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Поредният одобрен проект на Община Своге
ПРОЕКТ    „SUCCESS” (УСПЕХ)

......продължава на стр.2

„SUCCESS” – Social infrastructure 
for child-care through sport 
education.
(Социална инфраструктура за 
полагане грижи за децата, по-
средством 
спортно образование).

             На 25 април 2013 г. беше 
подписан договорът за отпускане 
на БФП за поредния одобрен про-
ект на Община Своге. Партньори 
по този проект са – Община Своге, 
Община Палилула (Сърбия) и Фон-
дация „Спорт без граници”. Общи-
ят бюджет на проекта е 458 390,29 
евро.
              Целта на проекта е да се подо-
бри качеството на живот на децата 
и младежите и да се улесни устой-
чивото развитие в трансграничните 
региони, чрез спорт и физически 
дейности, както и да се насърчи 
сближаването между народите на 
България и Сърбия, чрез сътрудни-
чество в младежката, социалната 
и образователната области. За Об-
щина Своге проектът предвижда 
изграждането на няколко мулти-

функционални спортни площадки в 
района на СОУ „Иван Вазов” в град 
Своге – едната ще бъде изградена 
до сградата на началното училище 

и две - в двора на самото СОУ. Те 
ще съдържат игрища за волейбол и 
баскетбол, мини футболно игрище, 
тенис на корт, както и площадка с 
уреди за фитнес на открито. Всички 

съоръжения ще имат лесен достъп 
за хора с увреждания, които чрез 
спорта ще могат да се интегрират 
по-лесно в обществото. Спортът 

предоставя арена 
за социално взаи-
модействие, нама-
лява социалната 
изолация, разчупва 
предразсъдъците 
и освен, че дейст-
ва терапевтично, 
подобрява двига-
телните умения, 
мобилността и 
самоувереността 
на спортуващи-
те. Освен това той 

предоставя равни възможности на 
всички, независимо от пола, въз-
растта, способностите или расата 
им.  
            Същите мултифункционал-

ни спортни съо-
ръжения ще бъдат 
изградени и в Па-
лилула. Към края 
на изграждането 
на площадките ще 
започне провежда-
нето на промоцио-
нална  кам-
пания в България 
и Сърбия, рекла-
мираща целите   
и дейностите на 
проекта SUCCESS. 
Тя ще включва из-

работването на триезични листовки 
и плакати – на български, сръбски 
и английски език. Ще бъде пуснат 
и триезичен уебсайт на SUCCESS. 
Ще има и церемонии при откри-
ването на SUCCESS в България 
и Сърбия със съвместни спортни 
игри, като ще бъдат поканени спе-
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......продължение от стр.1
циални гости – известни спортисти 
и правителствени представители от 
двете страни. Ще бъдат организи-

рани семинари и в двете страни за 
обмен на най-добри практики меж-
ду спортни 
е к с п е р т и 
и учители. 
Екипът за 
управление 
на проекта 
ще се съби-
ра да заседа-
ва на всеки 
три месеца: 
първа среща 
в България, 
четири коор-
динационни 
срещи (по 
двама от вся-
ка страна) и 
една заключителна среща в Бълга-
рия, включваща  пресконфе-
ренция.
           Младите хора са най-важната 

и уязвима група на обществото. Со-
циално-икономическото положение 
на граничните райони зависи изця-
ло от правилното и здравословно 

развитие на мла-
дежта. Жизнените 
умения, придоби-
ти чрез спорта, по-
магат на младите 
хора да се чувстват 
по-силни, подо-
бряват физическо-
то и психическото 
състояние и фор-
мират връзки с 
други млади хора. 
Спортът активно 
възпитава децата 
за основните  цен-

ности, като честна игра, уважение, 
дисциплина, толерантност и др. 
Той осигурява и здравословни ал-

тернативи на девиантното поведе-
ние, като злоупотреба с наркотици 
и алкохол, насилието и престъпнос-
тта. 

          Уважаеми съграждани, в 
този брой на Информационния 
бюлетин, издаден 
непосредствено преди 
парламентарните избори на 12 
май 2013 г., ще ви представим 
някои от кандидатите за 
народни представители от 
нашата община.  Техният брой 
е 11, но, въпреки поканата ни, 
само седем от тях пожелаха да 
презентират себе си и да дадат 
възможност на обществеността 
да се запознае с тяхното 
мислене и визия за бъдещето 
на България и, в частност, на 
община Своге.   Всички те са от 
различни партии. Едни от тях, 
може би, ще успеят да влязат 
в Народното събрание, други 
– не. Но каквото и да се случи, 
ние все пак им пожелаваме 
успех.   Бихме се радвали, ако 
в 42-то Народно събрание има 
представители и на община 
Своге. На добър час!           
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ГЕОРГИ ПЕТКОВ

Роден  през:  1971 г.

