
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА ПРАЗНИЦИТЕ – 
ОСВЕЩАВАНЕ И ВДИГАНЕ НА ЗНАМЕНАТА

 На 29 юни 2015 г. от 17.30 
ч. на централния площад в Своге се 
проведе официалното откриване на 
празниците, посветени на „Петровден 
2015”. 
 Началото бе поставено от 
малките мажоретки от НЧ „Градище 
1907”, с ръководител Невяна Кири-
лова. След техния танц започна тръ-
жествения водосвет, извършен от отец 
Стефан от Батулийския манастир „Св. 

Николай Чудотворец”. Той освети и 
благослови знамената пред читали-
щето и пожела мир и благоденствие 
на всички, като отправи молитва към 
светите равноапостоли Петър и Павел 
да продължават да бдят над града. 
 Под звуците на националния 
химн, изсвирен от Духова музика Бо-

тевград, кметът на община 
Своге инж. Жоро Цветков 
издигна българския трико-
льор, а Габриела Конева и  
Мила Пейова от мажорет-
ния състав издигнаха съот-
ветно знамената на обеди-
нена Европа и на община 
Своге.
 След тази церемо-
ния секретарят на община 

Своге г-жа Мая 
Ташунова про-
изнесе тържествено слово, 
с което обяви празниците 
за открити. Думата за поз-
дравление бе дадена и на 
кмета на общината инж. 
Жоро Цветков, който каза: 
„Уважаеми дами и гос-
пода, скъпи съграждани! 
Добре дошли на откри-
ването на празниците на 
град Своге! Днес, 29 юни 

– денят на светите равноапостоли 
Петър и Павел, е храмовият праз-
ник на нашата църква и ден на град 
Своге. Днес е началото и на пореди-
ца от разнообразни събития, посве-
тени на празника на града, които ще 
завършат в неделя с традиционния 
събор. През тази седмица вие ще 

имате удоволствието да се насладите 
на изкуството на нашите самодейци, 
на гостуващи артисти, на известни 
музикални състави. Празниците на 
града внасят много оживление и 

разнообразие в нашето ежедневие, 
обогатяват културния живот на 
общината. Те са повод за срещи на 
роднини и приятели, за посещение 
на гости от 
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ВЕЛОПОХОД
 На 28 юни 2015 г., в чест на 
празника на града, бе проведен вело-
поход, иницииран от велосдружение 
„Велокрация“, с подкрепата на Община 

Своге, която беше осигурила сандвичи 
и сладкиши за участниците. Велопохо-
дът стартира от централния площад на 

гр.Своге в неделната ут-
рин от 9:30, като маршру-
тът бе - гр.Своге-с.Искрец-
с .Добърчин -гр .Своге 
(през махала Домишля-

р е т е ) . 
Измина -
тото раз-
с т о я н и е 
бе около 
17 км, а 
о б щ а т а 
сумарна 
положи -
т е л н а 
денивела-
ция - око-
ло 400 метра. В похода 
взеха участие 20 души 
от всички възрасти, като 
присъствието на хора от 
София бе равно на това 
от Своге – по 10 човека. 

Част от групата продължи похода, като 
направи и маршрута гр.Своге-с.Желен-
гр.Своге (през кв. „Дренов”). След ко-

лоезденето групата се събра в АртРок 
Кафе, като на срещата се обсъдиха бъ-
дещи съвместни карания и маршрути за 
обхождане. 
 Повече информация за дей-
ността на велосдружение „Велокрация“ 
може да намерите на сайта на велосдру-
жението – http://www.velocracia.com или 
във Фейсбук страницата на сдружение-
то. ......продължава на стр.3

други краища на страната. Всички 
ние имаме нужда от човешко общу-

ване, топлина и повече празници в 
живота си. Пожелавам на всички 
вас добро настроение, весело пре-

карване и участие в празничните 
изяви! На вас и вашите семейства 
– много здраве, радост, успехи и бла-

гополучие! Честит празник!”
 Последва танц и на големия 
мажоретен състав, след който граж-

даните на Своге имаха въз-
можността да се насладят 
на чудесните изпълнения 
на Духова музика Ботевг-
рад, с ръководител Иванка 
Савова.

Хроника на празничните събития, по случай 
„Петровден 2015” - оганизирани от Община Своге 

и НЧ „Градище 1907” 

......продължение от стр.1
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ХТК „ПОЛЕТ” 
– ИЗЛОЖБА И ЛИТЕРА-

ТУРНА СРЕЩА
 На 29 юни 2015 г. от 18.30 ч. 
ХТК „Полет” към читалище „Гради-
ще” проведе своето празнично месеч-
но събитие, което се състоя в две части 
- изложба на картини на художничката 
Силвия Николова и литературна среща 
на творци от различни поколения под 
мотото „За Своге”. 

 Изложбата бе открита от секре-
таря на НЧ „Градище 1907” Аделина 
Ангелова, която каза в приветственото 
си слово: „Скъпи приятели, добре до-
шли на поредната творческа среща! 
Този път тя е в рамките на отбеляз-
ването на празниците на град Своге 
„Петровден 2015 година”. Верни на 
традицията, започваме с нашия гос-
туващ художник – Силвия Николова. 
Тя е човек, свързан с нашето чита-
лище - водила е курсове  по дизайн и 
реклама. Художникът е нещо много 
тайнствено: от една страна събира и 
усвоява информацията, за да развие 
себе си, а от друга - изобразява този 
обогатен свой свят, за да го видят и да 
му се насладят и другите. Никой не 
може да каже точно как от жизнения 
материал той прави своята картина. 
Дори в най-обикновените неща ху-
дожниците като Силвия намират ин-
тересни хрумвания. Тя много смело 
експериментира със сюжети, багри и 
различни стилове. Въздействието на 
цялата композиция пред нас е много 
силно.  Но по-добре да дам думата на 
самата Силвия  да се представи…”. 
 Силвия Николова благодари на 
публиката за присъствието и разказа, че 
започва да рисува още от предучилищ-
на възраст. Първата й награда е в 3-ти 

клас, когато я награждават за рисунка 
на асфалт. Приета е и завършва Худо-
жествената гимназия с отличен. След 
това работи като завеждащ рекламата в 
„Пирин“, главен експерт  по рекламна 
дейност в „Мултиарт“. После основава 
своя рекламна фирма „CHARM”. Десет 
години се занимава с рекламата 
на курортен комплекс „Албена”, 
както и рекламните кампании на 
„Ривиера”-Златни пясъци. Ра-
ботила е за рекламата на олио 
„Плевен”, олио „Добрич”, завод 
„Калиакра”, Пиринско пиво и др. 
Понастоящем се занимава с инте-
риорен дизайн и живопис. Пише 
и поезия. 

 След изложбата започна лите-
ратурната среща на творците от община 
Своге. Водещата на събитието Людмила 
Петрова, председател на ХТК „Полет”, 

въведе присъстващите в темата „За 
Своге”, прочитайки едно стихотво-
рение на Никола Николов, посветено 
на града ни и публикувано още през 
далечната 1964 г. във вестник „Софий-
ска правда”. След това тя даде думата 
на художничката Силвия Николова 
да представи себе си и като поетеса. 
Силвия прочете свои стихове и на въ-
проса, зададен й от водещата откъде 
черпи идеите си, отговори, че на всеки 
творец талантът е даден от Бога. След 
нея свои стихове, посветени на Своге, 

прочетоха Ася Палева, Петрана Гергова 
и Людмила Петрова. Никола Николов 
поздрави всички със своето стихотво-
рение „Старите жени”, написано през 
1965 г.. 
 На срещата присъстваха и уче-
ници от СОУ „Иван Вазов”, заедно с тях-

ната учителка по български език и лите-
ратура г-жа Анета Терзийска. Те също 
взеха участие, като задаваха въпроси на 
по-възрастните творци. Тези въпроси се 
задаваха на принципа на играта „истина 
или предизвикателство”. Така млади и 
възрастни отговаряха на въпроси, свър-
зани с литературата, с начина на писане 
и с творческия процес, както и с търсене 
на оригинални рими по зададена дума. 
                Писателят, с корени от с. Искрец, 
Георги Милев, автор на 4 книги и много 
разкази, голяма част от които – крими-
нални, бе поканен от Людмила Петрова 
да гостува на ХТК „Полет” в края на 
месец септември, когато ще представи 
своя книга. Срещата завърши с обеща-
нието това да се осъществи. 

