
Рехабилитацията на пътищата в община Своге 
протича в срокове 

 Кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков инспектира на място, 

заедно с представители на фирмата-
изпълнител, текущия ремонт и доиз-
граждането на водопроводната мрежа 
в с. Свидня, както и рехабилитацията 
на пътищата, изпълнявани по проект 
„Повишаване на жизнения стандарт на 
жителите на община Своге чрез по-до-
бър достъп до качествена питейна вода 
и рехабилитация на съществуващи об-
щински пътища” по ОП „Развитие на 
селските райони”. Ремонтът на ВиК 
частта е почти приключен. Остават 
възстановителните работи по уличните 
платна – асфалтиране и поставяне на 
бордюри.

 По този проект се извършва ре-
хабилитация и на участъци от общин-
ските пътища Томпсън-Церецел, Ис-
крец-Брезе, Гара Лакатник-с.Лакатник, 
Гара Бов-с.Бов и Своге-Желен. Кметът 
посети и тези обекти, като се поинтере-

сува от качеството на ремонта и дали 
сроковете за изпълнение се спазват. 
Първите три обекта са вече завършени. 
В останалите два – между селата Гара 
Бов и Бов и между Своге и Желен реха-

билитацията е в доста напреднал етап. 
Асфалтирането на пътя Своге-Желен е 
завършено от кв. „Дренов” до езерото в 
кв. „Бобковица”. В момента се насипват 
крайпътните банкети с трошен матери-

ал, който след това ще бъде валиран. 
 Рехабилитирана е и улицата 
към кв.„Джиджовица”, като са изкър-

пени големи участъци от нея. Завършен 
е и по пътят за м.„Домишлярете”. В 
голяма част от Своге  вече е започнало 
асфалтиране и изкърпване на повреде-
ните участъци от улиците. Сключени 
са договори и се изпълнява ремонт на 
пътните настилки и на други места на 
територията на община Своге.
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 През месец август 2015 г. Община Своге получи още 
един автомобил, дарение от Министерството на финансите 
– Seat Alhambra. Колата ще бъде използвана за обслужване на 
социалната дейност на Общината. С нея ще бъдат превозвани, 
при нужда, социално слаби граждани и такива с увреждания. 
Ще бъдат извършвани и други социални услуги. Това е важна 
придобивка за Общината, предвид голямата територия и раз-
пръснатостта на селата. Така гражданите ще могат да се радват 
на още по-качествено и навременно обслужване.
         Отделно от това Община Своге закупи със свои средства 
лекотоварен автомобил Мерцедес 410, който ще бъде използван 
за извозване на отпадъци при извършване на ремонтна дейност 
или при почистване на дворовете на детски градини, училища 
и други общински сгради. Автомобилът ще осигури известна 
самостоятелност и независимост на Общината при нужда от 
такива услуги. 

   Нова кола–дарение - за социалната дейност на 
Община Своге

   Ремонтът на моста в с. Батулия – пред завършване
 Усилено тече ремонтът на моста над р. Кръстешка 
в с. Батулия, пострадал при бурята в края на месец юли 
миналата година. Вече е направена и втората подпорна 
стена. Предстои да бъдат поправени и тротоарите и да 
бъдат монтирани мантинели. 
 Кметът на община Своге инж. Жоро Цветков 
посети обекта, за да види на място как се изпълнява 
ремонтът. Мостът ще бъде готов за експлоатация най-
късно до средата на м.септември 2015 г. Средствата за 
възстановяването му са отпуснати от МКВП към МС.
           Ремонтира се и мостът в с.Лесковдол за махала 
„Попов кладенец”.

