на заповеди за премах-
ване на незаконни строежи от ІV до VІ 
категория или части от тях от органите 
на Общинска администрация Своге.
 РЕШЕНИЕ №102 - OТНОС-
НО: ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА ОБ-
ЩИНАТА ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА 
ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВ-
СКИ ДРУЖЕСТВА
 ОбС не изменя чл.15, т. 5 от 
Наредбата за упражняване на правата 
на общината върху общинската част от 
търговски дружества.
 РЕШЕНИЕ №103 -  OТНОС-
НО: РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО 
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 
ВЪВ „ВЕЦ СВОГЕ” АД
 1.ОбС не приема и не одобря-
ва годишния финансов отчет, баланса и 
доклада за дейността на дружеството за 
2014г., както и изготвения  от избраното 
одиторско предприятие  доклад за изми-
налата 2014г. 
2. ОбС не одобрява дейността на „ВЕЦ 
Своге” АД за изминалата 2014г.
3. ОбС не дава съгласие да не се раз-
пределя печалба между акционерите 
за изминалата 2014 г., с оглед данните 
от годишния финансов отчет на друже-
ството за 2014 г.,  от които е видно, че 
през отчетната година Дружеството не е 
реализирало печалба, а е приключило на 
загуба.
4. ОбС не освобождава от отговорност 
И.Д. на „ВЕЦ Своге”АД – инж. Пламен 
Дилков Дилков и всички други членове 
на Съвета на директорите на дружество-
то за осъществяваната от тях дейност в 
това им качество през 2014г.
5. ОбС дава съгласие да бъде избрано 
одиторско предприятие за срок от три 
години за периода 2015-2017г. включи-
телно, въз основа на най-добрата оферта, 
която ще бъде предоставена.
6. ОбС възлага на БОРИСЛАВ БОЙКОВ 
ГЕОРГИЕВ да представлява Община 
Своге на предстоящото Общо събрание 
на акционерите във „ВЕЦ Своге” АД и 
да гласува по всички точки от дневния 
ред, като се съобразява с интересите на 
Общината и с решенията по т. 1-5.
 РЕШЕНИЕ №104 - OТНОС-
НО: УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ 
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА УМБАЛ 
„СВЕТА АННА“-СОФИЯ АД
 ОбС не упълномощава инж. 
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Жоро Радоев Цветков – кмет на община 
Своге да присъства и участва на общо 
събрание на акционерите на УМБАЛ 
„Света Анна“ АД като гласува по въпро-
си, посочени в дневния ред, както наме-
ри за добре.
 РЕШЕНИЕ №105 - OТНОС-
НО: УЧАСТИЕ В ОБЩО СЪБРАНИЕ 
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА УМБАЛ 
„СВЕТА АННА“-СОФИЯ АД
 1.ОбС приема доклада на Съве-
та на директорите за дейността на д-вото 
през 2014г.
2.Одобрява годишния финансов отчет на 
дружеството за 2014г., заверен от реги-
стрирания одитор.
3.Приема Консолидирания доклад за 
дейността на дружеството през 2014г.
4.Приема консолидирания год. фин. от-
чет за 2014г., заверен от регистрирания 
одитор.
5.Приема разпределението на печалбата 
на дружеството за 2014г., както следва:
-10% за фонд „Резерви“ – 48 415,37 лв.
-90% за фонд „Други резерви“ – 435 
738,27 лв.
6.Освобождава от отговорност членове-
те на Съвета на директорите за дейност-
та им през 2014г.
7.Дава съгласие да бъде избран и назна-
чен предложеният регистриран одитор 
за 2015г. 
8.Приема предложената промяна в със-
тава на Съвета на директорите.
9.Дава съгласие да бъде определено 
възнагр. на членовете на Съвета на ди-
ректорите, на които няма да бъде възло-
жено управлението, да бъде в р-р на две 
средни месечни раб. заплати в лечебното 
заведение, но не повече от петкратния 
р-р на миним. месечна работна заплата, 
установена за страната за съответния ме-
сец, в съответствие с Наредба №9/2000г. 
за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управление-
то на лечебните заведения по Закона за 
лечебните заведения, като членовете на 
Съвета на директорите, на които не е 
възложено управлението, могат да по-
лучават въпросното възнаграждение в 
случаите, в които това не противоречи 
на императивните разпоредби на норма-
тивен акт.
10.Приема предложената промяна в ка-
питала на Дружеството.
11.Приема предложената промяна в Ус-
тава на Дружеството.
12.Възлага на кмета на община Своге 
да представлява Общината на предсто-
ящото 38-мо редовно Общо събрание на 
акционерите в УМБАЛ „Света Анна“-
София АД, както и да гласува по всички 

