
С тържествено честване бе отбелязана 100-годишнината 
от поставянето на военния паметник в село Лакатник

 На 11 юли 2015 г. в село 
Лакатник се състоя тържествена 
церемония по отбелязването на 100 
години от поставянето на военния 
паметник, в чест на загиналите 
местни жители, участвали в Бал-
канската и Междусъюзническата 
войни. Събитието беше организи-
рано от инициативен комитет от 
Лакатник и Община Своге.
 Точно в 20.00 ч. ротите от 
военно формирование 42600-Муса-
чево се построиха за участие в тър-
жествената заря-проверка. Пред-
ставителният духов оркестър на 

Сухопътните войски от Гор-
на Баня, с диригент майор 
Анатолий Димитров, изсви-
ри „Срещен марш” и команд-
ващият проверката капитан 
Христо Иванов рапортува на 
приемащия майор Валентин 
Първанов, че ротите са по-
строени. 
 Секретарят на Об-
щина Своге Мая Ташунова 
откри тържеството с думите: „Ува-
жаеми жители на село Лакатник, 
уважаеми гости, неведнъж сме 
минавали в забързаното си еже-

дневие умисле-
ни, вглъбени в 
собствените си 
грижи през пло-
щада, на който 
сме сега. Невед-
нъж сме хвърля-
ли разсеян по-
глед встрани. Но 
колко пъти сме 
спирали пред 
този паметник и 
сме чели имена-

та, изписани върху него? Замис-
ляли ли сме се кои са тези мъже 
и защо предците ни са им отдали 
чест, издигайки този мемориал? 
След Освобождението за 60 годи-

ни България води пет войни. В 
тях загиват около двеста хиляди 
български воини. Около половин 
милион са ранени, осакатени и 
б е з с л е д -
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но изчезнали. След всяка война 
България гради нови и нови па-
метници, чрез които потомците 
изразяват своята почит и бла-
годарност към тях. Лакащани 
са били част от Първа пехотна 
софийска дивизия, по-известна 
като Желязната или Шопската. 
Тя е сред най-славните ни вой-
скови части. Безстрашието, юна-
чеството и саможертвата й са 
легендарни. Желязната дивизия 
участва във всички освободи-
телни и обединителни войни на 
България – печели кървави бит-
ки с турците при Люлебургаз, Бу-
нархисар, Чаталджа, със сърбите 
при Ниш, с гърците по поречието 
на река Струма, с румънците при 
Тутракан, с руснаците при Куба-
дин. Днес сме събрани на място, 
което пази имената на падналите 
герои. Годините не ги заличиха, 
а времето не изтри спомена. Тези 
имена, изписани на паметника, 
са ярък пример за себеотрицание 
в името на България, за патрио-
тизъм и неподправено родолю-
бие, заплатено с цената на живо-
та. 100 години след поставянето 
на този мемориал, отдаваме чест 

на славните герои”.
               След речта си Мая Ташу-
нова представи официалните гости 
на тържеството – инж. Жоро Цве-

тков – кмет на община Своге, г-жа 
Ренета Кръстанова – заместник-
кмет,  полковник Георги Петков 
– началник на Централното военно 
окръжие, полковник Цанко Цанков 
– от Сдружение на офицерите от 
резерва и запаса „Клуб 199”, пред-
ставители на Съюза на офицерите 
и сержантите от резерва и запаса, 
представители на Съюза на вете-
раните от войните в България, кме-
тове на населени места от община 
Своге и общински съветници.
 Последва заупокойна мо-
литва за загиналите герои, отслу-
жена от свещеник Стефан Стойчев.

 Приветсвено слово поднесе 
кметският наместник на с. Лакатник 
– г-жа Лорета Димитрова: „Уважа-
еми гости, приятели, скъпи ла-

кащани , 
днес е ден 
на пре-
клонение 
пред под-
вига на 
з а г и н а -
лите във 
войните 
г е р о и 
от Ла-
катник . 
Днес сме 
тук, за 

да отдадем почит и да кажем с 
гордост, че сме техни потомци. 