   Посланикът на Република Индонезия посети Своге
 Извънредният и пълномо-
щен посланик на Република Индо-
незия у нас, Н.Пр. Бунян Саптомо, 

бе на неофициално приятелско по-
сещение в Своге на 5 август 2015 г., 
заедно със своята съпруга г-жа Лия 

Саптомо. Диплома-
тът бе посрещнат 
лично от кмета на 
община Своге инж. 
Жоро Цветков. Раз-
говорът, продължил 
близо час, бе с на-
соченост към при-
родните и културни 
забележителности 
на територията на 
община Своге и към 
местните фолклор-

ни традиции, както и за възможно 
бъдещо сътрудничество в областта 
на културата и туризма. Инж. Цве-
тков запозна посланика с географ-
ското разположение на общината, 
настоящите и бъдещите проекти, ко-
ито предстои да бъдат реализирани, 
както и с икономическия профил на 
района. Н.Пр. Бунян Саптомо изра-
зи желание да посети емблематич-
ната за град Своге фабрика за шо-
коладови изделия, за която е чувал 
прекрасни отзиви, още откакто е 
дошъл в България през 2012 г. като 
посланик на Република Индонезия.
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Посещението в Mondelez 
International Bulgaria–Своге бе осъ-
ществено със съдействието на упра-
вителя на предприятието г-жа Ани 
Маринкова. Тя посрещна гостите в 
кабинета си и им разказа история-
та около създаването на фабриката 
през 1924 г., както и за постепенно-
то модернизиране на производстве-
ния процес от тогава до днес. Пред-

стави на посланика и различните 
продукти, които се произвеждат в 
момента в Своге, а самият той, впе-
чатлен от чутото и видяното, поже-
ла да осъществи официален разго-
вор с ръководството на Mondelez 
International, Inc. за 
евентуално бъдещо 
сътрудничество с 
Република Индоне-
зия.
 След шоко-
ладовата фабрика 
Негово Превъзхо-
дителство пожела 
да види и как ра-
ботят МВЕЦ-овете 
на територията на 
община Своге. Със 

съдействието на кмета на с. Церо-
во,  г-н Петър Петков, бе осъ-
ществено посещение в МВЕЦ 
„Церово”, където гос-
тите бяха посрещнати и 
разведени от оператора 
на централата г-н Цве-
тан Паров. Той разказа 
на посланика за мощ-
ностите на турбините 
и за начина, по който те 
произвеждат електри-
чество. 

 След раз-
ходката из цен-
тралата, гостите 
бяха запознати и с 
природните забе-
лежителности на 
общината. Те про-
явиха любопитство 
най-вече към Лака-

тнишките скали и 
„Вазовата екопъте-
ка”. Насладиха се 
и на прекрасната 
панорама, разкри-
ваща се по пътя към 
с.Заселе, където по-
сетиха Туристиче-
ски комплекс „Бо-

жилово”. Посрещнати официално 
от стопанката на комплекса с хляб 
и сол, гостите опитаха различни 
традиционни домашни български 
гозби и останаха възхитени. Мал-
ката дъщеря на домакините, вто-

рокласничката от музикалното учи-
лище „Л.Пипков”  Божана, изсвири 
няколко изпълнения на арфа. 

 Останал с прекрасни впе-
чатления от посещението си в на-
шата община Н.Пр. Бунян Саптомо 
обеща на кмета инж. Жоро Цветков, 
че ще дойде отново и че ще работи 
за осъществяване на обещаното съ-
трудничество в областта на култу-
рата, туризма и бизнеса.

......продължение от стр.2
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Високи отличия за нашите  самодейци на 
ХІ-тия Национален събор – Копривщица 2015

 На 7, 8 и 9 август 2015 г. в мест-
ността „Войводенец” в Копривщица 
се проведе ХІ-тият Национален събор 
на българското народното творчество. 
Всичките 28 области от страната бяха 
представени на фестивала, след прове-
дени по места Регионални прегледи. 