ГОДИШЕН КОНЦЕРТ НА 
ДЕТСКИТЕ ШКОЛИ НА 
СИЛВИЯ МАРИНКОВА

                На 1 юли 2015 г. от 17.30 ч. 
в големия салон на НЧ „Градище 1907” 
се състоя годишният концерт на дет-
ските школи по гимнастика и модерен 
балет към читалището, ръководени от 

......продължение от стр.2
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Силвия Маринкова. Малките участници 
демонстрираха наученото през сезона 
2014/2015 г., като накараха публиката 
да изпадне в умиление от възможност-
ите им на тази крехка възраст. Участие 
в концерта взеха и детски танцов състав 
за народни танци „Ха, сега!”, с ръково-
дител Тошко Тодоров, детска вокална 
група „Шоко бон-бон”, с ръководител 
Юлия Дикова, детската секция към лю-
бителски театър „Асорти”, с ръководи-
тел Мариета Любенова и детска вокална 
група за народно пеене, с ръководител 
Костадин Джигошев. В края на концер-
та, на фона на отправените към децата 

бурни аплодисменти, секретарят на 
община Своге Мая Ташунова поднесе 
поздравления и изказа своята благодар-

ност към Силвия Маринкова за положе-
ния труд през сезона и за прекрасните 
резултати, демонстрирани от малките 
гимнастички и балеринки. Цветя и поз-
дравления от името на майките поднесе 

г-жа Евгения Вълкова, която е и член на 
настоятелството на НЧ „Градище 1907”.
               Силвия Маринкова благодари 
от сърце и заяви, че работата с децата й 
е донесла голямо удовлетворение и уве-
реност, че Своге продължава да ражда 
таланти.

КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА-
КОНКУРС 

               На 2 юли 2015 г. от 11.30 ч. в го-
лямото фоайе на НЧ „Градище 1907” се 
проведе кулинарна изложба-състезание 
на пенсионерските клубове от община 
Своге, под надслов „Да опитаме от вкус-
ните ястия на баба!”. Официални гости 
на събитието бяха кметът на община 
Своге инж. Жоро Цветков, заместник-
кметът Ренета Кръстанова и секретарят 
на общината Мая Ташунова. Специално 

жури в състав Искра Кирова, Даниела 
Гочева, Галинка Николова и Милка Ге-
оргиева трябваше да определи победи-
телите в кулинарното състезание. Дока-

то журито опитваше от представените  
ястия, публиката се наслади на кратка 
музикално-артистична програма, в ко-
ято взеха участие малките дечица от 
детската градина в кв. „Дренов” и хор 
„Сезони” към читалище „Градище”, с 
ръководител Юлия Дикова. Децата ре-
цитираха стихове, посветени на Своге, 

а след това представиха модерна версия 
на приказката „Дядо вади ряпа”, която 

накара публиката да ахне от възхище-
ние пред техния артистичен талант. Хор 
„Сезони” изпълни акапелно китка от об-
работени популярни македонски песни. 

Така се осъществи своеобразна среща 
на поколенията – един път в сферата на 
изкуството и втори път – в сферата на 
кулинарията – бабите готвят, внуците 
хапват. След програмата водещата на 
събитието Людмила Петрова представи 
на публиката мултимедийно видео със 
словесни бисери на тема кулинария и 
диалог между баби и внуци. Проведе се 
и забавна викторина с весели въпроси и 
към малките, и към големите, като отго-
ворилите най-бързо получиха награди. 
Кметът на общината инж. Жоро Цветков 
раздаде награди на представителите на 
пенсионерските клубове от с. Ребро-
во, с. Искрец и с. Бов, както и на клуб 

......продължава на стр.5
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„Доверие” от Своге, членовете на кой-
то бяха донесли повечето ястия. Накрая 

журито обяви победителите от конкурса. 
На трето място се класира солената тор-
та на Деси, второто място бе отредено 
за вкусната баница на Елена Стоянова, 
а първото място зае качамакът на Янка 
Иванова. И трите дами бяха наградени 
от кмета инж. Жоро Цветков. Награда 
получиха и децата от детската градина 

в кв. „Дренов” за тяхното усърдие и все-
отдайност.

ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВ-
КА „МУХА У ТУПАН”

 На 3 юли 2015 г. от 19.30 ч. в 
големия салон на НЧ „Градище 1907” 
се игра за втори път театралната поста-
новка „Муха у тупан” на Боян Папазов. 

Постановката, наречена „смешавица”, 
беше представена на уникален граов-
ски диалект и наистина  публиката се 
оказа поканена на смехотерапия, както 
бе отбелязано на афиша. Талантливите 
актьори демонстрираха за пореден път 
блестяща игра под режисурата на Мари-
ета Любенова. 

ФЕСТИВАЛ „ОГНЬОВЕ В 
ДЕФИЛЕТО”

 На 4 юли 2015 г. от 10.00 ч. за-
почна ежегодният фестивал на 
любителското творчество „Ог-
ньове в дефилето”, в който взе-
ха участие самодейци от общи-
на Своге, както и от  Сливница 
и Костинброд. 
 Секретарят на Община Сво-
ге Мая Ташунова откри фес-
тивала като пожела на всички 
участници успешно предста-
вяне, а на гражданите – весело 

празнично настроение: „УВАЖАЕМИ 
ДАМИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ 

ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА СВОГЕ, 
СКЪПИ САМОДЕЙЦИ И ГОСТИ, 
ДОБРЕ ДОШЛИ НА ТЪРЖЕСТВА-
ТА, ПОСВЕТЕНИ НА ПРАЗНИКА 
НА ГРАД СВОГЕ – „ПЕТРОВДЕН 
2015“  И  СЕДМИЯ ФЕСТИВАЛ НА  
ЛЮБИТЕЛСКОТО  ТВОРЧЕСТВО 
– „ОГНЬОВЕ В ДЕФИЛЕТО”, ОРГА-
НИЗИРАН ОТ ОБЩИНА СВОГЕ И 

НЧ „ГРАДИЩЕ 1907”/ ПОД ПАТРО-
НАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ/
Като огромна разтворена книга е 
онова място в Стара планина, къ-
дето река Искър разсича на две ги-
гантската й снага. Едната страница е 
полегнала на изток, а другата  на за-
пад, нашарени от скокливи потоци и 
островърхи канари. Криволичещите 
пътеки и разхвърляните по ридовете 
„държави” на балканджиите прили-
чат на древно писмо, сътворено от не-
знаен летописец.
 Руините на стари градища 
крият в темелите си върхове от ко-
пия и запустели манастири протягат 
ръждиви кръстове към опразненото 
от Бога небе. Тук всеки камък e едно 
ехо, долетяло от миналото, една дума 
в редовете на разказите, които всеки е 
написал за този край.
 Вече шест дни ние, жителите 
на този възхитителен град, отбелязва-
ме с различни инициативи празника 
на Своге - Петровден.
 Денят на нашия град е свър-
зан с храмовия празник - на „Св.рав-
ноапостоли Петър и Павел“, които 
вече 82 години закрилят родното ни 
място и са един от неговите символи. 
В традиционния календар Петровден 
е свързан с настъпването на лятото, 
със селскостопанската работа. Но 
това е и един от най-почитаните в ра-
йона дни, в който свогенци се събират 
с приятели и роднини  на раздумка и 
забавление.
 През годините Община Своге  
и читалище „Градище 1907” са били 
обединително звено за читалищата от 
общината. И тази година те събират 
всички самодейци, за да се надигра-
ят , надпеят и да се веселят заедно на 
ПЕТРОВДЕН.
 В днешният ден ще се на-
сладим на самодейният дух, големи-
ят патос и нестихващ ентусиазъм на 
тези талантливи и всеотдайни хора от 
Свогенска община и ще приветства-
ме с добре дошли нашите гости от гр. 
Костинброд и гр.Сливница. 
Всички те ще отправят своят поздрав 
към Вас с витите хора и кръшните 
песни. 
 ОБЯВЯВАМ НАЧАЛОТО НА 
СЕДМИЯ ФЕСТИВАЛ НА  ЛЮБИ-
ТЕЛСКОТО  ТВОРЧЕСТВО – „ОГ-
НЬОВЕ В ДЕФИЛЕТО”
 На всички участници поже-
лавам ус-

......продължение от стр.4

......продължава на стр.6
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пех, а на гражданите на Община Сво-
ге и нейните гости - приятни мигове и 
весело настроение !”
                НЧ „Градище 1907” се предста-
ви с двата мажоретни състава, с ръково-

дител Невяна Кирилова, детски танцов 
състав „Ха, сега!”, с ръководител Тошко 

Тодоров, танцов състав „Голем мерак”, с 
ръководител Тошко Тодоров, хор „Сезо-
ни”, с ръководител Юлия Дикова, детска 
школа по гимнастика и модерен балет, 
с ръководител Силвия Маринкова, дет-
ска група за народно пеене „Славейче”, 
с ръководител Костадин Джигошев и 
фолклорна група „Китка”, с ръководи-
тел Снежана Сандова. От община Своге 
участваха самодейци от селата Искрец, 

Церово, Реброво, Бов, Лакатник, Мила-
ново, Томпсън и Габровница. Фестива-
лът протече при голям интерес от страна 
на публиката и завърши към 14.30 ч.

 Пред читалището бе предста-
вена изложба на произведенията на 
школата по керамика, ръководена от Да-
ниела Петрова. В нея участват и деца, 
и възрастни. Всеки един от тях беше 

изработил по няколко експоната, демон-
стрирайки завидни умения за боравене 
с глината. Даниела Петрова заяви, че се 
гордее със своите ученици и се радва, че 
този отколешен български занаят при-
влича все повече желаещи да се докос-
нат до него.