точки от дневния ред като се съобразява 
с интересите на Общината и с решения-
та по т. 1-11. 
 РЕШЕНИЕ №106 - OТНОС-
НО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТА-
ВИТЕЛ ОТ ОбС-СВОГЕ ЗА ЧЛЕН 
НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИ-
ТИЕ НА СОФ. ОБЛАСТ
 1.ОбС отменя свое Решение 
№237, Протокол №36/12.09.2013г.
2.Определя за представител в Областния 
съвет за развитие на Соф. област БЛА-
ГОЙ СЛАВОВ ГЪЛЪБОВ.
3.В случай на невъзможност на опреде-
ления представител да участва в заседа-
нията на Областния съвет за развитие на 
Соф. област, ОбС да бъде представляван 
от ОГНЯН АСЕНОВ ВЕСЕЛИНОВ.
 РЕШЕНИЕ №107 - OТНОС-
НО: КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРО-
ЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТ. 
НА БФП BG05M9OP001-2.002 „НЕЗА-
ВИСИМ ЖИВОТ“ В РАМКИТЕ НА 
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 
РЕСУРСИ“ 2014-2020 г.
1.1.Община Своге да подаде проектно 
предложение по процедура за директно  
предоставяне на БФП BG05М9OP001-
2.002 „Независим живот” в рамките на 
ОП  „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020.
1.2. В рамките на проекта да бъде съз-
даден Център за почасово предоставяне 
на услуги за социално включване в общ-
ността или в домашна среда.
1.3. Услугите за социално включване в 
общността или в домашна среда, да бъ-
дат поддържани за срок не по-малко от 6 
мес. без прекъсване, след одобряване на 
окончателния доклад по проекта.
2. Предоставя за нуждите на Център за 
почасово предоставяне на услуги за со-
циално включване в общността или в 
домашна среда, помещение 53,5кв.м, на-
ходящо се на първия етаж в сградата на 
НЧ „Градище 1907“, гр.Своге, за срок от 
3 години, считано от датата на одобрява-
не на окончателния доклад по проекта.
 РЕШЕНИЕ №108 - OТНОС-
НО: ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКА 
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕ-
ТО ЗА 2015 г.
ОбС приема Общинска програма за за-
крила на детето в община Своге за 2015 
г.
 РЕШЕНИЕ №109 - OТНОС-
НО: ОДОБРЯВАНЕ  НА  ГОДИШЕН  
ДОКЛАД  ЗА  НАБЛЮДЕНИЕ  НА  
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ 
ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 
СВОГЕ 2014-2020 ЗА 2014 г.
 1. Одобрява Годишен доклад за 

наблюдение на изпълнението на  Общин-
ски план за развитие на Община Своге  
за 2014 г.

2. Възлага на кмета на община Своге да 
предприеме последващи действия в из-
пълнение на решението от т.1.
 РЕШЕНИЕ №110 - 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. №29/26.04.2013г.
 Да се отпусне ЕФП 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 №111 - OТНОС-
НО: СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕС-
ТИЦ. НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ 
НА ЧИ НА ПУП–ПРОЕКТ НА ПЛАН 
ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИ-
ОННИЯ ПЛАН НА УПИ ІV-19, кв.15 
ПО ПУП НА с.БАТУЛИЯ, С ОГЛЕД 
УДЪЛЖАВАНЕ ПРОЕКТИРАНО 
ТРАСЕ НА УЛИЦА С ОТ123-124, С 
НОВИ ОТ 123А И 123Б ПРЕЗ ОБ-
ЩИНСКИ ИМОТ С ПЛ. ОТ 127,00кв.
м, ПОПАДАЩ В УПИ ІV-19 И С ОГ-
ЛЕД ЗАПАЗВАНЕ НА ИЗГРАДЕНА 
ИНФРАСТРУКТУРА-СЪЩЕСТВУ-
ВАЩ ПЪТ ЗА мах.„РЪСЕВО УСОЕ“ 
И мах.„ШИРОКА ПОЛЯНА“
ОбС дава съгласие за инвестиц. намере-
ние за изготвяне на ЧИ на ПУП – Про-
ект на план за регулация и застрояване 
за изменение на регулационния план на 
УПИ ІV-19, кв.15 по ПУП на с.Батулия, 
с оглед удължаване проектирано трасе 
на улица с ОТ123-124, с нови ОТ 123А 
и 123Б през общински имот с пл. от 
127,00кв.м, попадащ в УПИ ІV-19 и с ог-
лед запазване на изградена инфраструк-
тура-съществуващ път за мах. „Ръсево 
усое“ и мах.„Широка поляна“.
 РЕШЕНИЕ №112 - OТНОС-
НО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМОТИ-
ОС ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО 
ПОЛЗВАНЕ ПО ЧЛ.37И, АЛ.3 ОТ 
ЗСПЗЗ
 ОбС не определя за индивиду-
ално и общо ползване за срок от 5 сто-
пански години на имоти – ОС, описани в 
Приложение 1.
 РЕШЕНИЕ №113 - OТНОС-
НО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛ. ТЪРГ 



Община Своге информационен бюлетин

 10

С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕД. 
ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ 
ВЪРХУ ИМОТ – ЧОС, ПРЕДСТАВЛ. 
125кв.м, ЧАСТ ОТ УПИ IV „ЗА ОБ-
ЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“, НАХ. 
СЕ В с.ИСКРЕЦ
 1. ОбС дава съгласие за провеж-
дане на публ. търг с тайно наддаване за 
учред. възмездно право на строеж върху 
имот-ЧОС, представл. 125 кв.м, част от 
УПИ IV „За обществено обслужване“, 
нах. се в с. Искрец.
2. Одобрява начална продажна цена за 
едно търговско петно в р-р на 1322,00лв. 
без ДДС, съгласно експертна оценка  из-
готвена от лицензиран оценител.
3. Упълном. кмета на община Своге да 
проведе търга по т.1, издаде заповед и 
сключи дог. за учред. право на строеж 
върху опис. в т.1 имот със спечелилия 
публ. търг участник.
 РЕШЕНИЕ №114 -  OТНОС-
НО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛ. ТЪРГ 
С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА  ОТДА-
ВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТ-ПОС 
– ПОМЕЩЕНИЕ С ПЛ. ОТ 32.00кв.м, 
НАХ. СЕ В УПИ II „ЗА КОМПЛЕКС-
НО БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОЩА 
И ЗДРАВЕН ДОМ“, кв.30 ПО ПУП НА 
с.ЦЕРОВО
1.ОбС дава съгласие за предоставяне под 
наем за срок до 10 г. на част от имот-ПОС, 
а именно: Помещение с пл. от 32.00кв.м, 
нах. се в УПИ II „За комплексно бито-
во обслужване, поща и здравен дом“ в 
кв.30 по ПУП на с.Церово, целият с пл. 
от 805.00кв.м, застроен с масивна двуе-
тажна сграда (бивш битов комбинат). За 
УПИ II “За комплексно битово обслуж-
ване, поща и здравен дом“ има АЧОС 
№411/17.04.2015 г.
2. Дава съгласие за провеждане на пуб-
личен търг с тайно наддаване за отдава-
не под наем на имота, описан в т.1.    
3.Одобрява начална тръжна месечна на-
емна цена в размер на 1,6% от мин. ра-
ботна заплата за страната за 1 кв.м площ 
без ДДС, съгл. Приложение 1 от НРПУ-
РОИ.     
4.Възлага на кмета на община Своге да 
проведе публ. търг с тайно наддаване и 
сключи дог. за наем за срок до 10 г. на 
опис. в т.1 имот със спечелилия публ. 
търг участник.
 РЕШЕНИЕ №115 -  OТНОС-
НО: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛ. ТЪРГ 
С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕД. 
ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРОЕЖ 
ВЪРХУ ИМОТ-ЧОС НА 9 БР. НЕЗА-
СТР. ПЕТНА, НАХ. СЕ В УПИ II „ЗА 
ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ“, кв.174 ПО 
ПУП НА гр.СВОГЕ