  Националният фестивал е 
празник на българския дух, традиции 
и самобитно изкуство. Самодейци от 
всички краища на България идват в 
Копривщица. Българи от различни по-
коления показват автентични и харак-

терни за региона, от който идват, запа-
зени във времето обичаи, песни, хора, 
традиции – всичко, което ни е запазило 
във времето като нация. С всеки изми-
нал събор участниците стават все по-
вече и повече, а най-много радва окото 
присъствието на млади хора, които с 
гордост носят своите носии.
           Тази година в събора взеха участие 
близо 14 000 самодейци от България. 
Над 500 бяха изпълнителите от госту-
ващи състави от различни страни, сред 
които Белгия, Великобритания, Фран-
ция, Чехия, Холандия, САЩ, Украйна, 
Швейцария и други. В рамките на съ-
бора, през Копривщица преминаха по-

вече от 200 000 туристи.
            Община Своге беше 
достойно представена от 
групите за автентичен фолк-
лор към читалищата, допус-
нати на предварителния 
преглед в Елин Пелин: НЧ 

„Градище 1907”–
гр.Своге – с 
фолклорна гру-
па „Китка”, спе-
челила плакет 
със стойността 
на златен медал, 
НЧ „Христо Ботев 1928”-
с.Церово, НЧ „На-
родна култура 1954”–
с.Владо Тричков, НЧ 
„Искърски пролом 
1934”–с.Гара Лакатник 
– с Пенко Зарков със 

свирене на листо, спечелил пла-
кет със стойността на златен ме-
дал, НЧ „Искра 1928”–с. Реброво, 
НЧ „Пробуда 1927”-с.Миланово, 
НЧ „Сава Доброплодни 1956”–
с.Габровница, НЧ „Климент Ох-

ридски 1924”-с.Осеновлаг 
и НЧ „Никола Вапцаров 1955”-
с.Свидня – с група за автентчен 
фолклор, спечелила плакет със 
стойността на златен медал. Всич-
ки останали получиха грамоти за 
достойно участие във фестивала.
 Кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков беше официален 

гост на фестивала, заедно с кметовете 
на други общини. 

 Фестивалът беше официално 
закрит от Областния управител на Со-

фийска област г-жа Росица Иванова. 
За отличната организация и провежда-
не на фестивала, г-жа Иванова връчи 
на кмета на община Копривщица г-н 
Генчо Герданов почетния знак на Об-
ластния управител. Тя му пожела Коп-
ривщица винаги да бъде България и да 
съхранява българското.
 По време на заключителния 
концерт, гостите на събитието за поре-
ден път се потопиха в магията на бъл-
гарския фолклор, където ги пренесоха 
изпълнители и групи, включени във 
фонда на нематериалното световно и 
национално културно наследство. Те 
представиха пред многобройната пуб-
лика песни и танци от всички области 
на България и заедно с нея изпяха ем-
блематичната „Хубава си, моя горо!”. 
Всички изпълнители положиха и клет-
ва, че ще пазят, почитат и предават на 
поколенията българския фолклор. Вече 
са направени и първите стъпки фол-
клорният фестивал да бъде включен в 
регистъра на организацията за най-до-
брите практики за опазване на немате-
риалното културно наследство. 
           Съборът в Копривщица беше по-

......продължава на стр.6
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Кметът на община Своге - инж. Жоро Цветков – гост на 
Третия фолклорен събор в с. Миланово

 На 15 август 2015 г., пред ста-
рата църква „Успение Богородично” 
в с. Миланово, махала „Старо село”, 
се състоя Третият фолклорен събор 
„Хоро се вие, песен се пее”. Домаки-
ните посрещаха от рано сутринта по-
сетителите, които прииждаха – пеша, с 
автомобили и с велосипеди. Широката 
поляна, разположена в малка котлови-
на под околните върхове, събра много 
хора, дошли да се насладят на хубавите 
български песни и танци. 
 Официални гости на събитие-
то бяха – кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков, заместник-кметът Ре-
нета Кръстанова, председателят на Об-
щинския съвет Александър Манолов, 
кметовете на селата: Церово – Петър 