Образование: машинен инженер

Работи в: „Крафт фуудс България” АД

Семейство: женен, с две деца

 - Вие сте кандидат за 
народен представител от София 
област и сте на седмо място в 
листата на партия ГЕРБ. Бихте 
ли запознали обществеността с 
Вашето виждане за бъдещето на 
България след изборите на 12 
май 2013 г.? 

 - Оптимист съм за развитието 
на  България  и смятам, че страната 
върви в правилната посока. Вярвам, 
че въпреки тежката криза, скоро в  
България ще се заживее по-добре, 
но за да  стане това,  основни 
приоритети трябва да останат: 
запазване на макроикономическата 
стабилност на страната, полагане на 
по-големи усилия за стимулиране 
и подпомагане на малкия и 
среден бизнес, земеделието и  
животновъдството. Смятам, че 
ГЕРБ показа, че е единствената 
партия, която може да направи 
всичко това. Всички знаем, че се 
налагаха понякога непопулярни  и 
болезнени мерки, но показахме на 
Европа и света, че имаме потенциал 

и воля да продължим напред.

 - Какво бихте направили за 
развитието и благоустрояването  
на община Своге, ако имате тази 
възможност и бихте ли търсили 
такава?

- Основният проблем  за всички 
нас,  са ниските доходи, което 
води до финансова несигурност. 
Общината прави всичко възможно 
да се възползва от политиката 
на европейското икономическо 
и социално сближаване, чрез 
помощта на европейските 
структурни фондове и финансиращи 
програми,  да се направи всичко за 
привличането на стратегически 
инвеститори и откриването на нови 
работни места, и тя го прави много 
успешно, с воля и упорита работа в 
тази посока. Поехме управлението 
в период на криза, когато нещата 
се осъществяват по-трудно, но 
ние сме оптимисти и знаем, че с 
труд и упоритост всичко, което сме 
заложили в Стратегията за развитие 

на региона, ще бъде направено. 
Надяваме се, че и жителите на 
общината имат същия оптимизъм, 
вярват в нас и не биха се огънали 
пред трудностите, а заедно бихме 
ги преодоляли по-лесно.

 - Как виждате своята 
бъдеща дейност в Народното 
събрание?

 - Безспорно влизането в 
парламента на Република България 
като народен представител  е 
голяма чест за всеки човек, но 
наред с това е и голяма отговорност. 
Полагайки клетва, депутатът е 
длъжен, с всичките си действия, да 
отстоява и работи за интересите на 
хората, които са го избрали. Затова, 
ако стана народен представител,  
смятам да вземам активно участиве 
в законодателната дейност и в 
дебатирането.  Искам всички ние 
да водим по достоен живот. Да 
виждам повече усмивки по лицата 
на хората, с които се срещам. Това 
може да стане с приемането на 
закони, които не обслужват само 
корпоративни интереси, а такива, 
които ще са от полза за всички хора 
– за  нас, за децата ни, за родителите 
ни. Ще работя за това.
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 МИГЛЕНА БОРИСЛАВОВА

Родена  през:  1977г.

Образование: Висше юридическо

Работи в: Министерство на културата

Семейство: омъжена, с едно дете

 - Вие сте кандидат 
за народен представител от 
София област и сте на 3-то 
място от гражданската квота в 
листата на партия РЗС . Бихте 
ли запознали обществеността 
с Вашето виждане за бъдещето 
на България след изборите на 
12 май 2013 г.? 

 - Моето очакване е 
българският народ да даде 
представителна власт, гласувайки 
доверие на млади, образовани 
и необременени хора, които 
да милеят за родината и да 

вложат цялата си 
енергия България 
да е истински дом 
за техните деца и 
родители. Искрено 
искам да започне 
градивно начало с 
мисъл за бъдещето, 
а не мрънкане за   
миналото. 

 - Какво бихте 
направили за 
развитието и 
благоустрояването  

на община Своге, ако имате 
тази възможност и бихте ли 
търсили такава?

 - На първо място бих 
искала да популяризирам повече 
това райско кътче в Искърското 
дефиле, като прекрасно място за 
живеене и като привлекателна 
туристическа дестинация, което 
от своя страна ще доведе до 
разкриване на работни места 
и ще спре обезлюдяването на 
селата. Считам, че в тази насока 
общината има огромен ресурс, 

който досега не е използван. 