 1. ОбС дава съгласие за про-
веждане на публ. търг с тайно наддава-
не за учред. възмездно право на строеж 
върху имот-ЧОС на 9 бр. незастр. петна, 
нах. се в УПИ II – „За търговия и услу-
ги“, кв.174 по ПУП на гр.Своге, с пл. от 
735.00кв.м. Пл. на петната е както след-
ва: петна с №№№1,2,3 – 43,37 кв.м  и 
петна с №№5,6,7,8, 9 – 14,85 кв.м.
2.Одобрява начална продажна цена за 
едно търговско петно, в р-р на 4337,00 
лв. без ДДС- за петна №№1,2,3 и 1485.00 
лв. без ДДС – за петна с №№5,6,7,8, 9, 
съгл. пазарна оценка, изготвена от ли-
цензиран експерт-оценител.
3.Упълномощава кмета на община Своге 
да проведе търга по т.1, издаде заповед, 
и сключи договор за учредено право на 
строеж върху описания в т.1 имот със 
спечелилия публичния търг участник.  
 РЕШЕНИЕ №116 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВ. НА ГОДИШ. ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛ. И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ-ОС ЗА 2015г. В Р-Л I 
„ПРОДАЖБА“ СЪС 125кв.м, ПРЕД-
СТАВЛ. ПРИДАВАЕМИ КЪМ УПИ 
II-161,кв.14,с.ВЛ. ТРИЧКОВ
 Общинският съвет допълва ГО-
ДИШ. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛ. И РАЗ-
ПОР. С ИМОТИ-ОС ЗА 2015г. в раздел 
І „Продажба“ със 125.00кв.м, предста-
вл. придаваеми към УПИ II-161, кв.14, 
с.Владо Тричков. Имотът е собственост 
на наследниците на Асен Милев Кара-
митев и Дончо Тодоров Дончов по сила-
та на н.а. №153/26.04.1961 г.
 РЕШЕНИЕ №117 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШ. ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛ. И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ-ОС ЗА 2015г. В РАЗДЕЛ I 
“ПРОДАЖБА“ С ИМОТИ №№036021 
И 036011, НАХ. СЕ В с.ЛАКАТНИК, 
м. „ТРЪСТЕНАЯ“
ОбС НЕ ДОПЪЛВА ГОДИШ. ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПО-
РЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОС ЗА 2015г. в 
раздел І “Продажба”, с имоти, находя-
щи се в  с. Лакатник:
- Имот с №036021, с пл. 48,392 дка, нах. 
се в м.„Тръстеная“. Н-н на тр. ползв.: ли-
вада. Категория на земята – десета.
- Имот с №036011, с пл. 13,746 дка, нах. 
се в м. „Тръстеная“. Н.н на тр. ползв.: ли-
вада. Категория на земята – десета.
 РЕШЕНИЕ №118 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШ. 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛ. И РАЗПО-
РЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОС ЗА 2015г. В 
РАЗДЕЛ II „ПОД НАЕМ“ С ЧАСТ ОТ 
МАСИВНА 1-ЕТАЖНА СГРАДА, ЦЯ-
ЛАТА СЪС ЗАСТР. ПЛ. 90кв.м, НАХ. 
СЕ В УПИ VII „ЗА ОБСЛУЖВАЩА И 