Петков, Свидня – Валентин Соколов и  
Искрец – Ангел Джунов, общинският 
съветник Веселин Запрянов и служи-
тели от администрацията на Община 
Своге. Малко по-късно пристигна и 
главният секретар на Софийска област 
Мая Цанова, която донесе поздравите-
лен адрес от Областния управител Ро-
сица Иванова до кмета на с. Миланово 
Веселин Петков. Официален гост бе 
и Оля Генова – PR на ПП „Врачански 
Балкан”. 
 Преди да започне фестивал-
ната част от програмата, водещите да-
доха думата на кмета на с. Миланово 
Веселин Петков да открие събитието. 
Той изрази своята радост от факта, че 
този форум на българския фолклор се 
провежда за трети път на това свято 
място и вече се превръща в традиция. 
В. Петков поздрави всички участни-
ци и гости с добре дошли, пожела им 
весело настроение в празничния ден и 
съобщи, че проектът за реставриране 
на църквата ще стартира съвсем скоро. 

На 23 август ще бъде проведена 
встъпителната му пресконферен-
ция, която ще се проведе в с. Ми-
ланово и на която ще присъстват 
представители от Областната ад-
министрация, от ПП „Врачански 
Балкан” и от норвежката програ-
ма, по която ще се финансира про-
екта. Петков представи и човекът, 

изготвил проекта – г-н Николай Йорда-
нов. 

 Кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков също произнесе привет-
ствено слово, в което подчерта задо-
волството си от факта, че традициите 
продължават да се поддържат и то с 

толкова много любов, а младото поко-
ление поема щафетата с достойно за 
уважение отношение. Кметът пожела 
успех на участниците и поздрави дома-
кините за добрата организация. След 
това той извика на сцената най-въз-
растната участничка от с. Миланово, 
баба Надка Червенкова (92 г.), достой-
но представила селото си и общината 
на фолклорните фестивали в Рожен и 
Копривщица т.г., и й поднесе подарък 

от името на Община Своге. Баба Надка 
поздрави кмета Жоро Цветков с едно 
свое самостоятелно изпълнение и с 
още едно, в трио с две самодейки от 
читалище „Пробуда”.
 След словото на кмета бе про-
четен и поздравителният адрес от Об-
ластния управител на Софийска област 
Росица Иванова, в който тя пожелава 
успех и дълголетие на местния фолкло-
рен фестивал, съхраняващ традициите 
на региона. 
 След официалната част за-
почнаха изпълненията на самодейните 
състави, уважили с участието си Тре-
тия фолклорен местен събор. Всички 
те пяха и танцуваха с истинска отдаде-

ност, въпреки жегата, а след това и вне-
запно излялият се дъжд. Публиката се 
наслади на прекрасните изпълнения на 
певческите и танцовите състави, както 
и на хумористичните сценки, предста-
вени от двамата изпълнители. Самодей-
ните формации, заявили участие във 
фестивала, 

......продължава на стр.6
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бяха от читалищата: „Пробуда 1957”-

с.Миланово - с две групи – певческа и 
танцова, „Градище 1907”-гр.Своге – с 
фолклорна група „Китка”, с ръководи-
тел Снежана Сандова, „Възраждане 
1928”-с.Искрец – с дамска битова гру-
па за народни песни, „Светлина 1896”-

с.Гара Бов – с хумор, в изпълнение 
на Румен Кръстев, „Искърски пролом 
1934” –с.Гара Лакатник – с детска тан-
цова група за народни хора, „Св.Св. 
Кирил и Методий 1931”-с.Зимевица – с 
шопски хумор, в изпълнение на мал-
ката и талантлива Натали Златанова, 
„Н.Й.Вапцаров 1919”-с.Игнатица – с 

две певчески групи – за народно пее-
не и група „Тинтява” за стари градски 

песни, „Цветан Спасов 1959”-
гр.Плевен – с група за народ-
ни песни, „Д-р Петър Берон 
1926”-гр.София – с ансамбъл 
за народни танци. Участие 
взе и танцова формация „Ла-
катски фурии”, с ръководи-
тел Иван Иванов.
 Докато течеше фолклор-
ната програма, пред самата 