Едно малко балканско село – Ла-
катник, но какви герои! 66 свидни 
жертви, отдали младостта и жи-
вота си, оставили костите си по 
знайни и незнайни бойни полета. 
Наш дълг е да съхраним в памет-
та си спомена за тях, за да бъдем 
силни и да живеем достойно. 100 
години след издигането на този 
паметник от нашите предци, ние 
продължаваме делото им. И зато-
ва днес прекланяме глави пред 
подвига на героите ни. Поклон! 
Дълбок поклон! Позволете ми да 
използвам случая да благодаря на 
ръководството на Община Своге, 
че ни помогна за честването на 
100-годишнината. За нас е чест и 
гордост, че 
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имаме възможност по такъв дос-
тоен начин да преклоним глави 
пред саможертвата на нашите ге-
рои”.
 Поздравително слово про-
изнесе и кметът на община Своге 
– инж. Жоро Цветков: „Уважаеми 
жители на село Лакатник, ува-

жаеми гости, с голямо вълнение 
участваме в днешното тържество, 
посветено на 100-годишнината от 
откриването на паметника на за-
гиналите в Балканската и Между-
съюзническата войни. В нашата 
община, както и в цяла Бълга-
рия има много такива скромни 
паметници, строени обикновено 
с доброволния труд и средства 
на нашите предци. Те са напра-
вили всичко, за да не се забравя 
подвигът на българските воини, 
загинали за свободата на отечест-
вото ни. Имената им са тук, пред 
нас – обикновени трудови хора, 
които не са се смятали за герои. 
Ние знаем, че те са се сражава-
ли героиски в състава на една от 
най-известните дивизии, нарече-
на Желязната. Зад всяко име стои 
човешка съдба, семейство, живот, 

изпълен с труд и лишения. Изказ-
вам благодарност на жителите на 
село Лакатник, на всички, които 
са съпричастни към паметта на 
миналото и не позволяват то да 
бъде забравено. Нека и днес още 
веднъж си спомним за тези хора, 
живели нящога в село Лакатник, 
заслужили уважение и призна-
телност със своите воински дела. 
Нека ние, потомците на загина-
лите във войните за свободата 
на България, да бъдем достойни 
граждани, да съхраним спомена 
за героичното минало и да рабо-
тим за бъдещето на нашата роди-
на. Поклон пред светлата памет 
на българските воини!”. 
          След словото на кмета на 
общината инж. Жоро Цветков, Мая 
Ташунова прочете и поздравителен 
адрес от Началника на централно-
то военно окръжие 
– полковник Георги 
Петков.
 П о с л е д в а 
празничен рецитал, 
изнесен от жители 
на с. Гара Лакатник, 
наследници на ста-
ри лакатски родове. 
След рецитала запо-
чна тържествената 

проверка на военното формирова-
ние, в началото на която водещите 
Мая Ташунова и Цветан Ангелов 
прочетоха имената и званията на 
всички загинали през Балканска-

та, Междусъюзническата, Първата 
световна и Втората световна войни 
от село Лакатник. В хода на вечер-
ната проверка командирите на роти 
капитан Върбановски и старши 
лейтенант Николов рапортуваха на 
командващия проверката, че лич-
ният състав е налице, с изключение 
на геройски загиналите в борбата 
за свободата и независимостта на 
България. 
 Венец пред паметника пър-
ви положиха кметът на общината 
инж. Жоро Цветков и заместник-
кметът г-жа Ренета Кръстанова. 
Венци и цветя бяха положени  и 
от Министерството на отбраната, 
от кметство Гара Лакатник, от Съ-
юза на офицерите и сержантите от 
резерва и запаса, от Сдружение на 
запасните офицери от „Клуб 199”, 
от кметовете на села от общината и 

от много граждани. 
Венец, от името на 
всички близки на за-
гиналия герой Ненчо 
Петков Лингерски, 
поднесоха неговите 
правнуци Галя и Иво 
Георгиеви.
  Всички паднаха на 
колене, за да почетат 
паметта на загинали-

те, под звуците на траурен марш. 
След ставането на крака последваха 
тактове от „Велик е нашият войник” 
и Химна на Република България, 
а веднага 
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след това – тържествената заря.
 Когато официалната част 
свърши и войниците се оттеглиха в 
гарнизона, г-н Грозданов от с. Гара 
Лакатник показа на гостите една 
снимка от деня на откриването на 
паметника – 28 юни 1915 г. На нея 
е запечатано тържеството отпреди 
100 години. Самата снимка е се-
мейна наследствена собственост на 
г-жа Цветана Исаева от гр. Своге.

 На тържеството присъства и 
един от най-възрастните жители на 
с. Лакатник  - Петър Георгиев Лам-

бов (92 г.), който 
цял живот е работил в селото като 
учител, и когото всички с уважение 
наричат „старият даскал”.

 П ам е т н и -
кът, изграден с 
обич и призна-
телност от пред-
ците преди 100 
г., остана да стои 
безмълвен в цен-
търа на селото, 

но написаното върху него ще про-
дължава и занапред да стяга гър-
лото на всеки, който се отбие да го 

прочете: „В памет на незабравими-

те герои и войници от с. Лакатник, 
паднали в Балканската и Междусъ-
юзническата войни през 1912-13 г. 
От съселяните им – открит на 28 
юни 1915 г.”