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ“, кв.92 ПО 
ПУП НА гр.СВОГЕ
ОбС  ДОПЪЛВА ГОДИШНАТА ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПО-
РЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОС ЗА 2015г. 
в раздел ІІ “ПОД НАЕМ”, със следния 
имот:
Част от масивна 1-етажна сграда, цялата 
със застр. пл.  90кв.м, нах. се в УПИ VІІ 
„За обслужваща и търговска дейност”, 
кв.92 по Пуп на гр.Своге. Обектът, ре-
гистриран и въведен в експлоатация с 
Удостовер. №18/21.04.2005Г., предста-
влява баничарница. Граници: терен за 
озеленяване; жп линия София – Мездра; 
улица с ОК 701А-508-509. За сградата 
има съставен Ачос № 647/07.05.2002 г.
 РЕШЕНИЕ №119 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОС ЗА 
2015г. В РАЗДЕЛ III „УЧРЕДЯВЯНЕ 
ПРАВО НА СТРОЕЖ „ –ЗА СТРОЕЖ 
НА КАМБАНАРИЯ КЪМ СЪЩЕСТ-
ВУВАЩ ПАРАКЛИС „СВ. АРХАН-
ГЕЛ МИХАИЛ“ с.ВЛ. ТРИЧКОВ
 ОбС ДОПЪЛВА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБ-
ЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015г. в 
раздел III „Учред. право на строеж ” – с 
учред. бевъзмездно право на строеж на 
пристройка за камбанария към същест-
вуващ параклис „Св. Архангел Михаил“ 
с площ 4,10кв.м. Параклисът е построен 
върху имот-ЧОС, представляващ УПИ 
VI „За кметство и обществено обслуж-
ване“, кв.29 по ПУП на с.Владо Тричков. 
АЧОС №11647/18.09.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №120 -  OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА УПРАВЛ. И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
С ИМОТИ-ОС ЗА 2015г. В РАЗДЕЛ III 
„УЧРЕД. ПРАВО НА СТРОЕЖ” – ЗА 
СТРОЕЖ НА ГАРАЖНА КЛЕТКА 
ВЪРХУ ИМОТ, ПОПАДАЩ В УПИ 
I „ЗА ОЖС И ГАРАЖИ“, кв.105 ПО 
ПУП НА гр.СВОГЕ
 ОбС ДОПЪЛВА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗ-
ПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОС ЗА 2015г. 
в раздел III „Учред. право на строеж ” – с 
учред. възмездно право на строеж върху 
имот-ЧОС, представляващ гаражна клет-
ка с графично изчислена пл. от 25.00кв.м, 
попадаща в УПИ I “За ОЖС и гаражи“ , 
кв.105 по ПУП на гр. Своге, с пл. на имо-
та 1095.00кв.м. АЧОС №1086/28.01.2005 
год.
 РЕШЕНИЕ №121 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
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РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОС ЗА 
2015г. В РАЗДЕЛ IV “БЕЗВЪЗМЕЗД-
НО ПОЛЗВАНЕ“ С ИМОТ №000073 
ОТ ОПФ, С ПЛ. ОТ 1,455дка, НАХ. 
СЕ В с.ЛЕСКОВДОЛ, м.„ТЕМИРОВО 
БЪРДО
 ОбС НЕ ДОПЪЛВА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОС 
ЗА 2015г., като не включва в раздел IV 
„Безвъзмездно ползване“, със следния 
имот: Имот с №000073 от ОПФ, с площ 
от 1.455 дка, находящ се в с.Лесковдол, 
м.„Темирово бърдо“. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. Кат. на земята: десета.  АЧОС 
№11727/24.04.2015г..
 РЕШЕНИЕ №122 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОС 
ЗА 2015г. В РАЗДЕЛ V „ЗАМЯНА“ 
НА ИМОТИ С №№ 045005-С ПЛ. ОТ 
1,797дка И 045014-С ПЛ. 0,949дка, 
НАХ. СЕ В с.ЦЕРОВО, СОБСТВЕ-
НОСТ НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА 
ТАКИ ГЕОРГИЕВ ЗДРАВКОВ, СРЕ-

ЩУ ИМОТ-ОС №045006, НАХ. СЕ В 
с.ЦЕРОВО, м.„КРАСТОВ КАМЪК“
 ОбС НЕ ДОПЪЛВА ГОДИШ-
НАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОС ЗА 
2015г. в раздел V „Замяна” на имоти с 
№№ 045005 – с пл. от 1.797 дка; 045014 
– с пл. от 0.949 дка, нах. се в с.Церово. 
Н-н на тр. ползв.: ливада. Кат. на земя-
та – девета. Имотите са собственост на 
наследниците на Таки Георгиев Здрав-
ков срещу имот-ОС с №045006, нах. се в 
с.Церово, м.„Крастов камък”. Кат. на зе-
мята:  девета. Н-н на тр. ползв.: ливада.
 РЕШЕНИЕ №123 - OТНОС-
НО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНА-
ТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОС ЗА 
2015г. В РАЗДЕЛ VII“ БЕЗВЪЗМЕЗД-
НО УПРАВЛЕНИЕ“ С ЧАСТ ОТ НЕ-
ДВИЖИМ ИМОТ-ОС, ПРЕДСТА-
ВЛЯВАЩА ІІ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА 
СГРАДА НА 2 ЕТАЖА (КМЕТСТВО), 
НАХОДЯЩА СЕ В с.БАТУЛИЯ
 ОбС НЕ ДОПЪЛВА ГОДИШ-

НАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБ-
ЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2015г, 
като не включва в раздел VІІ „Безвъз-
мездно управление” част от недвижим 
имот-ОС, а именно ІІ етаж от масивна 
сграда на 2 етажа /кметство/, построе-
на през 1970г., застроена пл. 80.00кв.м, 
разгъната пл.160кв.м и застроен обем 
448куб.м. І-ят етаж от сградата се полз-
ва за библиотека, читалище и клуб на с. 
Батулия. Помещенията са предназначе-
ни за осъществяване дейността на НЧ 
„Христо Ботев 1961” – с. Батулия.
 