църква димяха казаните с тради-
ционния празничен курбан, по случай 
Голяма Богородица. Когато програмата 
свърши, дойде ред и на тържествения 
водосвет, отслужен от отец Красимир 
Пеев от Враца. Стотици хора запалиха 

свещи в старата църква за здраве и 
отдадоха почит на Божията майка. 
След службата безплатен курбан 
бе раздаден на всички присъст-
ващи, които оцениха по достойн-
ство майсторлъка на готвачите. 
 Кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков обърна внима-
ние на всеки един от десетки-
те хора, които го заговаряха 

и се радваха на неговото присъст-
вие. Той се запозна и с прабабата 
на малката певица Симона Ива-
нова от Свищов, подгласничка 
на Крисия Тодорова от конкурса 
в „Шоуто на Слави”, проведен за 
избор на партньорка на г-н Андре-
ев. Прабабата Анелия участваше 

във фолклорния събор в Миланово с 
певческата група към НЧ „Цветан Спа-
сов 1959” от гр. Плевен. 

 Дойде редът и на народното 
веселие. DJ Миро забавляваше публи-
ката с шеги и закачки и пускаше поз-
драв след поздрав, все познати и тради-
ционни български ритми, а танцьорите 
от самодейните групи повеждаха дъл-
ги, извиващи се буйни хора, на които 
се хващаха и големи, и малки.  
 Ехото от българската музика 
се носеше над родния Балкан, а църк-
вата блестеше, сякаш озарена от Божия 
дух.  

......продължение от стр.5

Високи отличия за нашите  самодейци на 
ХІ-тия Национален събор – Копривщица 2015

сетен и от множество други официални лица, сред ко-
ито Н.В. Симеон Сакскобургготски, придружен от съ-
пругата си, зам.-министърът на културата Боил Банов, 
министърът на туризма Николина Ангелкова, народни 
представители от 43-тото НС, посланици, областни уп-
равители и кметове.              
           Фестивалът се проведе под почетния патронаж на 
г-жа Ирина Бокова - генерален директор на ЮНЕСКО.

......продължение от стр.4



информационен бюлетин Община Своге

7

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.15, ал.1 и ал.2 и чл. 69, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество , и в изпълнение на Решение № 161/31.07.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 
1198/17.08.2015  г.на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 
5 (пет) години на имот – публична общинска собственост, представляващ:  
Част от имот – публична собственост, 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, представляващ два броя 
помещения с обща площ 38,69 кв.м., находящи се в с. Буковец, втори етаж от двуетажна масивна сграда. Актуван с Акт 
за публична общинска собственост №867/28.05.2004 год.
 > Начална тръжна месечна наемна цена в размер на: 1,2% ( едно цяло и две 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 07.09.2015 г. Търгът ще се 
проведе в заседателната зала на Община Своге от 09:00 часа на 08.09.2015 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 11.09.2015 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 /10.09.2015 г/

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, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, теле-
фон 0726-85, вътрешен 21.
   
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            

О Б Я В А 
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание член 8, ал.4 и чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост 
във връзка с чл.19, ал.1 и ал.2 и чл. 70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество , и в изпълнение на Решение № 162/31.07.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1199/17.08.2015 
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:  
  Имот №038155 от общинския поземлен фонд, с площ 482,634 (четиристотин осемдесет и две цяло шестотин тридесет 
и четири хилядни)дка, ноходящ се в с. Заселе, м. „Радевица“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при 
неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№064012; 064013; 064013; 000408; 
064021;…….038153; 038154. Актуван с Акт за частна общинска собственост №11708/08.04.2015 год.        
 > Начална тръжна годишна наемна цена в размер на: 5 (пет) 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 07.09.2015 г. Търгът ще се 
проведе в заседателната зала на Община Своге от 10:00 часа на 08.09.2015 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 11.09.2015 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 /10.09.2015 г/
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, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, теле-
фон 0726-85, вътрешен 21.
   