 -Как виждате своята 
бъдеща дейност в Народното 
събрание?

 - Бих искала да бъда 
отговорен, достоен и активен 
представител на българския 
избирател. Бих работила 
като юрист в изпълнение на 
основните приоритети на ПП 
РЗС, а именно:
 - свикване на 
Велико народно събрание за 
нова Конституция;
 - Намаляване на 
депутатите от 240 на 100;
 - участие в 
законодателни инициативи, 
регламеннтиращи максимум 
2 мандата на депутатите и 
кметовете, както и възможност 
за тяхното отзоваване; 
 - промяна в 
законодателството, касаещо 
монополите и банките, с оглед 
защита интереса на гражданите; 
 - з а ко н од ат е л н и 
инициативи за насърчаване на 
родното производство и свобода 
за бизнеса; 
 - з а ко н од ат е л н и 
инициативи за насърчаване на 
образованата раждаемост; 
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БОРИСЛАВ ПЕТРОВ
                                               
Роден през:  1975г.

Образование: Висше

Работи в: ЕТ „Плам – 69”

Семейство: женен с две деца

 - Вие сте кандидат за 
народен представител от София 
област и сте на трето място в 
листата на партия СДС . Бихте 
ли запознали обществеността с 
Вашето виждане за бъдещето на 
България след изборите на 12 май 
2013 г.
 - България след 12.05.2013 
г., преди всичко трябва да се 
превърне в държава с конкурентна 
икономика. Децентрализация на 
властта, което би стимулирало 
изключително бързо развитието на 
регионите. Борбата с корупцията 
и ограничаване на бюрокрацията 
са част от възможностите за 
стимулиране на развитието на 
дребния и среден бизнес, което е 
основата за една просперираща 
икономика. Всичко това ще даде 
на младите хора повече мотиви да 
останат в България, за да търсят 
своята реализация. България трябва 
да инвестира повече в образование 
и наука, това според мен дава 
гаранции за бъдещето на модерна 
България. Непрестанно трябва 
да бъдат подкрепяни културните 
институции, за да бъдат опазени и 
съхранени българските ценности, 
традиции и морал. Проблемите са 
много - здравеопазване, бюрокрация, 
корупция, неефективно използване 
на Европеейските фондове и т.н. 
Аз вярвам, че проблемите на 
България могат да бъдат решени. 
Решението е на 12.05.2013 г. хората 
да изберат дясно центристко 
управление. Мнозинство, което 
има компетентността и волята да 

извърши радикална реформа във 
всички сектори на обществения 
живот. С популизма трябва да се 
разделим един път завинаги, дано 
това се случи на 12.05.2013 г.

 - Какво бихте направили 
за развитието и благоустрояването  
на община Своге, ако имате тази 
възможност и бихте ли търсили 
такава?
 - Главният проблем на  
всички общини в България и 
в частност на община Своге е 
централизираното управление. От 
жълтите павета животът изглежда 
някак си красив. Въпреки това 
резервите за устойчиво развитие 
на една Община са много. Кметът 
трябва да създаде екип, по-скоро 
един отбор от професионалисти, 
чрез който  ефективно да се 
включи и максимално да използва 
възможностите, които дават 
Европейските фондове за развитие 
на инфраструктурата на населените 
места, чистотата, обслужването 
на населението, здравеопазването, 
екологията, културата, спорта и 
туризма. Общината трябва да търси 
възможности за стимулиране на 
местния бизнес. Съвместната работа 
със съседните общини, обществените 
организации и сдружения в сферата 
на културата, спорта, туризма, крие 
огромни възможности за развитие на 
местната общност. Тези организации 
трябва да бъдат подпомагани с 
проекти, възможности за работа и т.н. 
Разбира се, доброто взаимодействие 
с държавните институции също 

е крайъгълен камък в развитието 
на една Община. В крайна сметка 
смятам, че всички усилия на 
Общинската администрация 
трябва да бъдат насочени към 
подобряване на качеството на 
живот на жителите. Това е трудно 
постижима цел без разбирането и 
пряката помощ на самите жители. 
Познавам хората в региона и знам, 
че те много точно и бързо оценяват 
в чия полза са насочени усилията 
на администрацията. Когато оценят, 
че всичко се прави в обществен 
интерес, винаги са готови да 
помогнат. Аз вярвам в хората. Силата 
на едно общество е в желанието му 
да се развива. Оставиш ли се друг да 
управлява съдбата ти, си загубен.