......продължение от стр.3
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 Областният управител 
на Софийска област г-жа Росица 
Иванова и кметът на община Сво-
ге инж. Жоро Цветков присъства-
ха на откриването на обновения 

ехографски кабинет в МБАЛ Сво-
ге, който е оборудван с чисто нов 
апарат – последно поколение тех-
ника за образна диагностика. Съ-
битието се състоя на 15 юли 2015 
г. от 11.00 ч. и бе уважено от за-
местник-кмета на общината г-жа 
Ренета Кръстанова и от общински 
съветници от постоянната комисия 
по здравеопазване и социална по-
литика към ОбС-Своге. Присъства 
и персоналът на болницата, както 
и пациенти.
 Д-р Любица Томчева, уп-
равител на МБАЛ Своге, сподели: 

„За нас това е гордост, защото 
успяхме да си погасим старите 
задължения и с общи усилия съ-
умяхме със собствени средства 

да закупим този апарат, както и 
да извършим ремонт и на сани-
тарните възли на втори и трети 
етаж на болницата. Снабдяване-
то с този апарат е изключително 

важно, тъй като ще 
се подобрят значи-
телно възможност-
ите за качествено 
лечение в нашата 
болница. Той е про-
изведен през 2014 
г. от италианска 
фирма със сери-
озни традиции в 
производството на 

подобна 
т е х н и -
ка. Има 
възмож-
ности за 
ехокар -
диогра -
фия – из-
следване 
на струк-
т у р а т а 
и функ-
ц и я т а 
на сър-
цето и 

коронарните 
съдове, корем-
на ехография 
и Доплер-ехо-
графия, която 
дава информа-
ция за кръвния 
ток в изледва-
ните съдове, за 
установяване 
степента на 
запушване на 

съдовете, съответно риска от 
заболявания като инсулт, тром-
боза на съдовете на крайниците, 
бъбреците и др. Ще използваме 

случая, за да проведем разгово-
ри с г-жа Росица Иванова и г-н 
Жоро Цветков за здравната ре-
форма и за бъдещето на общин-
ската болница.” 
 Областният управител 
г-жа Росица Иванова се обърна 
към присъстващите с кратко сло-
во: „Позволете ми да ви честитя 
придобивката на това съоръ-
жение, тъй като тази болница е 
важна не само за вас, но тя об-
служва и шестте северозападни 
общини в Софийска област. Спе-
циални поздравления за цялото 
ръководство на болницата за-

това, че със собствени средства 
е закупен и монтиран този апа-
рат. Изключително важно е, че 
болните хора могат да разчитат 
на правилна диагностика и ка-
чествено лечение. Искам да ви 
информирам, че МЗ има идея да 
бъде разработен и реализиран, 
през новия програмен период, 
проект по Оперативна програма 
„Региони в растеж” 2014-2020, 
който предвижда да бъдат изгра-
дени, където няма, или ренови-
рани изцяло и оборудвани с нови 
линейки всички филиали на 
спешната 

МБАЛ Своге с нов апарат за образна диагностика

......продължава на стр.6
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медицинска помощ на територи-
ята на Софийска област, вклю-
чително и в община Своге.  Дър-
жавата иска центровете да бъдат 
обезпечени и с оглед, идеите, ко-
ито битуват в последно време 
за приватизиране на лечебните 
заведения, да бъде гарантирано, 
че спешните центрове ще оста-
нат държавни. Още веднъж чес-
тита придобивка и да работите 
с успех и удоволствие, защото с 
тази восокохуманна професия, 
която сте си избрали, трябва да 
служите на хората ежедневно и 
ежечасно. Бъдете здрави!”

 Инж. Жоро Цветков също 
произнесе приветствено слово: 
„Уважаеми здравни работни-
ци, за мен е изключително удо-
волствие да ви поздравя с нова-
та придобивка – този ехограф, 
така важен за нашата болница. 
Хубавото е, че болницата в Сво-
ге продължа-
ва да работи и 
не бе закрита, 
както се случи 
в някои други 
общини. Пое-
майки кмет-
ския пост, аз 
обещах, че ще 
работя за това 
болницата да 
не бъде закри-
та и удържах 