 РЕШЕНИЕ №124 - OТНОС-
НО: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОР-
МАЦИЯ ПО ЧЛ.28 ОТ ЗАКОНА ЗА 
ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧ-
НИЯ СЕКТОР
 ОбС приема за информация 
„Доклад за дейността по вътрешен 
одит в Община Своге за периода 01.01–
31.03.2015 г.“

 РЕШЕНИЕ №125 - ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМОТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВА-
НЕ ПО ЧЛ. 37И, АЛ.3 ОТ ЗСПЗЗ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ В ОБЩИНА СВОГЕ
1.ОбС дава съгласие за предоставяне под наем за срок от 5г. на имоти-ОС, описани в Приложение1.
2.Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на имотите, описани в Приложение1 от настоящото предло-
жение.   
3.Одобрява годишна наемна цена за декар, съгласно средните годиш. рентни плащания за съответното землище по данни 
на ОД “Земеделие“ – Соф. област, както следва:
Пасище, мера                             Ливада                                           Нива
Миланово - 9,86 лв./дка.             Заноге – 4,17лв./дка.             Миланово – 14,00 л
Заселе – 9,86 лв./дка.                   Заселе – 4,85 лв./дка.            Буковец - 4,85 лв./дка
Зимевица- 5,00 лв./дка.               Миланово - 4,85 лв./дка.
Заноге – 8,17 лв./дка.                   Зимевица – 9,20 лв./дка.
Дружево – 7,18 лв./дка.               Церецел – 4,85 лв./дка.
Желен  - 9,64 лв. дка.                  Добравица – 4,85 лв./дка.
Заселе – 9,86 лв./дка.                   Лакатник – 4,85 лв./дка.
Зимевица- 5,00 лв./дка.                Буковец - 4,85 лв./дка
Заноге – 8,17 лв./дка                    Осеновлаг – 5,00 лв./ дка
Церецел – 7,18 лв./дка.                Редина – 7,50 лв. /дка
Лесков дол – 7,18 лв./дка.           Лесков дол – 4,85 лв./дка
Бов – 5,73 лв./дка
Добравица – 7,18 лв./дка.
Миланово – 9,86 лв./дка
Дружево –  7,18 лв./дка
Лакатник – 7,18 лв./дка.
Буковец – 5,15 лв./дка
Томпсън – 7,18 лв./дка
Осеновлаг – 5,71 лв./дка
Редина – 12,27 лв. /дка
4.Възлага на кмета на община Своге да сключи договор за наем за срок от 5 стопански години на описаните в Приложе-
ние 1 имоти – общинска собственост, със заявителя, подал заявление по чл.37 и ал. 5 от ЗСПЗЗ.           

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 29.05.2015 г.
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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.1 от Закона за общинската собстве-
ност във връзка с чл.19, ал.1 и ал.2 и чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество , и в изпълнение на Решение № 113/26.05.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 817/11.06.2015 г.на Кмета 
на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имот – частна 
общинска собственост с площ от 125 кв.м., представляващи УПИ IV „За обществено обслужване“ от подробния устройствен 
план на с. Искрец, кв. 72, община Своге, Софийска област.

 > Начална тръжна цена в размер на 1322.00 (хиляда триста двадесет и два) лева без ДДС,  съгласно пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран експерт – оценител.
 > Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие в търга – 10% (десет процента) от началната тръжна цена.
 Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17,15 часа на 26.06.2015 г. Търгът ще се проведе 
в заседателната зала на Община Своге от 9,00 часа на 29.06.2015 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 02.07.2015 г. от 9,00 часа в заседателната зала 
на Общината, като заявленията за участие се подават  в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на предходния ден 
/01.07.2015 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, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, телефон 0726-85, 
вътрешен 21.
          
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласувал: Юлия Геошева Ст. юрисконсулт 
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 на основание член 8, ал.4 и чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост във 
връзка с чл.19, ал.1 и ал.2 и чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство , и в изпълнение на Решение № 115/26.05.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 816/11.06.2015 г.на Кмета на Общи-
на Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имот – частна общинска 
собственост на  9бр. незастроени петна, находящи се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – „За търговия и услуги“, квартал 
174 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Своге, област Софийска с площ от 735.00 кв.м. Площта на петната е както 
следва: Петна с №№1,2,3 – 43,37 кв.м. и Петна с №№5,6,7,8,9 – 14,85 кв.м.
� Начална тръжна цена  за едно търговско петно, в размер на 4337.00 (четири хиляди триста тридесет и седем) лева без 
ДДС – за петна с №№1,2,3 и 1485.00 (хиляда четиристотин осемдесет и пет) лева без ДДС – за петна с №№5,6,7,8,9, съгласно 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител.
� Цена на тръжната документация: 50.00 (петдесет) лева без ДДС. 
� Депозит за участие в търга – 10% (десет процента) от началната тръжна цена.
 Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17,15 часа на 29.06.2015 г. Търгът ще се проведе 
в заседателната зала на Община Своге от 11,00 часа на 30.06.2015 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 07.07.2015 г. от 11,00 часа в заседателната 
зала на Общината, като заявленията за участие се подават  в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на предходния ден 
/06.07.2015 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, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, телефон 0726-85, 
вътрешен 21.
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал:
Юлия Геошева Ст. юрисконсулт 
Изготвил: Петя Тачева-Димитрова Мл. Експерт УС
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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 собстве-
ност във връзка с чл.15, ал.1 и ал.2 и чл. 70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество , и в изпълнение на Решение № 114/26.05.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 815/11.06.2015 г.на Кмета на 
Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на имот – публична 
общинска собственост, представляващ:  
                Помещение с площ от 32.00 (тридесет и два) кв.м., находящо се в УПИ II „За комплексно битово обслужване, поща 
и здравен дом“ в кв. 30 по ПУП на с . Церово, община Своге, Софийска област, целият с площ от 805.00 кв.м., застроен с 
масивна двуетажна сграда (бивш битов комбинат). За УПИ II „За комплексно битово обслужване, поща и здравен дом“ има 
съставен Акт за общинска собственост №411/17.04.2015 год.
 > Начална тръжна месечна наемна цена: 1,6% ( едно цяло и шест десети процента) от минималната работна заплата за 
страната за един квадратен метър площ / без ДДС/
 > 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 29.06.2015 г. Търгът ще се проведе 
в заседателната зала на Община Своге от 10,00 часа на 30.06.2015 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 07.07.2015 г. от 10,00 часа в заседателната 
зала на Общината, като заявленията за участие се подават  в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на предходния ден 
/06.07.2015 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, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, телефон 0726-85, 
вътрешен 21.
          