 - Как виждате своята 
бъдеща дейност в Народното 
събрание?
 - След изборите народните 
избранници, трябва бързо да загърбят 
тясно партийните си интереси и 
да заработят в експертен порядък. 
Огромните проблеми, натрупали се 
през последните години, трябва да 
намерят бързо решение. Надявам се 
народните представители да имат 
качествата и волята да вземат най-
трудните решения. Най трудните 
решения са правилните решения. 
Модерна България може да бъде 
постигната само тогава, когато 
приетите правила са валидни за 
всеки член на обществото с еднаква 
сила. Крайно време е България 
наистина да се превърне в модерна 
европейска страна.



6

Община Своге информационен бюлетин

ЕМИЛ ИВАНОВ

Роден през: 1965 г.
                                                          
Образование: висше
                                                          
Работи в: бил е депутат в 41 НС от 
квотата на ДПС
                                                           
Семейство: женен, с две деца
Водач на листата на ДПС за София 
област.

АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ
 
Роден през: 1961 г.

Образование: Строителен инженер

Работи в: Частна фирма - 
изпълнителен директор.

Семейство: Щастливо женен, с 2 деца 
– син и дъщеря

 - Вие сте кандидат за 
народен представител от София 
област и сте на първо място 
в листата на КОАЛИЦИЯ 
ЦЕНТЪР СВОБОДА И 
ДОСТОЙНСТВО. Бихте ли 
запознали обществеността с 
Вашето виждане за бъдещето 
на България след изборите на 
12 май 2013 г. ? 
 - При всички срещи 
с избиратели по време на 
кампанията очертах 3 акцента. 
А те са – намаляване на 
безработицата в областта, 
борба с битовата престъпност 
и възстановяване и опазване 
на малкия и средния бизнес. За 
такава България бих работил 

– просперираща, работлива, с 
високо качество на живот.

 - Какво бихте 
направили за развитието 
и благоустрояването  на 
община Своге, ако имате тази 
възможност и бихте ли търсили 
такава?
 - През годините никога не 
съм спирал да работя за Своге. И 
това е така още от времето, когато 
бях секретар на общината. След 
това животът и професионалният 
ми път ме отведоха в областната 
администрация на Софийско. Без 
да самохвалствам, ще припомня, 
че благодарение на усилията 
ми като заместник-областен 

управител, беше асфалтиран 
пътя към Миланово и Дружево. 
1 млн. лева от общо 3 милиона, 
предвидени за ремонтни 
дейности, пренасочихме за 
рехабилитацията му. Положих 
доста труд, за да се случи 
също така, че община Своге 
да участва в трансграничното 
сътрудничество. Първоначално, 
тя беше изключена от него.
 - Как виждате своята 
бъдеща дейност в Народното 
събрание?
 - Като активна работа, с 
добри резултати, така че да води 
към по-добър живот за всички в 
Софийска област и конкретно за 
община Своге.
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ДИМЧО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ
Роден през: 1956 г.  
Образование: минен специалист
Работи в: предприемач
Семейство: женен, с три деца

 - Вие сте кандидат за 
народен представител от София 
област и сте на 15 място в 
листата на партия ЛИДЕР. Бихте 
ли запознали обществеността с 
Вашето виждане за бъдещето на 
България след изборите на 12 
май 2013 г.? 
 - За нас съживяването на 
българската икономика е път, който 
трябва да извървим. В този път 
са важни две неща - посоката и 
съмишлениците. 
 - Какво бихте направили за 
развитието и благоустрояването  
на България и как виждате своята 
бъдеща дейност в Народното 

събрание?
 - Освен изпълнението на 
задълженията си като народен 
представител в народното събрание, 
бих заложил на няколко основни 
точки, които да бъдат обсъдени и 
променени. Едни от тях са:
1. Съживяване на българската 
икономика като:
 - се премахнат или 
намалят лихвите по депозитите на 
физическите лица;
 - възстановяването на 80% 
от ДДС-то преди приключването на 
данъчна проверка;
2. Поощряване на производството в 
страната, като:
 - осигуряване определен 
% от произведената продукция в 
европейските вериги във всички 
магазини на територията на ЕС;

 -  създаване 
на условия за 
силна и прозрачна 
конкуренция;
 - гарантиране 
на вземанията на 
гражданите и бизнеса, 
чрез въвеждане 
на възможност за 

принудително изпълнение върху 
частната държавна собственост;
3. Намаляване на административната 
тежест, като се:
 - минимизират административните 
пречки пред бизнеса;
 - облекчат и премахнат част 
от лицензионните режими;
4. Съживяване на селското 
стопанство, като се:
 - стимулира производството 
на екологична селскостопанска 
продукция;
 - субсидиране на 
селскостопанските производители 
да бъде не на база обработваеми 
площи и брой отглеждани животни, 
а на база количество и качество на 
произведената продукция.