на думата си. На 14 юли  бях на 
работна среща в Областната ад-
министрация на Софийска об-
ласт, заедно с другите кметове на 
общини от областта, проведена 
по инициатива на д-р Георги Ге-
лев -директор на ЦСМП-София, 
на която присъства и замест-
ник-министърът на здравеопаз-
ването д-р Ваньо Шарков. На 
срещата бе обсъден проектът, за 
който г-жа Иванова вече споме-
на. Обсъдихме възможността за 
изграждането и в община Сво-
ге на нов здравен център. Тук 
вече трябва да се вземе решение 
от Общинския съвет – мястото, 

на което 
ще бъде 
и з г р а -
ден цен-
т ъ р ъ т , 
от об-
щинско 
т р я б в а 
да бъде 
п р е х -
върлено 
на дър-
ж а в а -
та. Това 
т р я б в а 

да стане с цел 
да има стабил-
ност, за да не 
може след ня-
колко години 
някой да реши 
да го продаде, 

така както бе продаден първият 
етаж на нашата болница, което 
води до много проблеми при об-
служването на пациентите. Вие 
най-добре знаете за какво става 
въпрос. Другата хубава новина е 
че за три години съвместни уси-
лия с всички вас и с общинското 
ръководство ние успяхме да на-
малим задълженията на болни-
цата. Ще се постараем до Нова 
година болницата, ако не е на пе-
чалба, то поне да не бъде на за-
губа. Понеже знам, че вътрешно 
отделение се нуждае от ремонт, 
а от Министерство на финанси-
те засега не отпускат финансова 
помощ, ще внеса в Общински 
съвет две предложения за след-
ващата сесия – едното е тере-
нът, на който ще бъде изграден 
нов спешен център и който е 
общинска собственост, да бъде 
прехвърлен на държавата и вто-
рото е да се отпуснат 30 000 лв., 
с които да бъде направен ремонт 
на вътрешно отделение в наша-
та болница. Още веднъж чести-
та придобивка и бъдете живи и 
здрави!”.
 След официалното откри-
ване гостите разгледаха обнове-

ния кабинет и новия ехографски 
апарат, а след това д-р Томчева 
им показа и оперативния блок на 
болницата. Събитието завърши с 
малък коктейл, по случай новата 
придобивка.