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            

О Б Я В А 
                    ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собстве-
ност , във връзка с  чл. 44, ал.1, т.1, чл.45, ал.1 и чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество, в изпълнение на Решение №158/31.07.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед 
№1201/17.08.2015 г. Заповед на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот 
– частна общинска собственост, представляващ: 
        Имот №090001 (нула, девет, нула, нула, нула, едно) от общински поземлен фонд с площ 0,149 (нула цяло сто че-
тиредесет и девет хилядни) дка, находящ се в с. Владо Тричков, м. „Железни врата“, община Своге, Софийска област. 
Начин на трайно ползване: ливада. Категория на земята при неполивни условия: десета. Граници – имоти №№090004; 
090008; 090002; 000669; 00059; 000505. Актуван с Акт за частна общинска собственост №11731/07.05.2015 г.
  > Начална тръжна продажна цена: 665.00 (шестотин шестдесет и пет) лева;
 > Цена на тръжната документация  - 100.00 (сто) лева, без ДДС.
 > Депозит за участие в търга – 10% (десет процента) от началната тръжна продажна цена на имота.
Приемане на заявленията за регистрация се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 08.09.2015 
г.Търгът да се проведе на 09.09.2015 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Своге. При неявяване на оферент или 
при постъпване  само на едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 16.09.2015 г. в 
заседателната зала на Община Своге като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община 
Своге до 17:15 часа на предходния ден /15.09.2015 г./

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, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, теле-
фон 0726-85, вътрешен 21.
   
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            

О Б Я В А 
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост , във връзка 
с  чл. 44, ал.1, т.1, чл.45, ал.1 и чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество, в изпълнение на Решение №160/31.07.2015г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №1202/17.08.2015 г. на 
Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, 
представляващ: 
   Масивна едноетажна сграда, представляваща овчарник с площ 369 кв. м., находяща се в имот №038001 по КВС на 
с. Дружево, м. „Могилата“, община Своге, Софийска област. Имот с №038001 с площ от 33.866 дка е собственост на 
„Агропартнерс“ ЕООД по силата на Договор за продажба на земя от общинския поземлен фонд №500/22.12.2014 г. За 
сградата има съставен Акт за общинска собственост №11757/08.06.2015 г.
 > Начална тръжна продажна цена:, в размер на 2636.00 (две хиляди шестотин тридесет и шест) лева.
 > Цена на тръжната документация  - 100.00 (сто) лева, без ДДС.
 > Депозит за участие в търга – 10% (десет процента) от началната тръжна продажна цена на имота.
Приемане на заявленията за регистрация се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 08.09.2015 
г.Търгът да се проведе на 09.09.2015 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Своге. При неявяване на оферент или 
при постъпване  само на едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 16.09.2015 г. в 
заседателната зала на Община Своге като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община 
Своге до 17:15 часа на предходния ден /15.09.2015 г./

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, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, теле-
фон 0726-85, вътрешен 21.
   
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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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 