ВЕЛИСЛАВ ГЕОРЕВ

Роден  през:  1958г.
Образование: средно техническо
Работи в: „Грохотен 2008” ЕООД
Семейство: женен, с едно дете

 - Вие сте кандидат за народен 
представител от София област и сте на 
трето място в листата на партия ВМРО 
. Бихте ли запознали обществеността 
с Вашето виждане за бъдещето на 
България след изборите на 12 май 2013 
г.? Какво бихте направили за развитието 
и благоустрояването  на община Своге, 
ако имате тази възможност и бихте ли 
търсили такава?
 1.Пълна ревизия на сделките 

на сегашния кмет.
   2.Следене за 
качествения ремонт на главен път ІІ-
16.
 3.Следене за качествения и 
незабавен ремонт на градската пътна 
мрежа.
 4.Преминаване на 
ръководството на ВиК към Общинската 
администрация на гр. Своге.
 5.Пълна ревезия на всички 
сделки с горите от 2000г до 2013г.
 6.Ревизия на извършената сеч 

от ДГС Своге и фирмите работещи за 
тях.
 - Как виждате своята бъдеща 
дейност в Народното събрание?
- Бих вземал активно участие в работата 
на парламента.
- Бих гласувал за спиране на държавните 
субсидии за партиите.
-  Промяна в Закона за горите.
- Промяна в законите за монополите.
- Да се вдигне процента за България от 
добива на злато и газ от чужди фирми 
на територията на България.
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            Великден – най-светлият 
християнски празник, денят, в който 
Христос възкръсва от мъртвите, 
след като е разпънат на кръста и 
погребан. Денят - доказателство 
за победата на духовното над 
тленото! 

           По традиция духовниците 
в цяла България точно в полунощ 
поздравиха миряните с „Христос 
Воскресе!“. Този поздрав и 
отговорът му „Воистину Воскресе“, 
ще ни съпътстват и през следващите 

40 дни. Рано сутринта в неделя се 
отслужва тържествена литургия. 
Запалената на нея свещ се отнася в 

дома, за да влезе в него частица от 
светлината на Възкресението!
           Празникът се почита и на 
трапезата, където задължително 
присъстват Великденските символи 
– боядисаните яйца, символ на 
мъченическата кръв Христова, и 

козунакът – символ 
на Агнеца Божий. 
На масата се слага и 
печено агне, с което се 
ознаменува краят на 
дългия пост. Трапезата 
не се вдига през трите 
дни на празника. 
Те се посвещават 
на родителите и 
близките. Седмицата 
след Великден 
се нарича Светла 
седмица, защото 

Христос внася светлина във всеки 
и във всичко. 

          На 12 май 2013 г., седмица след 
Възкресение Христово, се почита 

паметта на Свети 
Тома (Томина 
Неделя), един от 
12-те Христови 
ученици, известен 
с прозвището 
Неверни. Това 
наименование идва 
от евангелските 
писания, които 
разказват, че 
когато мълвата 
за изчезналото 
тяло Господне 

се разнесла, единствен апостол 
Тома не повярвал и за да се убеди 
в чудото, поискал да пипне раните 

от гвоздеите, с които Исус бил 
прикован на кръста. На осмия 
ден от възкръсването си Христос 
отишъл при Тома и му казал: 
“Дай си пръста тук и виж ръцете 
ми, дай ръката си и я сложи на 
ребрата ми. И не бъди невярващ, а 
вярващ. Понеже ме видя, повярва 
ли? Блажени са тези, които, без да 
видят, са повярвали.” Когато Тома 
сам се убедил във възкресението, 
паднал на колене пред Спасителя и 
помолил за прошка. Това моментно 
неверие на апостол Тома става 
олицетворение на миговете на 
колебание и съмнение, в които 
изпада всеки един човек.

           

На тази Томина Неделя е важно 
да не губим вярата си, защото, ако 
сбъркаме като Свети Тома, няма 
кой да ни даде прошка. Седмица 
след Възкресение Христово, можем 
да възкресим  държавността, 
институциите, националните 
ценности и надеждите на хората. 
Дано осъзнаем, че ние сами сме 
си спасители и да не разрешим 
на ония, с трийсетте сребърника 
да определят живота ни за години 
напред.  

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!