......продължение от стр. 5
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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 чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, 
чл.43, ал.1, т.3 и чл.68  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в 
изпълнение на Решение № 145/26.06.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1020/17.07.2015 г.на Кмета на Община 
Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имот – частна общин-
ска собственост, представляващ гаражна клетка с графично изчислена площ от 25.00 (двадесет и пет) кв.м., попадаща в 
УПИ I „За ОЖС и гаражи“, кв.105 по ПУП на гр. Своге, Софийска област, с площ на имота 1095.00 кв.м. Акт за частна 
общинска собственост №1086/28.01.2005год.
 > Начална тръжна цена в размер на 1101.00 (хиляда сто и един) лева без ДДС, съгласно пазарна оценка, изготве-
на 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 03.08.2015 г. Търгът ще се 
проведе в заседателната зала на Община Своге от 11:00 часа на 04.08.2015 г. В случай, че не се яви кандидат или е по-
стъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 07.08.2015 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 /06.08.2015 г/
 Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30 часа до 13,30 часа. Закупува-
не 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 На основание член чл.37, ал.1 от Закона за общин-
ската собственост, чл.43, ал.1, т.3 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, и в изпълнение на Решение № 115/26.05.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1021/17.07.2015 г.на 
Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху 
имот – частна общинска собственост на 4бр. 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 Петнo с №5 – 14,85 кв.м.
 > Начална тръжна цена  за едно търговско петно, в размер на 3614.17 (три хиляди шестстотин и четиринадесет 
лева и седемнадесет стотинки) лева без ДДС – за петна с №№1,2,3 и 1237.50 (хиляда двеста тридесет и седем лева и 
петдесет стотинки) лева без ДДС – за петнo с №5 съгласно пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – оцени-
тел.
 > 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 03.08.2015 г. Търгът ще се 
проведе в заседателната зала на Община Своге от 14:00 часа на 04.08.2015 г. В случай, че не се яви кандидат или е по-
стъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 07.08.2015 г. от 14:00 часа 
в заседателната зала на Общината, като заявленията за участие се подават  в деловодството на Община Своге до 17:15 
часа на предходния ден /06.08.2015 г/
 Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30 часа до 13,30 часа. Закупува-
не 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.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 разпореж-
дане с общинско имущество , и в изпълнение на Решение № 139/26.06.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 
1019/17.07.2015 г.на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 
5 (пет) години на имот – частна общинска собственост, представляващ:  
                Помещение с площ от 25 (двадесет и пет) кв.м., намиращо се в масивна сграда със стоманобетонна конструкция 
със ЗП 330 кв.м, построена в парцел № IV – „Търговска сграда“ в квартал 23 по регулационния план на с. Бов, целият с 
площ 1300 кв.м.  Актуван с Акт за частна общинска собственост № 38/19.08.1997 год. 
 > Начална тръжна месечна наемна цена в размер на: 1,7% ( едно цяло и седем 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: 10% (десет процента) от началната тръжна цена.: 
 Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 03.08.2015 г. Търгът ще се 
проведе в заседателната зала на Община Своге от 10:00 часа на 04.08.2015 г. В случай, че не се яви кандидат или е по-
стъпило само едно заявление за участие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 07.08.2015 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. Закупу-
ване на тръжна документация - Община Своге, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрискон-
султ, 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 соб-
ственост 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 об-
щинско имущество , и в изпълнение на Решение № 138/26.06.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1018/17.07.2015 
г. на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 
имот – частна общинска собственост, представляващ:  
                Част от масивна едноетажна сграда, цялата със застроена площ 90 кв.м., находяща се в УПИ VII „За обслужва-
ща и търговска дейност“, кв.92 по Подробния устройствен план на гр. Своге с търговска площ от 26,00 (двадесет и шест) 
кв.м., складова площ от 22.00 (двадесет и два) кв.м. и допълнителна търговска площ от 40,00 (четиридесет) кв.м. Обектът, 
регистриран и въведен в експлоатация с Удостоверение № 18/21.04.2005г., представлява баничарница. Граници: терен за 
озеленяване; жп линия София – Мездра; улица с ОК 701А-508-509. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 
647/07.05.2002год. 
 > Начална тръжна месечна наемна цена в размер на: 3% (три процента) от минималната работна заплата за страната 
за един квадратен метър търговска площ, 2,5% ( две цяло и пет десети процента) от минималната работна заплата за стра-
ната за един квадратен метър складова площ и 1,8 % ( едно цяло и осем десети процента) от минималната работна заплата 
за страната за един квадратен метър допълнителна търговска площ / без ДДС/
 > Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
  >Депозит за участие: 10% (десет процента) от началната тръжна цена. 
 Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 03.08.2015 г. Търгът ще се проведе 
в заседателната зала на Община Своге от 09:00 часа на 04.08.2015 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 07.08.2015 г. от 09:00 часа в заседателната 
зала на Общината, като заявленията за участие се подават  в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на предходния 
ден /06.08.2015 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, теле-
фон 0726-85, вътрешен 21.
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал: Юлия Геошева, Ст. юрисконсулт    Изготвил: Петя Тачева-Димитрова, Мл. Експерт УС
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          На 16 юли 2015 г., в рамките на 
месечно събитие на ХТК „Искри”, бе 
организира среща със Стоян Маринов, 
българинът, бил в епицентъра на съби-
тията при земетресенията в Непал през 
пролетта на тази година и оцелял, за-
едно с трите си деца. Оказа се, че Сто-
ян Маринов, съпругата му Петранка и 
общо четирите им деца – Магдалина 
(19 г.), Марио (13 г.), Теодор (12 г.) и 
Даниел (3 г.) - живеят в село Искрец. 
Младото семейство притежава къща 
за гости, носеща името „Мала плани-
на”, построена по европейски проект. 
Именно в тази къща се състоя срещата, 
на която присъстваха и членове на ХТК 
„Полет”-гр.Своге, ХТК „Ковачница”-
с.Игнатица и пенсионерски клуб „До-
верие”-гр. Своге. Официални гости на 
събитието бяха кметът на община Сво-
ге инж. Жоро Цветков и секретарят на 
общината – г-жа Мая Ташунова.

          Срещата бе открита от г-жа Сне-
жана Костадинова – председател на 
ХТК „Искри”, която представи Стоян 
Маринов и обеща на присъстващите, 
че ще попаднат в един друг, непознат 
и екзотичен свят, чрез разказа на дома-

кина за преживяното от него и децата 
му по време на пребиваването им в Не-
пал. 
         Стоян Маринов направи прекрасна 
видеопрезентация на своето пътешест-
вие до тази далечна и известна като 
духовно средище страна, като през 
цялото време разказваше толкова ув-

лекателно, че присъстващите се прене-
соха наистина в подножието на 
Еверест и даже в лятната жега 
почувстваха студа и 
бръснещия вятър в Ба-
зовия лагер под върха. 
Домакинът представи 
Непал като дестинация, 
запознавайки публика-
та с  начина на живот 
на местното население, 
със стопанството и ико-
номиката на страната, 
с обичаите и нравите, 