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал:
Юлия Геошева
Ст. юрисконсулт            Изготвил: Петя Тачева-Димитрова Мл. Експерт УС
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За пета поредна година община Своге подкрепи Националната кам-
пания „Да изчистим България заедно”, организирана от BTV Media 
Group. 
На 22 май служители от общинската администрация, заедно с кмета 
на общината инж. Жоро Цветков, почистиха от захвърлени отпадъци 
екопътека „Трите бора” по цялото й протежение - от градския ста-
дион до беседката. Инициативата на Общината протече под надслов 
„Да изчистим Своге”.
В инициативата на BTV се включиха както доброволци – жители 
на общи-
ната, така 
и фирми и 
организа -
ции, които 
почистиха 
замърсени-

те райони около местата, където се намират.
Общината осигури чували и ръкавици за всички желаещи да се 
включат в почистването. Чувалите и ръкавиците бяха получава-
ни преди дните, определени за почистване. Всички участници в 
националното почистване оставяха напълнените чували до кон-
тейнерите за битови отпадъци, откъдето биваха извозвани. Така 
с общи усилия направихме нашата община по-чисто и по-привет-
ливо място за нашите деца. 

Общинската администрация се включи в кампанията 
„Да изчистим България заедно”

Инж. Жоро Цветков направи оглед на строително-ремонтната
  дейност по подмяната на водопроводната мрежа в с.Свидня

 На 22 май кметът на община Своге инж. Жоро Цветков, заедно с управителя на ВиК-София област - Никола 
Нитов и кмета на с.Свидня - Валентин Соколов направиха оглед на място на строително-ремонтните дейности по под-

мяната на водопроводната мрежа в с.Свидня. Те наблюдаваха 
първия етап от изграждането на два съвсем нови резервоара 
за питейна вода, както и текущата подмяна на остарелите во-
допреносни тръби.
 Първата копка по проекта „Повишаване на жизнения стан-
дарт на жителите на община Своге, чрез по-добър достъп до 
качествена питейна вода и рехабилитация на съществуващи 
пътища” бе направена на 6 май 2015 г., Гергьовден, на празни-
ка на с.Свидня, в присъствието на народния представител от 
ГЕРБ г-жа Ирена Коцева и кметовете на общините Сливница 
и Костинброд – Васко Стоилков и Милен Димитров.
 Проектът, на стойност 5 822 178 лв., се финансира от Дър-

жавен фонд „Земеделие“ по мярка 321 „Основни услу-
ги за населението и икономиката в селските райони” от 
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 
г. Той включва ремонт и доизграждане на водоснабди-
телна мрежа в с.Свидня; както и рехабилитация на об-
щинските пътища между с.Бов–с.Гара Бов; с.Лакатник–
с.Гара Лакатник; гр.Своге-с.Желен; с.Искрец–с.Брезе; 
с.Томпсън–с.Церецел.
 Паралелно с ремонтните дейности по водопро-
вода в с. Свидня вече протича и рехабилитацията на по-
сочените пътища от общинската пътна мрежа.
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 Община Своге сключи дого-
вор с Агенцията за социално подпома-
гане за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за осигуряване на 

топъл обяд на нуждаещи се лица от 
общината. По този начин продължа-

ва дейността, която досега Об-
щината осъществяваше по про-
екта „Обществена трапезария”, 
финансиран от фонд  „Социал-

на закрила” към МТСП.
 По този проект ще се 
доставя обяд на 140 по-
требители от община 
Своге. Средствата ще бъ-
дат осигурени по Опера-
тивна програма за храни 
и/или основно материал-
но подпомагане от Фонда 
за европейско подпомага-
не на най-нуждаещите се 
лица в България.
 Срокът за изпълнение 
на договора е общо 4 ме-
сеца – от 4 юни до 30 сеп-
тември 2015 година.

СТАРТИРА ВТОРИ ЕТАП ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“

 През м.март община Своге като партньор на АСП, започна изпълнението на Проект № 2014BG-
05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”  по Процедура за директно представяне на 
безвъзмездна финансова помощ № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 «Нови алтернативи» на Оперативна програма 
«Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 за предоставяне на услугата «Личен асистент»
За потребители на услугата могат да кандидатстват:
 1.Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
 2.Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 3.Семейства на деца с увреждания;
 4.Самотноживеещи тежко болни лица.
 Заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти /по образец/за втори етап ще се 
приемат от 22.06.2015 г. до 10.07.2015 г./вкл./.
 За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните 
изисквания:
 1.Безработни лица;
 2.Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
 3.Неактивни лица /студенти или придобили пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст/
За въпроси се обръщайте към общинска администрация, «Човешки ресурси» - ІІІ етаж.; тел.: 0726/85- вътр.34.
 От екипа по проекта

СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ТОПЪЛ ОБЯД 2015
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 На 22 май от 17.30 ч. в риту-
алната зала на НЧ „Градище 1907” се 
състоя празничното месечно събитие 
на ХТК „Полет”, посветено на Деня на 
българската писменост и култура. 