ПРАЗНИЧЕН 
ШАХМАТЕН ТУРНИР

 На 4 юли от 10.00 ч. се проведе 
и станалият вече традиционен празничен 
шахматен турнир. Състезателните кате-
гории бяха три – за момичета, момчета 
и мъже. Участие взеха общо 20 човека. 

В 15.00 ч., след оспорвана надпревара, 
съдията Славчо Митров, дългогодишен 
треньор по шахмат, обяви резултатите, а 
секретарят на НЧ „Градище 1907” Аде-
лина Ангерова награди  победителите: 
при момичетата – І място – София Ни-
колова, ІІ място – Александра Василева; 
при момчетата – І място - Божидар Па-
лев, ІІ място – Даниел Ангелов, ІІІ мяс-
то – Илиян Илиев; при мъжете – І място 
– Марио Вутов, ІІ място – БисерВутов, 
ІІІ място – Калин Нанчев и Даниел Гри-
горов. Класиралите се на първите три 

места получиха купи и грамоти, всички 
останали получиха грамоти.

ФУТБОЛЕН ТУРНИР ЗА 
ПРЕХОДНАТА КУПА „50 
ГОДИНИ СВОГЕ ГРАД”

 На 4 юли от 10.15 ч. на изкуст-
вения терен на Градския стадион запо-
чна футболният турнир за преходната 
купа „50 години град Своге” между 12 
аматьорски отбора. Отборите бяха раз-
пределени в три групи по четири и игра-
ха на принципа 5+1. 
1 група

„Миньор Томпсън” - Томпсън
„Лозенец ол старс” – София
ФК „Годеч” - Годеч
„Нови Искър” – Нови Искър
2 група
ФК „Диарем” – Лакатник
„Своге бойс” - Своге
„Рефреш” – Своге
„Релакс” – Своге
3 група
„Церово” - Церово
ФК „Фалит” – Своге
„Аутсайдерите” – Своге
„Лошо ми е” – Свидня
 Срещите се проведоха в рамки-
те на два дни, като на 5 юли от 18.00 ч. 
се игра финалът  между отборите „Ре-
лакс” и „Нови Искър”. Мачът се състоя 
от две полувремена от по 20  минути и 
доведе до резултат 0:0. Това наложи из-

......продължава на стр.7

......продължение от стр.5
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пълнението на дузпи, за да бъде излъчен 
победител. След няколко минути свръ-
хадреналин „Релакс”-Своге спечели 
срещу „Нови Искър” с 4:3. 
 В 18.50 ч. започна награждава-
нето на класиралите се на първите три 
места отбори. Купите и медалите връ-

чи кметът на община Своге инж. Жоро 
Цветков. На трето място застана ФК „Го-
деч”, втори се класира „Нови Искър”, а 
първото място зае „Релакс”-Своге. Купи 
получиха и играчите в категориите: 
най-добър вратар – Георги Славков от 
„Релакс”, най-добър играч – Любомир 

Любомиров от „Рефреш” и голмайстор 
на турнира – Марио Симеонов от „Нови 
Искър”.
 Съдия на срещата беше Краси-
мир Гергов, който връчи и парични на-
гради на победителите, а главен органи-
затор на турнира – Георги Ангелов.

ПРАЗНИЧНО СЛОВО 
НА КМЕТА НА ОБЩИ-
НА СВОГЕ ИНЖ. ЖОРО 
ЦВЕТКОВ И КОНЦЕРТ С 
УЧАСТИЕТО НА НЕНЧО 
БАЛАБАНОВ, ЙОАНА  

ДРАГНЕВА И АРТ 
РОК КАФЕ БЕНД

 На 4 юли от 19.30 ч. 
започна празничният концерт 
с участието на Ненчо Балаба-
нов, Йоана Драгнева и Арт Рок 
Кафе Бенд. 
 Преди това кметът на 
община Своге инж. Жоро Цве-
тков произнесе празничното си 
слово, с което се обърна към 
жителите на града: „Уважаеми 
дами и господа, празниците 

на град Своге ни събират за пореден 
път, за да отбележим по своя тради-
ционен начин „Петровден” – един от 
най-почитаните летни празници в 

обичаите на българския народ. Това 
е църковният празник, който в източ-
ноправославния календар е посветен 
на светите равноапостоли Петър и 
Павел, наричани още „стълбове на 
православната вяра“. Народът ни 
свързва този празник с жътвата, с 
младите животни и първите плодове - 
ябълки-петровки, както и с големите 
Петровски събори по села и градове. 
За развитието на града ни и за негово-
то благополучие сме вложили много 
усилия, идеи и ентусиазъм. Стремим 
се да го направим още по-чист, красив 
и благоустроен, с повече възможности 
за работа, почивка, спорт и културни 
изяви. И през тази година продължа-
ваме да работим по големи проекти, 
които не само променят облика на 
Своге и променят към добро жизнена-
та ни среда за години напред, но които 

чертаят бъдещето на нас и на нашите 
деца.
 Ние обичаме Своге и уважава-
ме труда на хората, вложен в неговото 
изграждане. Тук минава животът на 
много поколения и всяко управление 
трябва да остави своята добра следа в 
историята на града. Аз като кмет съм 
поел своята отговорност и съм приел 
това като основен управленски прин-
цип.
 Бих искал да ви уверя, че 
ръководството на Община Своге и 
цялата администрация работят за по-
добряване условията за образование, 
социални услуги, транспорт. Търсим 
активно перспективи за развитие на 
бизнеса, туризма, селското стопан-
ство. 
Днес всички ние сме се събрали тук, 
развълнувани от радостта и емоциите 
от празничните събития, обединени 
от надежди и желания да продължим 
развитието на Своге по европейския 
му път.
 Празничната ни програма 
тази година е наситена с много пъст-
ри изяви. Надявам се, че през измина-
лите дни те ви са доставили истинско 
удоволствие и много настроение. Тази 
вечер и през утрешния ден, с наши-
те гости-изпълнители сме подготви-
ли още вълнуващи мигове, на които, 
вярвам в това, ще се насладите с удо-
волствие и радост. 
Скъпи съграждани, поздравявам ви 
по случай празника на град Своге! 
Желая ви много радост, семейно щас-
тие и успехи!”
 Официални гости бяха и кме-
тът на община Ступава, Словакия, г-н 
Роман Марош, заедно с делегация от 
общинската администрация. Кметът на 
Ступава поздрави гражданите на Своге, 
по случай празника, на чист български 
език, след което  произнесе кратко при-
ветствено слово на словашки.

......продължава на стр.8

......продължение от стр.6
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Последва награждаване от кмета на об-
щината инж. Жоро Цветков на изявени 
личности от Своге за техните професио-
нални успехи в различни области.  
 Наградени бяха лекарите д-
р Мариана Александрова-Драгиева 
- началник на вътрешно отделение в 
„МБАЛ-Своге”, д-р Светослав Йотов - 
началник на хирургично отделение и д-р 
Николай Панайотов - началник на гине-
кологично отделение - за висок професи-
онализъм  и грижи за здравето на жите-
лите на община Своге. Поради тяхното 
отсъствие, наградите им взе управите-
лят на МБАЛ Своге д-р Любица Том-
чева. Награди получиха и служителите 
от администрацията на Община Своге 
Ренета Кръстанова – заместник-кмет на 
Община Своге - за постигнати резултати 
в разработване и реализация на проекти 
в социалната сфера, инж. Елза Георгие-
ва – директор на Дирекция  „Хуманитар-
ни дейности и ГРАО” - за подобряване 
системата на  административно обслуж-
ване на гражданите от Община Своге и 
Вилянка Петрова – служител в Община 
Своге - за дългогодишна успешна рабо-
та в системата на Общинската админи-
страция. Кметът награди и учителите 
Соня Маринкова – преподавател по бъл-
гарски език и литература в ОУ „Васил 
Левски”–с. Церово - за успешна работа 
като преподавател и високи постижения 
на ученици в обучението  по български 
език и литература, Ваня  Петкова – учи-
тел в СОУ „Иван Вазов” - за  творчески 
изяви и участие в културния живот на 
Своге и успешна учебно-възпитателна 
работа,  Красимира Пешова – учител в 
СОУ „Иван Вазов” - за успешни творче-
ски изяви като ръководител на театрален 
състав и активно участие в цялостната 
дейност на СОУ „Иван Вазов”, Цвета-
на Исаева – преподавател по български 
език и литература в СОУ „Иван Вазов” 
- за дългогодишна успешна учебно-въз-
питателна дейност като преподавател 
по български език и литература, Свет-
ла Христова – помощник-директор на 
СОУ „Иван Вазов” - за дългогодишна  
успешна  работа  като преподавател по 
история и  активно участие в управле-
нието на училището, Анатоли Йорданов 
– учител по история и цивилизация в 
ПГ „Велизар Пеев” - за дългогодишна 
успешна учебно-възпитателна дейност 
като преподавател в гр. Своге. Награде-
ни бяха и изявени дейци на културата - 
Невяна Кирилова - за активна творческа 
дейност в читалище „Градище 1907” и 

високи постижения като ръководител 
на мажоретните състави и школата по 
изобразително изкуство и Людмила 
Петрова - за активна обществена  дей-
ност, за реализация на  идеи и  проекти в 
дейността на НЧ „Градище 1907” и кул-
турния живот на община Своге. Награда 
получи и Славчо  Митров - за принос в 
развитието на шахмата 
               След официалната част започна и 
очакваният концерт. Най-напред на сце-
ната излезе звездата от „Като две капки 
вода” Ненчо Балабанов, станал особено 
популярен със скечовете си с образа на 
премиера Бойко Борисов. След него ня-
колко песни изпя певицата, представяла 
страната ни на конкурса „Евровизия” 
Йоана Драгнева. За публиката пя и Нен-
чо Балабанов. След изпълненията им те 
се снимаха с много хора на площада.