свързани с живота и смъртта. 
Стоян обясни причината, поради която 
е завел децата си на това пътешествие: 
„Българските деца растат в материали-
стична надпревара. Кой какъв айфон 
или смартфон ще покаже, какво по-яко 

клипче от мрежата ще изрови. 
Нищо ново, нали? Новото е, че 
това поколение от консуматори 
дори няма да е способно да се 
самоизхранва. Запитах се: има 
ли начин да покажа нагледно, 
чрез опит, на децата си, че има 
и други начини на живот? И ме 
осени - Хималаите! Тук хората 
живеят по традиционен начин, 
в близка връзка със Земята и 
Природата. Напук на нашата 

Цивилизация, технология и прочие! 
Пътуването имаше  възпитателна цел. 
Не познавателна, това може и по Дис-
кавъри вкъщи. Възпитателна!”
         След това дойде ред и на разказа 
му за преживения ужас от всички, ока-
зали се близо до мястото на земетре-
сението от 25 април 2015 г. То е било 

с магнитуд от 7,9, с епицентър 
само на 2 км дълбочина, източ-
но от град Покхара в Непал, на 
около 80 км северозападно от 
столицата Катманду. Мощното 
земетресение е взело най-мал-
ко 1341 жертви в страната, като 
е разтърсило и части на Индия, 
Китай и Бангладеш. 17 алпи-
нисти са загинали в Базовия 
лагер в подножието на Еверест 
от лавината, предизвикана от 
земетресението. Смъртта им е 

настъпила не точно от самата лавина, а 
от снежния вятър, предизвикан от нея, 
носещ със себе си камъни и всякакви 

отломки. След земетресението се е на-
ложила евакуацията на всички алпини-
сти от Базовия лагер.
         Самият Стоян Маринов разказва 
за себе си и децата си: „Земята се раз-
тресе с приглушен грохот, първо леко, 
даже помислих, че е ефект от падаща 
наблизо лавина. След което всичко 
така започна да подскача така, че труд-
но можех да стоя на краката си и при-
клекнах. Имахме късмет, че над нас 
нямаше стръмни канари, които да ни 
помелят във въртележката. След като 
се люляхме няколко десетки секунди, 
всичко свърши, за да отстъпи на грохо-
та от падащ лед и сняг по склоновете на 
Лхотце. Молех се за всички катерачи, 

......продължава на стр.10

Художествено-творчески клуб „Искри”-с.Искрец
 организира среща със Стоян Маринов  - оцелял с трите 

си деца при земетресението в Непал
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които точно в този момент подготвяха 
изкачването си или вече  бяха в Зоната 
на смъртта. Сред тях беше и мой ува-
жаван познат - Tim Mosedale.
Вторият ни късмет бе, че половин час 
преди това бяхме напуснали Базовия 
лагер на Еверест. Трети късмет бе, 
че не се оказахме близко до падаща 
снежна маса, само я наблюдавахме от 
няколко десетки метра. Ако някой си 
мисли, че като си се отървал от лави-
ната, всичко е наред, дълбоко се лъже! 
Заедно със свличането летливият сняг 
се разхвърчава на всички посоки с не-
вероятна сила и скорост. Усещаш се 
като във филм, в който те преследва 
огромна ударна вълна, но за разлика от 

холивудския сценарий нямаш 
как да се скриеш насред глет-
чера. Мушнах камерата, с коя-
то снимах снежната стихия, в 
джоба, придърпах децата пред 
мен, доколкото можах, с гръб 
към ударната вълна, клекнах 
и замижах. Когато разяреният 
сняг връхлетя, изгубих повече-
то от сетивата си - пълни очи 
и нос със ситен, леден, режещ 
сняг, който се впиваше нався-
къде. В този момент освен Господнята 
молитва през ума ми мина мисълта, че 
съм довел децата си на гибел, че съм 
предал жена си, когато й обещавах да 
върна децата живи и здрави. Моята 
луда кратуна, иди-дойди, но невинни и 
неподозиращи риска създания, чувст-
вах, че съм ги подвел. Тотално безси-
лен и неспособен да ги защитя от Бо-
жия гняв.
           Имахме късмет и този път, снегът 
ни позатрупа, но след половин минута 
стихна така, както беше дошъл. От-
ръскахме се радостни и започнахме да 
си събираме багажа за скоростно при-
биране към хижата в Горак Шеп. Все 
едно бяхме попаднали на друго място, 