 Секретарят на читалището г-жа 
Аделина Ангелова откри тържеството с 
кратко слово и се обърна към членове-
те на Клуба и гостите с думите: „Днес, 
в навечерието на най-светлия празник, 
с най-топлия спомен от детството ни, 
нашата среща е посветена на 24 май - 
празника на славянската писменост, на 
българската просвета и култура. При-
ветствам  с  добре дошли всички вас, 
които в днешния суров свят намерихте 
време и сили да застанете в редиците на 
воините на духа. И  тъй като 24 май е 
символ на достойнство, традиция и ду-
ховност, а ние сме верни на себе си…. 
във фоайето вече видяхте изложбата от 
икони, които са нарисувани от Албена 
Александрова, Мирела Миленкова и 
Мариета Любенова. Дами, с които сме 
се срещали и по-рано в различно  или 
същото амплоа. Портретите на Кирил и 
Методий са нарисувани от ученици от 
Школата по изобразително изкуство с 
ръководител Невяна Кирилова. Радвам 
се, че ще почетем заедно силата на про-
светата и ще се поклоним пред мощта 
на писаното слово. 1150–годишната  па-
мет за великото  дело на двамата братя 
ни прави българи, ни прави горди техни 
ученици!”
 След това Аделина Ангелова 

поднесе букет на своята учителка по 
математика г-жа Маргарита Чакърова, 
засвидетелствайки по този начин своята 
любов и благодарност към нея.

 Официални гости на търже-
ството бяха заместник-кметът на об-

щина Своге г-жа Ренета Кръстанова и 
заместник-управителят на Софийска 
област г-н Емил Атанасов, които също 
поздравиха присъстващите с привет-
ствени слова.
 Хор „Сезони” към читалище 
„Градище”, с ръководител Юлия Ди-
кова, изпълни вечния химн, посветен 
на делото на Кирил и Методий – „Вър-
ви, народе възродени!”, а след това 
поздрави публиката и с още две изпъл-
нения на обработен фолклор – „Море, 
сокол пие вода на Вардаро” и „Лале ли 
си, зюмбюл ли си”.
 Аделина Ангелова отбеляза 
още, че на 24 май своя празник чест-
ват и читалищата, като средища на ду-
ховна пробуда и култура. След това тя 
даде думата на всеки от присъстващите 

да сподели емоцията на празника, като 
прочете свое произведение, разкаже 
свои спомени или изрази мисли и пре-
живявания.
 Свои произведения прочетоха 
Боян Балкански, Росица Тодорова, Ася 

Палева, Людмила Петрова, 
Петрана Гергова, Снежана 
Костадинова и Никола Ни-
колов.
 Мариета Любенова 
прочете две стихотворения 
от новата книга на Боян 
Ангелов – председател на 
Съюза на българските пи-
сатели, който бе поканен да 

направи нейното откриване в този ден 
в Своге, но поради внезапен неотложен 
ангажимент - не можа да дойде. Него-
вото обещание за гостуване в Своге е за 
края на месец август, когато се чества 
годишнината от рождението на Алек-
сандър Вутимски.

ХТК „Полет” посвети месечното си събитие 
на празника на българската писменост - 24 май
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 „Щастливо детство” – под 
това мото на 1 юни от 15.00 ч. се про-
веде празникът, организиран за деца-
та в Центъра за обществена подкрепа. 
Деца и родители участваха поравно в 
предизвикателствата, които бяха със 
състезателен характер и носеха на-
гради.

 Директорът на Центъра Бо-
гдана Йорданова поздрави децата за 
техния празник и пожела всички при-
състващи весело настроение, като им 
обеща много изненади.

 Официални гости на търже-
ството бяха кметът на община Своге 
инж. Жоро Цветков, заместник-кме-
тът – Ренета Кръстанова и Калин 
Григоров – директор на Дирекция 
„Социално подпомагане” в гр. Сво-
ге. Тримата бяха и специалното 
жури, което оценяваше творческите 
и  спортните способности на всички 
участници.

 Празникът протече в три ета-
па. Първи етап – творчество и креа-
тивност. В него участваха, с предва-
рително изработени произведения на 

изкуството, деца и техни-
те семейства. Изложбата 
се състоеше от картини и 
колажи, свързани с еже-
дневието на семейството, 

както и различни предмети, израбо-
тени от дърво, картон и пластмаса. 
Всички експонати бяха прекрасни, 
защото бяха създадени с много лю-
бов и настроение, но журито се впе-

чатли най-много от дърве-
на къщичка, изработена 
от кибритени клечки и ку-
тийки.
 Вторият етап се със-
тоеше от спортни игри за 
цялото семейство. Има-
ше надбягвания с чували, 
дърпане на въже, танци, 
песни и игри на ластик. В 
тези състезания  надпре-

варата беше оспорвана, а настроени-
ето – пълно с адреналин. Останалите, 
които не се включиха  пряко в игрите, 
бяха емоционална и възторжена пуб-

лика. Журито беше при-
ятно изненадано от учас-
тието на толкова много 
родители, които отдадоха 
от сърце сили и енергия, 
за да спечелят състезания-
та, заедно с техните деца.
 Третият етап се със-
тоеше в награждаване на 
победителите в категори-
ите спорт и изкуство, като 
след приемането на своята 
награда всяко дете полу-

чаваше и голямо парче от 
празничната торта. Награ-
дите бяха осигурени от 
Община Своге, а кметът 
– инж. Жоро Цветков, ги 
раздаде на децата с види-
мо удоволствие. 
 С песни, танци и 
игри, с много настроение 
и смях, всички заедно си 
подариха един незабра-
вим празник, изпълнен с 
радост.