              Дойде редът и на дългоочак-
вания концерт на свогенската група Арт 
Рок Кафе Бенд. Младите хора буквално 
взривиха публиката с прекрасните си 
изпълнения. Концертът премина при не-
бивал успех и накара свогенци да се гор-
деят със своите талантливи музиканти.

СЪБОР – НАРОДНО ВЕ-
СЕЛИЕ ПОД ЗВУЦИТЕ НА 
БЕРКОВСКАТА ДУХОВА 
МУЗИКА И С УЧАСТИЕ-
ТО НА ПЕВИЦАТА РУМЯ-

НА ПОПОВА

 На 5 юли (неделя) беше събо-
рът на града, който по традиция пре-
минава в гостуване, хапване, пийване 
и народно веселие. Центърът от сед-
мица преди това беше изпълнен с люл-

ки, батути, стрелбища, захарен памук, 
понички и всякакви други лакомства и 
забавления. Децата се веселяха с пълна 
сила. 
 В 19.00 ч. започна концертът на 
Берковската духова музика. Професио-
нални музиканти, перфектно озвучаване 
и любими български ритми – какво му 
трябва повече на човек, за да се хване 
на хорото. Площадът беше пълен с хора, 

всеки един дошъл да сподели веселието 
със своите съграждани и гости. 
 Дойде ред и на концерта на 
изпълнителката на македонски песни 
– Румяна Попова. Тя започна с „Йовано, 
Йованке” и веднага прикова внимание-
то на публиката със своя мек и приятен 
тембър и безупречен стил. После слезе 
от сцената и пя между хората. 
 ......продължава на стр.9

......продължение от стр.7
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 Градусът на настроението се вдигна в 
очакване на кулминацията на 
вечерта и тя не закъсня. Гран-
диозна заря озари небето над 
Своге и ознаменува края на 
празничните дни. 

 Жителите на града изразиха 
своята благодарност към Общи-
на Своге и НЧ „Градище 1907” 
за перфектно организираните 
празници, както и персонално 
към кмета на общината инж. 
Жоро Цветков и секретаря на 
общината Мая Ташунова

......продължение от стр.8

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

Народно читалище “Градище 1907”
2260 – гр. Своге, ул.”Цар Симеон” № 29

 
О Б Я В Я В А   Т Ъ Р Г   С     Я В Н О     Н А Д  Д А В А Н Е

 І.За отдаване под наем, считано от 01.08.2015г. на следните обекти:
1.Помещение на І етаж ,  площ 132 кв.м., с начална месечна цена 3 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС , с 
предназначение: продажба на хранителни стоки.
2. Бутик №5,  площ 12 кв.м., с начална месечна цена 4.5 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.
3. Бутик №7,  площ 10 кв.м., с начална месечна цена 4.5 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС .
ІІ. За отдаване под наем, считано от 01.09.2015г. на следните обекти:
1.Помещение на І етаж ,  площ 257 кв.м., с начална месечна цена 3 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.
2. Бутик №3,  площ 12 кв.м., с начална месечна цена 4.5 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.
3. Помещение,  площ 8,5 кв.м., с начална месечна цена 2,5 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.
4. Бутик №1,  площ 10 кв.м., с начална месечна цена 4.5 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.
5. Бутик №1,  площ 10 кв.м., с начална месечна цена 4.5 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.
6. Бутик №6,  площ 10 кв.м., с начална месечна цена 4.5 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.
7. Бутик №4,  площ 11,5 кв.м., с начална месечна цена 4.5 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.
8. Помещение /вътрешно/,  площ 8,0 кв.м., с начална месечна цена 4,5 % от МРЗ за 1 кв.м. без ДДС.

 Тръжната документация може да се получи от счетоводството на читалището всеки работен ден. 
Цена  на тръжна документация с вкл. ДДС -20,00 /Двадесет лв./. Депозит за участие – 100,00 лв. Срок 
за подаване на офертите -12,00 часа на 20.07.2015г. Търгът ще се проведе на 21.07.2015г. от 17,00 часа в 
читалището.
При липса на кандидати или се яви само един кандидат за помещението, търгът ще се провежда при 
същите условия на 28.07.2015г. от 17,00 часа на същото място.

 
Оглед –всеки работен ден от 10-16 часа.
 

   Мая Манолова- Ташунова
   Председател на  настоятелството на НЧ “Градище 1907”                                                 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Изх.№116/02.07.2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Реше-
ние №134, Протокол №9 от 26.06.2015г.  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–ПЗ на поземлен имот 
(ПИ)№ 030012, местн.“Сивил“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на село Добърчин, Софийска област.

Александър Манолов  /п/
Председател на Общински съвет-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 
          
 ООБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собстве-
ност и чл.20, ал.1, и чл.62, ал.1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство и в изпълнение на Решение № 83/24.04.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 928/01.07.2015 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: де-
сета. Начин на трайно ползване: др. селскостопанска територия. 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 13.07.2015 г.
Търгът ще се проведе в заседателната зала на Община Своге от 10:00 часа на 14.07.2015 г. В случай, че не се яви кан-
дидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 21.07.2015 
г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общината, като заявления за участие се подават за регистрация в деловодството 
на Община Своге до 17:15 часа на предходния ден /20.07.2015г.
 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 - юрискон-
султ, телефон 0726-85, вътрешен 21

ИНЖ. ЮЛИЯН АСЕНОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгл. заповед № 880/24.06.2015г.

Съгласувал: 
Юлия Геошева
Ст. юрисконсулт 

Изготвил: 
Петя Тачева-Димитрова
Мл. експерт УС
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 РЕШЕНИЕ №127 - ОТ-
НОСНО: ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТА 
ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СВО-
ГЕ КЪМ 31.12.2014 ГОДИНА
1. Не приема отчета на Община Сво-
ге към 31.12.2014 г, както следва:
1.1. По приходите в размер на 10 
481 617 лв., съгласно Приложение  
№ 1 в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от 
държавата дейности в размер на 5 
566 479 лв., 
1.1.2. Приходи за местни дейности 
в размер на 4 915 138 лв., в т.ч. 
1.2. По разходите в размер на 10 
481 617 лв., разпределени по функ-
ции, групи, дейности и параграфи, 
съгласно Приложение  № 2 в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дей-
ности в размер на 5 566 479 лв., от 
тях:
1.2.2. За допълнително финансира-
не на делегираните от държавата 
дейности със средства от собстве-
ните приходи и от изравнителната 
субсидия в размер на 308 578 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер 
на 4 606 560 лв.;
2. Не приема Поименно разпреде-
ление  на средствата по обекти за 
строителство и основен ремонт /
вкл.за изграждане и основен ремонт 
на местни общински пътища/, за 
придобиване на материални и нема-
териални активи,за придобиване на 
земя и за проучвателни и проектни 
работи през 2014 г. На Община Сво-
ге в размер на 2 515 642 лв., съглас-
но Приложение № 3, в т.ч. приема 
отчет на разходите, финансирани с 
приходи от постъпления от продаж-
ба на общински нефинансови акти-
ви в размер на 65 172 лв., съгласно 
Приложение № 4.
3. Не приема разчета за целеви раз-
ходи и субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос – 2 892 лв.
3.2. Обезщeтения и помощи по ре-
шение на Общински съвет., в т.ч.
3.2.1. За еднократна финансова 
помощ на нуждаещи се лица и се-
мейства на територията на Община 
Своге в размер на  18 100 лв.