всичко засипано със сняг, пътеката от-
съства, добре, че водачът беше с нас. 
По пътя срещахме притеснени хора, 
които идваха да търсят липсващи чле-
нове от експедициите им. Срещахме 
и спасители, които ни разпитваха как 
сме и дали някой от нас не липсва. Сва-
лям шапка на хората планинари, кои-
то без забавяне хукваха към опасните 
места, за да се притекат на помощ на 
нуждаещи се. Дори и нашият водач, 
макар и само с лява ръка, ни придру-
жи до хижата и се завтече отново към 
Базовия лагер. Силни и човечни хора! 
Отправих молитва за всички засегнати 
от земетресението, за скорошно оздра-
вяване и възстановяване. Помолих се и 
за душите на тези, за които вече беше  

късно!
           Всички роднини и при-
ятели се надпреварваха да ни 
съветват да се върнем час по-
скоро на родна земя. Надявам 
се това да послужи и на други в 
нашето положение - за Бога не 
се втурвайте към изхода! Точно 
това прави тълпата! А тълпата 
тъпче, мачка и блъска! Друго 
няма да получите. Давате ли си 
сметка, че единственият бърз 

изход от региона е посредством 30-ми-
нутен полет в 15-местен витлов 
самолет, който трябва да изле-
ти от 500-метрова наклонена 
писта, нацепена от земетресе-
нието и който после трябва да 
кацне на летището в Катманду, 
което между впрочем е доста 
зле оборудвано за условия като 
дъжд и мъгла. Предпочетох да 
останем в планината. Това е 
жива планина и някои изпитват 
трудности да го проумеят! Тя е 
блага със смирените и гневна 
със наглите. Длъжен бях да разсея и 
още една заблуда - по пътя на логиката, 

щом в Катманду е било толкова тежко 
положението, какъв ли ужас е горе, по 
чукарите... За наш късмет, тук нещата 
бяха спокойни и под контрол. Щастлив 
съм, че успях да върна децата си живи 
и здрави при майка им. В Непал пре-
карахме почти два месеца – от 31 март 
до 25 май – и никога няма да забравим 
това приключение. Поучихме се от 
духа и издръжливостта на местните и 
научихме много уроци.”
            След разказа на Стоян Ма-
ринов последваха позравления и бла-
годарности от всички присъстващи за 
невероятното преживяване, което им 
поднесе. Кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков го поздрави лично и му 
пожела успех във всяко начинание от-
тук нататък, покоряване на още много 
върхове и най-вече здраве и семейна 
радост. Людмила Петрова, председател 
на ХТК „Полет”, му подари най-новия 
алманах на клуба „От съводие е твой-
то име”, издаден по повод 50-годиш-
нината на град Своге. Боян Балкански 
също му подари книга. Стоян Маринов 
информира членовете на клубовете, че 
самият той също смята да издаде книга 
за неговите и на децата му преживява-
ния в Непал. Дамска битова група към 
НЧ „Възраждане”-с.Искрец поздрави 
домакините с няколко изпълнения, а 
председателят на ХТК „Ковачница”-
с.Игнатица, Петър Вутов – с две песни, 
акомпанирани от самия него на китара. 
Всички присъстващи пожелаха на мла-
дото семейство много успехи в започ-
натия от тях нов семеен бизнес в облас-
тта на туристическите услуги. 
           Къщата им за гости „Мала пла-
нина” очаква посетители, предлагайки 
отлични условия и прекрасна панора-
ма. А въжетата около нея, осеяни с мо-
литвени флагчета, напомнят на всички 

за Непал и внушават една извисена ду-
ховност.

......продължение от стр. 9
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Самодейците от село Миланово участваха в 
Роженски събор – 2015

 На 19.07.2015 год. НЧ „Про-
буда 1927”-с.Миланово взе участие 
в „Роженски събор на народното 
творчество и животновъдство-
то – 2015” с местни хора и песни. 

Представиха се танцов състав „Ми-
ланово”, с ръководител Татяна Ива-
нова, с хората  „Влашко”, „Дедова-
та Гьоргьова” и „Ситното 
по старешки” и певческа 
група, с ръководител Лина 
Петкова, с песните: „За-
творен, Гьорги, затворен”, 
„Припевки за седянка” и 
„Кажи ми, Тинче”.  Пъту-
ването бе осъществено със 
съдействието на Община 
Своге на 18.07.2015 г., а 
преспиването, затрудне-
но поради огромния брой 
участници от цялата страна, бе уре-
дено с активното участие на кмета 
на Община Чепеларе г-н Тодор Бо-
зуков. Представянето беше много 
добро и двете групи получиха гра-
моти. Най-атрактивната певица 
от Миланово беше баба Надка 

Николова Червенкова на 92 г., 
която беше и най-възрастният 
участник на събора в Рожен.  
 Съборът се проведе отново 
след осемгодишно прекъсване и 

беше очакван с нетърпе-
ние от хиляди хора, жела-
ещи да го посетят. В рам-
ките на три дни на четири 
сцени над 8000 изпълни-
тели и 400 каба гайди за-
бавляваха публиката на 
Родопските поляни.