Центърът за обществена подкрепа организира 
незабравим празник за децата, по случай 1 юни
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На 1 юни от 16.30 ч., по случай Деня на детето, на площада пред чи-
талище „Градище” се проведе весел празник за всички деца на града. 
Аниматорите от специално поканената парти-агенция „Жив ентър-
теймънт” забавляваха децата с много песни, танци и музика. Облечени 
в костюми на приказни герои, малките граждани на Своге танцуваха 
и лудува-
ха в про-
дължение 
на два 
часа.
А д м и -
н и с т р а -
цията на 
Община 
Своге, в 

лицето на кмета на общината инж. Жоро Цветков, секретаря – Мая 
Ташунова и заместник-кметовете Ренета Кръстанова и Юлиян Асе-
нов, уважиха с присъствието си празника на децата и се насладиха 
на тяхното веселие и танцувални умения.

Весел празник за Деня на детето и на площада в град Своге

Езерото при пещерата в Лакатник отново събра децата на 
състезание по риболов

 За 15-та поредна година, по 
случай Деня на детето, ловно-рибар-
ско сдружение „Грохотен”-Своге орга-
низира състезание по риболов за деца, 
което се проведе на езерото при пеще-
рата до Гара Лакатник. В него взеха 
участие 45 въдичарчета, на възраст от 
3 до 15 години. Във водоема предва-
рително беше пусната около 30 кг пъс-
търва, която малчуганите трябваше да 
уловят.
 Председателят на ловно-рибарска 
дружина „Лакатник”, Георги Колев, 

о т к р и 
състеза-
н и е т о , 
като при-
ветства 
в с и ч к и 
участни-
ци и им 
п оже л а 
д о б ъ р 
улов и 
наслука!
  Де-
цата с 
ентуси -

азъм хвърли-
ха въдиците 
си и зачакаха. 
Не след дълго 
първата риба 
бе уловена. 
Най-добре се 
п р е д с т а в и -
ха Валентин 
Илиев на 13 г., 
Елена Янкова 
на 11 г. и Радо-

стин Рангелов на 5 г.
 Мероприятието бе проведено 
с финансовата подкрепа на г-жа Бо-
журка Соколова от гр.Своге и с любез-
ното съдействие на кмета на община 
Своге инж. Жоро Цветков, който на-
гради победителите след края на със-
тезанието. Всички участници получи-
ха лакомства и сладкиши.
 Празникът завърши със слън-
чево настроение, музика и много дет-
ски усмивки, както и с надеждата, че 
догодина децата отново ще премерят 
сили в този интересен и привлекате-
лен спорт.
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 С официална церемония в пе-
тък, на 12 юни 2015 г., бе открита нова 
детска площадка в с. Гара Лакатник, из-
градена в двора на ОУ „Христо Ботев” 

с общинско финансиране.  Откриване-
то започна с водосвет, отслужен от отец 
Стефан от Лакатник. Официални лица, 
представители на местната власт, бяха 
кметът на община Своге инж. Жоро 
Цветков, кметът на с. Гара Лакатник 
Иван Илиев, общинският съветник от 
Лакатник Веселин Запрянов, секрета-
рят на Община Своге Мая Ташунова и 
зам.-кметът Юлиян Асенов. Гост на съ-

битието беше и Румен Петров, управи-
тел на строителната фирма, изпълнила 
проекта за детската площадка по евро-
пейски образец. Присъстваха и десетки 
деца, учители и родители.
 След освещаването, кметът на 
селото Иван Илиев произнесе реч, в ко-
ято благодари на всички, с чиито уси-
лия детският кът от мечта - вече е факт. 
Той апелира за правилното използване 

на съоръженията и за съвестното под-
държане на площадката, като подчер-
та, че грижата за децата трябва да е в 
центъра на вниманието на всяко едно 

управление.
 С л е д 
това кметът на 
общината инж. 
Жоро Цветков 
пожела на де-
цата да бъдат 
здрави и ус-
михнати, защо-
то, по думите 
му, „няма нищо 
по-хубаво от 
това да виж-
даме вашите 
усмивки, да 
чуваме вашия 

смях и да се радваме на детската 
игра.”.

 Веселин Запрянов също 
пожела на децата да ползват със 
здраве и радост новата площад-
ка и да изминат безпрепятствено 
естествения преход от детския 
кът към училището в Лакатник. 
Той изрази надежда, че площад-

ката ще бъде 
разширена със съоръ-
жения и за по-големи 
деца и младежи. Заяви 
още, че като общин-
ски съветник 
ще продължа-
ва да работи 
и за изцялото 
обновяване на 
училищните 
спортни пло-
щадки.
 Ц е -
р е м о н и я т а 
продължи с 

програма на децата от детската 
градина, включваща песни, сти-
хчета и рецитали, която развъл-
нува и умили всички присъстващи.
 След това лентата бе преряза-
на от кметовете Жоро Цветков и Иван 
Илиев, както и общинския съветник 
Веселин Запрянов. 
 Детският кът е единствен в 
селото и включва комбинирано съоръ-

жение с пързалка и плоскости за кате-
рене, пясъчник, две люлки, клатушка и 
катерушка, предназначени за деца до 
12 години. Поставени са паркови пей-
ки и кошчета, като цялата площадка е 
оградена с пъстроцветна ограда. Всич-

ки съоръжения са изработени от еколо-
гични материали и са съобразени с ев-
ропейските стандарти за безопасност.

 
 Скоро подобна детска пло-
щадка предстои да бъде открита в кв. 
„Дренов” в Своге, а и на други места в 
общината.

Текст и снимки: Мария Лазарова

Нова детска площадка бе официално открита 
в с. Гара Лакатник
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