3.2.2. За всички починали гражда-
ни през 2014 година, адресно ре-
гистрирани на територията на Об-
щина Своге, разходите за ковчег и 
надгробен знак в размер на 52,00 
лв./без ДДС/  са поети от Общин-
ският бюджет в размер на 23 494 
лв.
3.3.Субсидии за спортни клубове в 
размер на 97 949 лв, разпределени 
съгласно Приложение № 5. 
3.4. Субсидии за организации с нес-
топанска цел  в размер на 11 700 лв., 
съгласно Приложение № 6.
3.5. Субсидия за подпомагане на 
дейността на Народните читалища 
в размер на  
19 600 лв., съгласно Приложение № 
7.
3.6. Одобрява извършените разходи 
за честване на годишнини и празни-
ци от  Културния календар на Об-
щина Своге за 2014 г. в размер на 22 
407 лв., съгласно Приложение 8.
4. Не приема отчет за представи-
телни разходи в размер на  15 473 
лв : от които за кмета на Община 
Своге 9 147 лв., за председателя на 
ОбС – 1 326 лв., за кметове и кмет-
ски наместници по населени места 
5 000 лв.  
5. Не приема годишен отчет за из-
пълнението на сметките за сред-
ства от Европейския съюз към 
31.12.2014г.:
5.1. По приходите в размер на 1 265 
001,67 лв., съгласно Приложение 
№9 /Приложения от 9.1 до 9.5/
5.2. По разходите в размер на 2 487 
798,31 лв., съгласно Приложение 
№9 /Приложения от 9.1 до 9.5/.
 РЕШЕНИЕ №128 - ОТ-
НОСНО: ИЗДАВАНЕ НА ЗА-
ПИС НА ЗАПОВЕД ОТ ОБЩИ-
НА СВОГЕ В ПОЛЗА НА ДФ 
„ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗПЛАЩА-
ТЕЛНА АГЕНЦИЯ, ОБЕЗПЕ-
ЧАВАЩА ПЛАЩАНЕ НА ДДС 
СЛЕД ИЗВЪРШЕНО АВАНСО-
ВО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР 
№ 23/226/00271 ОТ 16.04.2013 Г. 
ПО МЯРКА 226 „ВЪЗСТАНО-
ВЯВАНЕ НА ГОРСКИЯ ПО-
ТЕНЦИАЛ И ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ 
ОТ ПРСР 2007-2013 Г. ЗА ПРО-
ЕКТ „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕ-
НИЕ НА ГОРИТЕ И ОПАЗВАНЕ 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ 
СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА 
ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИТЕ 
ПОЖАРИ В РАНЕН СТАДИЙ И 
МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА”, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ 
ОБЩИНА СВОГЕ И ДФ „ЗЕМЕ-
ДЕЛИЕ” – РАЗПЛАЩАТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ
1.  Упълномощава  кмета  на  Общи-
на Своге да  подпише  Запис  на за-
повед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  
агенция  в  размер  на  55 089,77 лв. за 
обезпечаване на 110 % от стойност-
та на допустимия ДДС на извърше-
но авансово плащане по договор 
за отпускане на финансова помощ 
№ 23/226/00271 от  16.04.2013 г. 
по мярка 226 „Възстановяване на 
горския потенциал и въвеждане на 
превантивни дейности“ от ПРСР 
2007-2013 г. за проект „Устойчиво 
управление на горите и опазване на 
околната среда чрез създаване на 
система за откриване на горските 
пожари в ранен стадий и монито-
ринг на околната среда” сключен 
между Община Своге и ДФ „Земе-
делие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сво-
ге да подготви необходимите доку-
менти за получаване на авансовото 
плащане по договор № 23/226/00271 
и да ги представи пред ДФ „Земеде-
лие” – Разплащателна агенция.
 РЕШЕНИЕ №129 - ОТ-
НОСНО: ИЗДАВАНЕ НА ЗАПИС 
НА ЗАПОВЕД ОТ ОБЩИНА 
СВОГЕ В ПОЛЗА НА ДФ „ЗЕМЕ-
ДЕЛИЕ” – РАЗПЛАЩАТЕЛНА 
АГЕНЦИЯ, ОБЕЗПЕЧАВАЩА 
ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ВЪР-
ХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 
СЛЕД ИЗВЪРШЕНО АВАНСО-
ВО ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР 
№ 23/321/01215 ОТ 21.11.2012 
Г. ПО МЯРКА 321 „ОСНОВНИ 
УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И  

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 26.06.2015 г.
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ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ“ ОТ ПРСР 2007-2013 
Г. ЗА ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ 
НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА 
ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА СВО-
ГЕ ЧРЕЗ ПО-ДОБЪР ДОСТЪП 
ДО КАЧЕСТВЕНА ПИТЕЙНА 
ВОДА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИН-
СКИ ПЪТИЩА”, СКЛЮЧЕН 
МЕЖДУ ОБЩИНА СВОГЕ И 
ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – РАЗПЛА-
ЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
1.  Упълномощава  кмета  на  Общи-
на Своге да  подпише  Запис  на за-
повед, без протест и без разноски, 
платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие”   –   Разплащателна  
агенция  в  размер  на  640 439,58 
лева за обезпечаване на 110 % от 
стойността на допустимия ДДС 
на извършено авансово плащане 
по договор за отпускане на фи-
нансова помощ № 23/321/01215 от 
21.11.2012 г. по мярка 321 „Основ-
ни услуги за населението и  иконо-
миката в селските райони“ от ПРСР 
2007-2013 г. за проект „Повишаване 
на жизнения стандарт на жители-
те на община Своге чрез по-добър 
достъп до качествена питейна вода 
и рехабилитация на съществуващи 
общински пътища”, сключен между 
Община Своге и ДФ „Земеделие” 
– Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Сво-
ге да подготви необходимите доку-
менти за получаване на авансовото 
плащане по договор № 23/321/01215 
и да ги представи пред ДФ „Земеде-
лие” – Разплащателна агенция.
 РЕШЕНИЕ №130 – ОТ-
НОСНО: КАНДИДАТСТВАНЕ 
ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ 
ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРО-
ЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДО-
ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА 
СЕЛО СВИДНЯ, ОБЩИНА СВО-
ГЕ, СОФ. ОБЛАСТ“ ОТ ПУДО-
ОС В РАЗМЕР НА 406 305. 77 ЛВ. 
С ДДС И СТАНОВИЩЕ ЗА ПРИ-
ОРИТЕТНОСТТА НА ОБЕКТА.
1. ОбС отменя свое Решение № 4 от 
30.01.2015 г.
2. Дава съгласие за кандидатства-
не за финансиране на проект „Ре-
конструкция и доизграждане на 

вътрешна водопроводна мрежа на 
село Свидня, община Своге, Со-
фийска област“ от ПУДООС в раз-
мер на 406 305. 77 лв. с ДДС със 
заявление за отпускане на безвъз-
мездна помощ.
3. Утвърждава Становище на Кмета 
на Община Своге относно приори-
тетността на обекта.
4. Възлага на Кмета на Община 
Своге да подготви и входира в ПУ-
ДООС необходимите документи в 
изпълнение на Решението по т.2.
 РЕШЕНИЕ №131 - ОТ-
НОСНО: ПРИЕМАНЕ НА РЕ-
ШЕНИЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МИНИС-
ТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ОТПУСКА-
НЕ НА ПЕРСОНАЛНА ПЕНСИЯ 
НА БРАЙАН НИКОЛАЕВ ТРЕН-
ДАФИЛОВ
ОбС взема решение за внасяне на 
предложение в МС за отпускане 
на персонална пенсия на БРАЙАН 
НИКОЛАЕВ ТРЕНДАФИЛОВ, жи-
вущ в село Реброво, ул. Любен Ка-
равелов № 24
 РЕШЕНИЕ №132 - ОТ-
НОСНО: УТВЪРЖДАВАНЕ НА 
ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА 
СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИН-
СКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, КО-
ИТО ИМАТ ПРАВО НА ТРАНС-
ПОРТНИ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2015 г.
ОбС утвърждава допълнителен спи-
сък на служителите, имащи право 
на транспортни разходи за 2015 г, 
както следва :
Списък на служителите от Общин-
ска администрация- гр. Своге, има-
щи право на транспортни разходи 
– 75 %.
 РЕШЕНИЕ № 133 - ОТ-
НОСНО: ОТПУСКАНЕ НА ЕФП 
НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА 
И СЕМЕЙСТВА ПО РЕДА НА 
НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИ-
НА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕФП, 
ПРИЕТА С РЕШ. №121, ПРОТ. 
№29/26.04.2013г.
Да се отпусне ЕФП на лицата, одо-
брени от комисията  по чл.7, Раздел 
ІІ от Наредба за реда и начина за 
отпускане на ЕФП по приложения 
списък. Средствата са предвидени  
в бюджета на община Своге за 2015 
г. по параграф 42-14 /текущи обез-
щетения и помощи по решение на 