История
От стари времена на роженските 
поляни са почитани стари черкови-
ща, свързани с християнски светци, 

чиито празници са в рамките на два 
месеца - юли и август. През 1898 
г. отец Ангел Инджов, свещеник 
в с.Соколовци, пръв дава идея за 
общ събор 
по тези 
земи, като 
призовава 
е н о р и а -
шите си 
да почетат 
в с и ч к и 
светии на 
р о ж е н -
ските па-
р а к л и с и 
в деня на „Св. Пантелеймон” - 27 
юли. Рожен се превръща в място, 
където веднъж в годината близки, 
роднини и приятели могат да спо-

делят болка и радост. Неусетно по-
коленията превръщат тези сбирки 
в традиция, организирайки родови 
и дружески срещи на родопчани - 
не само населяващи околността, но 
и преселени във вътрешността на 
страната. 
 Изминават 63 години и през 
август 1961 се провежда събор-над-
пяване в рамките на три дни. Раж-
да се емблемата на Родопа планина 
- самобитният гайдарски оркестър 
“100 каба-гайди” с ръководител 
Апостол Кисьов. Макар че през 
годините Роженският събор търси 
своята социална значимост чрез 
различни национални събори на ту-
ристи, автомобилисти и т.н., той не 
губи същността си - да бъде среди-
ще и сцена за родопския фолклор. 
Това доказват многото самодейци и 
нарастващата публика в следващи-
те издания. През 1993 г. съборът е 
обявен като Национален - поканени 
са да участват изпълнители от цяла-
та страна за да се покаже богатото 
фолклорно наследство на България. 
Проведен е за последно през 2006 
година. Осем години Рожен запазва 
мълчание, по поляните не се виж-
дат въодушевени хора, приласкани 
от фолклора.
 Със своята 100-годишна 
история Роженският събор е пази-

тел на традициите и носи духа на 
българщината. Наследство, в което 
намираме идентичността си като 
нация.
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Сдружение „Велокрация“ организира почистване около река „Бовска“
 На 18 юли 2015 г. (събота), 
велосдружение „Велокрация“ орга-
низира пешеходна разходка от село 
Гара Бов, покрай река „Бовска“, към 
водопада на село Бов. Мероприяти-
ето бе използвано за почистване на 

боклуци покрай реката, като накрая 
бяха събрани десет чувала с отпа-
дъци. В прехода се включиха над 
20 туристи от община Своге и град 
София. Това бе и втората пешеход-
на разходка за седмицата, като шест 

дни преди това беше организирано 
изкачване до връх Ком.
 Цветан Такев, председател 
на велосдружението, сподели след-
ното:

 „Освен велопреходи, от-
скоро започнахме да организира-
ме и пешеходни преходи. Прави 
впечатление, че на тях се събира-
ме повече хора, отколкото на вело-
походите, затова планираме поч-

ти всяка 
седмица 
да има 
поне по 
едно ко-
лое зд е -
не и по 
един пе-
шеходен 
преход . 
Р а д в а -
щото е, 
че с вся-
ко изми-
нало ме-

роприятие групата се увеличава. 
Това говори добре за промяната 
в начина на живот и мислене на 
нацията ни. Колкото 
до колоезденето, в на-
шия район има пре-

к р а с н и 
условия , 
особено за 
планин -
ското. В 
г о р а т а  
въздухът 
в и н а г и 
е свеж, а 
гледките 
са удиви-
телни. Е, 
има си и трудните 
моменти със стръмни 

изкачвания и опасни спускания, 
но когато човек направи няколко 
карания сред природата, несъм-
нено ще се влюби в нея и ще му 
стане начин на живот. Надяваме 

се да запалим повече хора към 
нашата кауза, като сме маркира-
ли и продължаваме да маркираме 
веломаршрути чрез GPS, снимки 
и описания. Повече информация 
може да се открие на нашия уеб 

сайт http://www.velocracia.com или 
пък в нашата Фейсбук страница, 
която държим актуална и посто-

янно качваме снимки от преходи-
те ни. Занапред планираме да ре-
ализираме още доста идеи, които 
биха облагородили района, биха 
докарали повече хора, което пък 
е добре за местния бизнес и тури-
зъм.“
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