ОбС/.
 РЕШЕНИЕ № 134 - ОТ-
НОСНО: ОДОБРЯВАНЕ ЗА-
ДАНИЕ ПО ЧЛ.125 ОТ ЗУТ И 
ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ 
ЗА ПУП-ПЗ С ЦЕЛ ПРОМЯ-
НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА 
ПИ№030012–НИВА ПО КВС ЗА 
ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ДОБЪРЧИН, 
МЕСТН.„СИВИЛ“ С ИНВЕСТИ-
ЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ЗА-
СТРОЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНА 
СГРАДА В ИМОТА
ОбС одобрява заданието по чл.125 
от ЗУТ – обяснителна част и Скица-
предложение в М 1:500 и разреша-
ва изработване от заинтересованото 
лице на проект за ПУП–ПЗ на ПИ№ 
030012, местн.„Сивил“ по КВС на 
с. Добърчин. 
Решението да се съобщи по реда на 
чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
 РЕШЕНИЕ №135 - ОТ-
НОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ИМОТИ ЗА ИНДИВИДУАЛНО И 
ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ПО ЧЛ.37 И, 
АЛ.3 ОТ ЗСПЗЗ – ОС, НАХОДЯ-
ЩИ СЕ В ОБЩИНА СВОГЕ
1.ОбС дава съгласие за предоставя-
не под наем за срок от 5 стопански 
години на следните имоти – ОС:
� Имот № 107020 от ОПФ, с 
84,285 дка, нах. се в с. Осеновлаг, 
м. „Околчеста поляна“. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: па-
сище, мера. Граници: имоти №№55
8016,549009,549013,107010. АПОС 
№476/12.06.2015 г.
� Имот № 064021 от ОПФ, с 
площ 36.367 дка, нах. се в с. Осе-
новлаг, м. „Равна ливада“. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползв.:
използв. ливада. Граници: имоти 
№№ 064043,064039,064033,064044.
АЧОС №10522/08.02.2007 г.
� Имот № 065027 от ОПФ, с 
площ  17.610 дка, нах. се в с. Осе-
новлаг м. „Милков плат“. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползв.: 
използв. ливада. Граници: имоти 
№№ 065029,065032,065030,065001. 
АЧОС №10573/08.02.2007 г.
 > Имот № 065020 от ОПФ, 
с площ 35.082 дка, нах. се в с. Осе-
новлаг, м. „Милков плат“. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползв.: 
използв. ливада. Граници: имоти 
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№№065019,065032,065018,065030. 
АЧОС №10572/08.02.2007  г.
 > Имот № 001380 от 
ОПФ, с площ 11.222 дка, нах. 
се в с. Ябланица, м.”Татарка”. 
Кат. на земята: девета. Н-н на тр. 
ползв: ливада. Граници: имоти 
№№001379;300187;039015;00138
2;039027;300046;001799;300206.
АЧОС№11725/16.04.2015  г.
 > Имот № 001799 от ОПФ, 
с площ 27.500 дка, нах. се в с. 
Ябланица, м.” Маменица”. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползв: 
пасище, мера. Граници: имоти №
№300046;001353;300206;001380. 
АПОС №410/16.04.2015  г.
 > Имот № 001353 от ОПФ, с 
площ 47,034 дка, нах. се в с. Ябла-
ница, м.” Биволарнико”. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползв: 
пасище, мера. Граници: имоти 
№№300046;300206;001799. АПОС 
№126/18.03.2013  г.
 > Имот с №034058 от ОПФ 
с площ от 73.579 дка, нах. се в 
с.Свидня, м.”Циганка”. Кат. на 
земята: девета. Н-н на тр. ползв: 
пасище, мера. Граници: имоти 
№№034064;034063;034062;03405
7;034054;034059;000604;000046;1
08277;000630;034063......; АПОС 
№409/16.04.2015  г.
 > Имот с №153002 от ОПФ 
с площ от 167.270 дка, нах. се в 
с.Брезовдол, м.”Вита поляна”. Кат. 
на земята: десета. Н-н на тр. ползв: 
пасище, мера. Граници: имоти 
№№155001;090001;010001;14900
1;153006;153005;153003;153004;1
53005;153006; 153007......; АПОС 
№408/16.04.2015  г.
 > Имот №000325 от ОПФ 
с площ от 124,225 дка, нах. се в 
с.Ябланица, м.”Трапо”. Н-н на 
тр. ползв: пасище, мера. Кат. на 
земята: десета. Граници: имоти 
№№ 091092;091091;091200;09100
7;000238;091005;000423;091093;.
АПОС№489/17.06.2015 г.
 > Имот №000364 от ОПФ 
с площ 208,560 дка, нах. се в 
с.Ябланица, м.”Попратинска лива-
да”. Н-н на тр. ползв: асище, мера. 
Кат. на земята: девета. Граници: 
имоти №№ 091007;000341;091007;
015002;000338;016001;091004; 000
355;091056;000342;091056;091002

;091056;091006;000701;000640;АП
ОС№481/17.06.2015 г.
 > Имот №200686 от ОПФ 
с площ 27.628 дка, нах. се в 
с.Ябланица, м.”Топлико”. Н-н на 
тр. ползв: пасище, мера. Кат. на зе-
мята: десета.. Граници: имоти №№ 
200692;. АПОС №486/17.06.2015 
год.
 > Имот №200725 от 
ОПФ с площ 38,899 дка, нах. се 
в с.Ябланица, м.”Валого-Ялови-
ца”. Н-н на тр. ползв: пасище, 
мера. Кат. на земята: десета.. Гра-
ници: имоти №№ 200720; АПОС 
№487/17.06.2015 г.
 > Имот №200665 от ОПФ 
с площ 25,371 дка, нах. се в 
с.Ябланица, м.”Преко лице”. Н-н 
на тр. ползв: пасище, мера. Кат. на 
земята при неполивни условия: де-
сета.. Граници: имоти №№ 200823; 
АПОС №484/17.06.2015 год.
 > Имот №071012 от ОПФ с 
площ 12.698 дка, нах. се в с. Ябла-
ница, м.”Жижниците”. Кат. на 
земята:десета. Н-н на тр. ползв: 
ливада. Граници: имоти №№ 3001
11;071013;071011;300110;301024; 
АЧОС №11766/17.06.2015 г.
 > Имот №001517 от 
ОПФ с площ 9,990 дка, нах. се в 
с.Ябланица, м.”Под габарето”. Н-
н на тр. ползв: пасище, мера. Кат. 
на земята: десета.. Граници: имоти 
№№ 300179; 069012;001516;069013 
АПОС №483/17.06.2015 г.
 > Имот №001523 от ОПФ с 
площ 3.674 дка., нах. се в с. Ябла-
ница, м.”Под габарето”. Кат. на 
земята:десета. Н-н на тр. ползв: 
ливада. Граници: имоти №№ 001
516;069011;001522;069014; АЧОС 
№11768/17.06.2015 г.
 > Имот №001534 от ОПФ с 
площ 3,747 дка, нах. се в с.Ябланица, 
м.”Под габарето”. Н-н на тр. ползв: 
пасище, мера. Кат. на земята: десе-
та. Граници: имоти №№ 3000069;00
1522;301015;301018;069007; АПОС 
№485/17.06.2015 г.
 > Имот №001109 от ОПФ с 
площ 24.780 дка., нах. се в с. Ябла-
ница, м.”Горни требеж”. Кат. на 
земята:десета. Н-н на тр. ползв: ли-
вада. Граници: имоти №№ 300017;
001113;301002;001085;300017;0010
87; АЧОС №11767/17.06.2015 год.

 > Имот №001085 от ОПФ 
с площ 19,180 дка, нах. се в 
с.Ябланица, м.”Бошурат”. Н-н на 
тр. ползв: пасище, мера. Кат. на 
земята: десета. Граници: имоти 
№№ 301002;300017;001109; АПОС 
№482/17.06.2015 год.
 > Имот №000236 от 
ОПФ с площ 55,564 дка, нах. се 
в с.Ябланица, м.”Трапо”. Н-н на 
тр. ползв: пасище, мера. Кат. на 
земята: десета. Граници: имоти 
№№000237; 000235;000257;000254
;000242;000245;000241;000245;000
243;000245;000238;000244; АПОС 
№477/17.06.2015 г.
 > Имот №000237 от 
ОПФ с площ 9,827 дка, нах. се 
в с.Ябланица, м.”Трапо”. Н-н на 
тр. ползв: пасище, мера. Кат. на 
земята: десета. Граници: имоти 
№№000235; 000236;000238; АПОС 
№480/17.06.2015 г.
 > Имот №000327 от ОПФ с 
площ 122.775 дка, нах. се в с. Ябла-
ница, м.”Габров дол”. Кат. на земя-
та:десета. Н-н на тр. ползв: ливада. 
Граници: имоти №№ 091005;00032
6;091005;000238;091007;091200;09
1091;091092;091093;000423; АЧОС 
№11765/17.06.2015 г.
 > Имот №021009 от 
ОПФ с площ 9.959 дка, нах. се в 
с.Ябланица, м.”Узунов валог”. Н-
н на тр. ползв: пасище, мера. Кат. 
на земята: десета. Граници: имоти 
№№021008;000364;091055;000364. 
АПОС №488/17.06.2015 г.
2. ОбС дава съгласие за отд. под 
наем без търг или конкурс на имо-
тите, описани в т.1.    
3. ОбС одобрява годишна наемна 
цена за декар, съгласно средните 
годишни рентни плащания за съотв. 
землище по данни на ОД “Земеде-
лие“–Соф. област, както следва:
Пасище, мера                       
                     Ливада                                       
Нива
Ябланица -  7,18 лв./дка.               Ябла-
ница – 4,85лв./дка.          Ябланица 
– 14,76 лв./дка.
Свидня –     7,18 лв./дка.                        
Брезовдол - 7,18 лв./дка
4. ОбС възлага на кмета на об-
щина Своге да сключи д-р за наем 
за срок от 5  стоп. год. на опис. в 
т.1 имоти – ОС, със заявителя, по-
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дал заявление по чл.37 и ал. 5 от 
ЗСПЗЗ.  
 РЕШЕНИЕ №136 - ОТ-
НОСНО: УЧРЕДЯВАНЕ БЕЗ-
ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА 
СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ-ЧОС, 
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ VI “ЗА 
КМЕТСТВО И ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЛУЖВАНЕ“, КВ.29 ПО ПУП 
НА С. ВЛАДО ТРИЧКОВ
ОбС дава съгласие за учредяване в 
полза на Църковното настоятелство 
на храм „Св. Арх. Михаил“ безвъз-
мездно право на строеж на прис-
тройка за камбанария към същест-
вуващ параклис с площ 4,10 кв.м.  
Параклис „Св. Арх. Михаил“ е по-
строен върху имот-ЧОС, представл. 
УПИ VI “За кметство и обществено 
обслужване“, кв.29 по ПУП на с.Вл. 
Тричков. За имота има съставен 
АЧОС№11647/18.09.2014 г. Парак-
лисът е собственост на църковното 
настоятелство съгл. Договор за да-
рение № 423/2014 г.
 РЕШЕНИЕ №137 - ОТ-
НОСНО: ПРОДАЖБА НА ИМОТ-
ЧОС, ПРЕДСТАВЛ. 125.00 КВ. 
М., ПРИДАВАЕМИ ОТ СЕВЕР 
КЪМ УПИ II-161, КВ.14, С. ВЛ. 
ТРИЧКОВ
1. ОбС дава съгласие за продажба 
на имот – частна общинска собстве-
ност, находящ се  в с. Владо Трич-
ков, кв.14, община Своге, Софийска 
област, представляващ:125.00 кв.м, 
представляващи придаваеми от се-
вер към УПИ II-161, кв.14, с. Владо 
Тричков. Имотът е собственост на 
наследниците на Асен Милев Кара-
митев и Дончо Тодоров Дончов по 
силата на н.а. № 153/26.04.1961 г.         
2. Одобрява продажна цена за имо-
та - в размер на 865.00 Лв. без ДДС, 
съгласно оценка, изготвена от ли-
цензиран експерт - оценител.
3. Възлага на кмета на община Сво-
ге да издаде заповед и сключи до-
говор за покупко–продажба на соб-
ствениците на УПИ II-161.
 РЕШЕНИЕ №138 - ОТ-
НОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ НА ИМОТ-ЧОС, 
ПРЕДСТАВЛ. ЧАСТ ОТ МА-
СИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРА-
ДА, ЦЯЛАТА СЪС ЗАСТР. ПЛ. 90 

КВ.М., НАХ. СЕ В УПИ VII“ЗА 
ОБСЛУЖВАЩА И ТЪРГОВСКА 
ДЕЙНОСТ“, КВ.92 ПО ПУП НА 
ГР.СВОГЕ
1. ОбС дава съгласие за предоставя-
не под наем за срок до 5 г. на след-
ния имот – ЧОС: 
Част от масивна едноетажна сграда, 
цялата със застр. пл. 90 кв.м, нах. се 
в УПИ VII „За обслужваща и тър-
говска дейност“, кв.92 по ПУП на 
гр. Своге. Обектът, регистриран и 
въведен в експлоатация с Удостов. 
№18/21.04.2005г., представлява ба-
ничарница. Граници: терен за озе-
леняване; жп линия София–Мездра; 
улица с ОК 701А-508-509. АЧОС № 
647/07.05.2002г. 
2. Дава съгласие за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имота, описан 
в т.1.          
3. Одобрява начална тръжна ме-
сечна наемна цена в размер на: 3% 
от МРЗ за страната за 1 кв.м търг. 
площ, 2,5% от МРЗ за страната за 1 
кв.м складова площ и 1,8 % от МРЗ 
за страната за 1 кв.м допълн. Търг. 
площ /без ДДС/, съгласно Прилож. 
1 от НПУРОИ.
4. Възлага на кмета на община Сво-
ге да сключи договор за наем за 
срок до 5 г. на описания в т. 1 имот 
– ОС, със спечелилия публичния 
търг участник.
 РЕШЕНИЕ №139 - ОТ-
НОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ НА ИМОТ-ЧОС, 
ПРЕДСТАВЛ.  ПОМЕЩЕНИЕ С 
ПЛ. ОТ 25 КВ.М., НАХ. СЕ В МА-
СИВНА СГРАДА СЪС СТОМА-
НОБЕТОННА КОНСТРУКЦИЯ 
СЪС ЗП 330 КВ.М, ПОСТРОЕНА 
В ПАРЦЕЛ № IV – „ТЪРГОВСКА 
СГРАДА“ В КВАРТАЛ 23 ПО РЕ-
ГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С. 
БОВ, ЦЕЛИЯТ С ПЛОЩ 1300 
КВ.М
1. ОбС дава съгласие за предоставя-
не под наем за срок до 5 г. на след-
ния имот – ЧОС: 
Помещение с площ от 25 кв.м, нах. 
се в масивна сграда със стоманобе-
тонна конструкция със ЗП 330 кв.м, 
построена в парцел № IV – „Търгов-
ска сграда“ в кв. 23 по регулацион-

ния план на с. Бов, целият с площ 
1300 кв.м.  АЧОС № 38/19.08.1997 
г. 
2. Дава съгласие за провеждане на 
публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имота, описан 
в т.1.    
3. Одобрява начална тръжна месеч-
на наемна цена в размер на 1,7 % 
от МРЗ за страната за 1 кв.м площ 
/без ДДС/, съгласно Прилож. 1 от 
НПУРОИ.
4. Възлага на кмета на община Сво-
ге да сключи договор за наем за 
срок до 5 г. на описания в т.1 имот 
– ОС, със спечелилия публичния 
търг участник.
 РЕШЕНИЕ №140 - ОТ-
НОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УП-
РАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
С ИМОТИ – ОС ЗА 2015Г. В 
РАЗДЕЛ I“ ПРОДАЖБА“ С МА-
СИВНА ЕДНОЕТАЖНА СГРА-
ДА, ПРЕДСТАВЛ. ОВЧАРНИК 
С ПЛОЩ 369 КВ.М., НАХ. СЕ В 
ИМОТ С №038001 ПО КВС НА С. 
ДРУЖЕВО, М. “МОГИЛАТА”
ОбС ДОПЪЛВА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБ-
ЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 
2015 ГОДИНА в раздел І “Продаж-
ба”, с: Масивна едноетажна сграда, 
представл. овчарник с пл. 369 кв.м, 
нах. се в имот с №038001 по КВС 
на с.Дружево, м.”Могилата”. Имот 
с №038001 с пл. от 33.866 дка е соб-
ственост на „Агропартнерс“ ЕООД 
по силата на Договор за продажба 
на земя от ОПФ №500/22.12.2014 г.
 РЕШЕНИЕ №141 - ОТ-
НОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УП-
РАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
С ИМОТИ-ОС ЗА 2015Г. В РАЗ-
ДЕЛ I “ ПРОДАЖБА“ С ИМОТ 
№090001 ОТ ОПФ, С ПЛОЩ 
0,149 ДКА, НАХОДЯЩ СЕ В С. 
ВЛ.ТРИЧКОВ, М. „ЖЕЛЕЗНИ 
ВРАТА“
ОбС ДОПЪЛВА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОС 
ЗА 2015 Г. в раздел I “Продажба”, 
със следния имот:
Имот №090001 от ОПФ, с площ от 
0.149 дка, нах. се  в с. Владо Трич-
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ков, м. „Железни врата“. Н-н на тр. 
ползв: ливада. Кат. на земята: де-
сета. Граници – имоти №№09004; 
090008; 09002; 000669; 00059; 
000505. АЧОС №11731/07.05.2015 
г.
 РЕШЕНИЕ №142 - ОТ-
НОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА 
ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖ-
ДАНЕ С ИМОТИ-ОС ЗА 2015Г. 
В РАЗДЕЛ II “ПОД НАЕМ“ 
С ИМОТИ-ЧОС, НАХ. СЕ В 
С.ДОБЪРЧИН, С.ДРУЖЕВО, 
С.СВИДНЯ, С.ЗИМЕВИЦА И 
С.МАНАСТИРИЩЕ
ОбС ДОПЪЛВА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 
–  ЧОС ЗА 2015 Г. в раздел II “ПОД 
НАЕМ”, със следните имоти:
 > Имот №000015 от ОПФ 
с площ 91.955 дка, нах. се в с. До-
бърчин, м. „Бален”. Кат. на земя-
та: десета. Н-н на тр. ползв: нива. 
Граници: имоти №№000014.. АЧОС 
№3328/08.01.2007 г.
 > Имот №036008 от ОПФ с 
площ 103.123 дка, нах. се в с. Дру-
жево, м. „Стърчи крак“. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв: нива. 
Граници: имоти №№ 036015,03601
8,000180,036037,036016,036037. 
АЧОС №5693/08.02.2007 г.
 > Имот №033002 от ОПФ 
с площ  81.421 дка, нах. се в с. 
Свидня, м. „Говедарника“. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползва-
не: нива. Граници: имоти №№000
045;000244;108277;033003. АЧОС 
№9170/08.02.2007 г.
 > Имот №082032 от ОПФ 
с площ 66.587 дка, нах. се в с. Зи-
мевица, м. „Бабина река“. Кат. 
на земята: осма. Н-н на тр. полз-
ване: нива. Граници: имоти №№ 
000055;082031;082052. АЧОС 
№11362/19.09.2012 г.
 > Имот №008004 от ОПФ 
с площ 10,548 дка, нах. се в с. Ма-
настирище, м. „Езеро». Кат. на 
земята: осма. Н-н на тр. ползв: 
нива. Граници: имоти №№ 008003, 
008001,008005 и 007015; АЧОС 
№11543/01.03.2013 г.
 > Имот №009001 от ОПФ 
с площ 40,368 дка, нах. се в с. Ма-
настирище, м. „Расеви“. Кат. на 

земята: десета. Н-н на тр. ползв: 
изоставена нива. Граници: имо-
ти №№030033,008034,008032 и 
009002; АЧОС №11544/01.03.2013 
г.
 > Имот №009015 от ОПФ с 
площ 25,953 дка, нах. се в с. Мана-
стирище, м. „Расеви“. Кат. на земята: 
десета. Н-н на тр. ползв: изоставена 
нива. Граници: имоти №№009014 и 
009009; АЧОС №11545/01.03.2013 
г.
 > Имот №009010 от ОПФ 
с площ 35,533 дка, нах. се в с. Ма-
настирище, м. „Расеви“. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползв: 
изоставена нива. Граници: имо-
ти №№009011,009014,009009 и 
000087; АЧОС №11546/01.03.2013 
г.
 > Имот №008057 от ОПФ с 
45,774 дка, находящ се в с. Мана-
стирище, м. „Езеро“. Кат. на земята: 
осма. Н-н на тр. ползв.: нива. Гра-
ници: имоти №№ 008058, 008101, 
008045, 008010 и 008001; АЧОС 
№11548/01.03.2013 год.
РЕШЕНИЕ №143 - ОТНОСНО: ДО-
ПЪЛВАНЕ НА ГОДИШНАТА ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗ-
ПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОС ЗА 
2015Г. В РАЗДЕЛ II “ПОД НАЕМ“ 
С ИМОТ №038155 ОТ ОПФ, С 
ПЛОЩ 482.634 ДКА, НАХ. СЕ В С. 
ЗАСЕЛЕ, М. „РАДЕВИЦА“.
ОбС ДОПЪЛВА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 
– ЧОС ЗА 2015 Г. в раздел II “ПОД 
НАЕМ”, със следния имот:
Имот №038155 от ОПФ с площ 
482.634 дка, нах. се в с. Заселе, м. 
„Радевица“. Кат. на земята: десета. 
Н-н на тр. ползв: ливада. Граници: 
Имоти №№064012; 064014; 064013; 
000408; 064021;………….038153; 
038154. АЧОС №11708/08.04.2015  
г.
 РЕШЕНИЕ №144 - ОТ-
НОСНО: ДОПЪЛВАНЕ НА ГО-
ДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УП-
РАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
С ИМОТИ – ОС ЗА 2015Г. В РАЗ-
ДЕЛ II “ПОД НАЕМ“ С  ЧАСТ 
ОТ ИМОТ – ПОС, ПОПАДАЩ 
В УПИ VII „ЗА КМЕТСТВО, 
ЗДРАВНА СЛУЖБА, СМЕСЕН 
МАГАЗИН, ГОСТИЛНИЦА, 

МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ 
СТОКИ И БИТОВИ УСЛУГИ“ 
С ПЛОЩ 1040 КВ.М В КВ.5 ПО 
ПУП НА С. БУКОВЕЦ, ПРЕД-
СТАВЛЯВАЩ ДВА БРОЯ ПО-
МЕЩЕНИЯ С ОБЩА ПЛОЩ ОТ 
38.68 КВ.М, НАХ. СЕ В С. БУКО-
ВЕЦ, ВТОРИ ЕТАЖ ОТ ДВУЕ-
ТАЖНА МАСИВНА СГРАДА
ОбС ДОПЪЛВА ГОДИШНАТА 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТ – ПОС 
ЗА 2015 Г. в раздел II “ПОД НАЕМ”, 
със следния имот:
Част от имот – ПОС, попадащ в 
УПИ VII „За кметство, здравна 
служба, смесен магазин, гостилни-
ца, магазин за хран. стоки и битови 
услуги“ с площ 1040 кв.м в кв.5 по 
ПУП на с. Буковец, представл. два 
броя помещения с обща площ от 
38.68 кв.м, нах. се в с. Буковец, 2-ри 
етаж от двуетажна масивна сграда. 
АПОС № 867/28.05.2004 г. 
 РЕШЕНИЕ №145 - ОТ-
НОСНО: ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕДВАНЕ 
ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА СТРО-
ЕЖ ВЪРХУ ИМОТ-ЧОС, ПРЕД-
СТАВЛЯВАЩ ГАРАЖНА КЛЕТ-
КА С ГРАФИЧНО ИЗЧИСЛЕНА 
ПЛОЩ ОТ 25.00 КВ.М, ПОПА-
ДАЩА В УПИ I “ЗА ОЖС И ГА-
РАЖИ“, КВ.105 ПО ПУП НА ГР. 
СВОГЕ, С ПЛОЩ НА ИМОТА 
1095.00 КВ. М.
1. ОбС дава съгласие за провежд. 
на публ. търг с тайно наддаване за 
учред. възмездно право на строеж 
върху имот-ЧОС, представл. га-
ражна клетка с графично изчисле-
на площ от 25.00 кв.м, попадаща в 
УПИ I “За ОЖС и гаражи“ , кв.105 
по ПУП на гр.Своге, с пл. на имота 
1095.00 кв.м. За имота има съставен 
АЧОС №1086/28.01.2005 г.
2. Одобрява начална продажна цена 
за едно търговско петно в размер на 
1101,00 лева без ДДС, съгласно екс-
пертна оценка  изготвена от лицен-
зиран оценител.
3. Упълномощава Кмета на Община 
Своге да проведе търга по т.1, из-
даде заповед, и сключи договор за 
учредено право на строеж върху оп-
исания в т.1 имот-ЧОС, със спече-
лилия публичния търг участник.  



Община Своге, гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7
тел.: +359 726/85 централа;
тел. + 359 726/ 220-59;
факс: +359 726/225-39
http://www.svoge.bg
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Баба Славена от с. Церово отпразнува 100-годишен юбилей

Броя подготвиха:
текст: Юлия Дикова

снимки: Юлия Дикова,  Аделина Ангелова
Дизайн и предпечат: Цветан Такев

 Родената на 7 юли през далеч-
ната 1915 г. баба Славена Митрова от 
с. Церово навърши днес 100 години. 
В добро здраве и с много настроение 
тя  посрещаше всички гости, дошли да 
отбележат заедно с нея едновековния й 
юбилей.

 Община Своге също уважи 
рожденичката, като на гости й дойдоха 
секретарят на общината Мая Ташуно-
ва и заместник-кметът Ренета Кръста-
нова, които донесоха букет, подарък и 
красива голяма торта, както и поздра-

вителен адрес от името на кмета инж. 
Жоро Цветков. Г-жа Ташунова прочете 
на баба Славена поздравителния адрес, 
в който кметът й пожелава здраве и 
много обич от всичките й близки, след 
което й поднесе подаръка от името на 
ръководството на общинската админи-
страция.

 Кметът на с. Церово Петър 
Петков също присъства на събитието, 
като не криеше  радостта си от факта, 
че в неговото село има столетница, още 

повече, че тя и семейството й са негови 
близки приятели.
 Баба Славена посрещна всич-
ки гости в двора на къщата си и беше 
много щастлива, че е уважена от тол-
кова много хора. С нея бяха дъщеря й 
Венета (77 г.), внукът й Валери (53 г.) 

и правнукът - Ясен (24 г.). Четири по-
коления живеят в тази къща с обич и 
разбирателство, което е част от рецеп-

тата за дълголетие. Другата 
рецепта, използвана от баба 
Славена, е също толкова ефи-
касна – лъжица мед сутрин и 
40 гр. ракийка вечер, това ни 
разказа през смях нейната дъ-
щеря Венета. Всъщност, ока-
за се, че баба Славена е от род 
на дълголетници – майка й е 
доживяла до 98 г., а баща й – 
до 96. На рождения ден беше 
дошъл и братовчед й Николай 
– на 85 г.
 Баба Славена е рабо-

тила десетина години на младини като 
санитарка в бившия санаториум за въз-
растни в Своге. Оттогава, до преди ня-
колко години, тя е била домакиня, която 
се е грижела за къщата и семейството 
си. Любимата й гозба е боб, във всич-
ките му варианти. Обичала е да меси 

и хляб, но вече няма сили, за 
това пък днес съпругата на 
внука й Валери – Елена беше 
опекла за гостите прекрасна 
погача.
 Всички присъстващи 
– официални гости, родни-
ни, съседи и просто отбили 
се познати, пожелаха на баба 
Славена поне още 100 години 
пълноценен живот и крепко 
здраве.