                    ООБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.19, ал.1, и чл.69, ал.1, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и в изпълнение на Решение № 163/31.07.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1200/17.08.2015 г.на 
Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на 
имоти – частна общинска собственост, представляващи:  
 > Имот №000015 от общинския поземлен фонд, с площ 91.955 (деветдесет и едно цяло, деветстотин петдесет 
и пет хилядни) дка, находящ се в с. Добърчин, м. „Бален“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при 
неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: нива. Граници: имоти №№000014.. Актуван с  Акт за частна 
общинска собственост №3328/08.01.2007 год.
 > Имот №036008 от общинския поземлен фонд, с площ 103.123 (сто и три цяло, сто двадесет и три хилядни) дка, 
находящ се в с. Дружево, м. „Стърчи крак“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни ус-
ловия: десета. Начин на трайно ползване: нива. Граници: имоти №№ 036015, 036018, 000180,., 036037, 036016, 036037 
Актуван с Акт за частна общинска собственост №5693/08.02.2007 год.
 > Имот №033002 от общинския поземлен фонд, с площ  81.421 (осемдесет и едно цяло, четиристотин двадесет 
и една хилядни) дка, находящ се в с. Свидня, м. „Говедарника“, община Своге, Софийска област. Категория на земята 
при неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: нива. Граници: имоти №№ 000045; 000244; 108277; 033003. 
Актуван с Акт за частна общинска собственост №9170/08.02.2007 год.
 > Имот №082032 от общинския поземлен фонд, с площ 66.587 (шестдесет и шест цяло, петстотин осемдесет и 
седем хилядни)дка, находящ се в с. Зимевица, м. „Бабина река“, община Своге, Софийска област. Категория на земята 
при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: нива. Граници: имоти №№ 000055; 082031; 082052Актуван с 
Акт за частна общинска собственост №11362/19.09.2012 год.
 > Имот №008004 от общинския поземлен фонд, с площ 10,548 (десет цяло, петстотин четиридесет и осем хиляд-
ни) дка, находящ се в с. Манастирище, м. „Езеро“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни 
условия: осма. Начин на трайно ползване: нива. Граници: имоти №№ 008003, 008001, 008005 и 007015; Актуван с Акт 
за частна общинска собственост №11543/01.03.2013 год.
 > Имот №009001 от общинския поземлен фонд, с площ 40,368 (четиридесет цяло, триста шестдесет и осем 
хилядни) дка, находящ се в с. Манастирище, м. „Расеви“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при 
неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Граници: имоти №№ 030033, 008034, 008032 
и 009002; Актуван с Акт за частна общинска собственост №11544/01.03.2013 год.
 > Имот №009015 от общинския поземлен фонд, с площ 25,953 (двадесет и пет цяло, деветстотин петдесет и три 
хилядни) дка, находящ се в с. Манастирище, м. „Расеви“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при не-
поливни условия: десета. Начин на трайно ползване: изоставена нива. Граници: имоти №№ 009014 и 009009; Актуван 
с Акт за частна общинска собственост №11545/01.03.2013 год.
 > Имот №008057 от общинския поземлен фонд, с 45,774 /четиридесет и пет цяло, седемстотин седемдесет и 
четири хилядни) дка, находящ се в с. Манастирище, м. „Езеро“, община Своге, Софийска област. Категория на земята 
при неполивни условия: осма. Начин на трайно ползване: нива. Граници: имоти №№ 008058, 008101, 008045, 008010 и 
008001; Актуван с Акт за частна общинска собственост №11548/01.03.2013 год.       

 > Начална тръжна годишна наемна цена: 5.00 (пет) 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 07.09.2015 г.Търгът ще се прове-
де в заседателната зала на Община Своге от 11:00 часа на 08.09.2015 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 11.09.2015 г. от 11:00 часа в засе-
дателната зала на Общината, като заявления за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 
17:15 часа на предходния работен ден /10.09.2015г.
 
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, „Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки- Юлия Геошева - юрискон-
султ, телефон 0726-85, вътрешен 21
   
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            

О Б Я В А 
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост , във връзка 
с  чл. 44, ал.1, т.1, чл.45, ал.1 и чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общин-
ско имущество, в изпълнение на Решение №159/31.07.2015г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед №1203/17.08.2015 г. на 
Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, 
представляващ: 
             Част от УПИ XI „За озеленяване“ с площ от 116.00 кв.м., находящ се в с. Свидня, община Своге, Софийска 
област.
 > Начална тръжна продажна цена: 720.00 (седемстотин и двадесет лева)
 > Цена на тръжната документация  - 100.00 (сто) лева, без ДДС.
 > Депозит за участие в търга – 10% (десет процента) от началната тръжна продажна цена на имота.
Приемане на заявленията за регистрация се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 08.09.2015 г. 
Търгът да се проведе на 09.09.2015 г. от 9:00 ч. в заседателната зала на Община Своге. При неявяване на оферент или 
при постъпване  само на едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 16.09.2015 г. в 
заседателната зала на Община Своге като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община 
Своге до 17:15 часа на предходния ден /15.09.2015 г/

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, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, теле-
фон 0726-85, вътрешен 21.
   
ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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РЕШЕНИЕ №146 - ОТНОСНО: 
ПРИЕМАНЕ ОТЧЕТА ЗА КАСО-
ВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕ-
ТА НА ОБЩИНА СВОГЕ КЪМ 
31.12.2014 г.
1. Приема отчета на Община Своге 
към 31.12.2014 г, както следва:
1.1. По приходите в р-р на 10 481 617 
лв., съгласно Прил.  № 1 в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от дър-
жавата дейности в р-р на 5 566 479 
лв., 
1.1.2. Приходи за местни дейности в 
р-р на 4 915 138 лв., в т.ч. 
1.2. По разходите в р-р на 10 481 617 
лв., разпред. по функции, групи, дей-
ности и параграфи, съгл. Прил.  № 2 
в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дей-
ности в р-р на 5 566 479 лв., от тях:
1.2.2. За допълн. финанс. на делеги-
раните от държавата дейности със 
средства от собств. приходи и от из-
равнителната субсидия в р-р на 308 
578 лв.
1.2.3. За местни дейности в р-р на 4 
606 560 лв.;
2. Приема Поименно разпред. на ср-
вата по обекти за строит. и осн. рем. 
/вкл.за изгражд. и осн. рем. на местни 
общ. пътища/, за придобив. на мат. и 
немат. активи, за придобив. на земя 
и за проучв. и проектни работи през 
2014 г. на Общ. Своге в р-р на 2 515 
642 лв., съгл. Прил. № 3, в т.ч. приема 
отчет на разх., финанс. с приходи от 
постъпл. от прод. на общ. нефинанс. 
активи в р-р на 65 172 лв., съгласно 
Прил. № 4.
3. Приема разчета за целеви разходи и 
субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос – 2 892 лв.
3.2. Обезщeтения и помощи по реше-
ние на ОбС., в т.ч.
3.2.1. За ЕФП на нужд. се лица и се-
мейства на терит. на общ. Своге в р-р 
на  18 100 лв.
3.2.2. За всички починали граждани 
през 2014 г., адресно регистр. на те-
рит. на общ. Своге, разход. за ковчег 
и надгр. знак в р-р на 52,00 лв./без 
ДДС/са поети от Общ. бюджет в р-р 
на 23 494 лв.
3.3.Субсидии за спортни клубове в р-
р на 97 949 лв, разпредел., съгл. Прил. 
№ 5. 

3.4. Субсидии за организ. с нестоп. 
цел  в р-р на 11 700 лв., съгл. Прил. 
№ 6.
3.5. Субсидия за подпомагане на 
дейн. на НЧ-ща в р-р на19 600 лв., 
съгл. Прил.№ 7.
3.6.Одобрява извърш. разходи за 
честване на годишнини и празници 
от  Културния календар на Община 
Своге за 2014 г. в р-р на 22 407 лв., 
съгл. Прил. № 8.
4. Приема отчет за представит. Разх. 
в р-р на  15 473 лв: от които за кмета 
на общ. Своге 9147 лв., за председ. на 
ОбС 1326 лв., за кметове и км. нам. по 
нас. места 5000 лв.  
5. Приема годишен отчет за изпъл-
нен. на сметките за средства от ЕС 
към 31.12.2014г.:
5.1. По приходите в р-р на 1 265 
001,67 лв., съгл. Прил. №9 /Прил. от 
9.1 до 9.5/
5.2. По разходите в р-р на 2 487 798,31 
лв., съгл. Прил. №9 /Прил. от 9.1 до 
9.5/
РЕШЕНИЕ №147 - ОТНОСНО: 
ПРЕДОСТ. НА ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ИЗПЪЛН. НА БЮДЖЕТА ЗА І-
то ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2015г. НА 
ОБЩИНА СВОГЕ
1.Приема информацията за изпълне-
нието на бюджета за първо полугодие 
на 2015 г. по пълна бюджетна класи-
фикация, както следва :
 -по приходната част –  5 761 
910 лв.  
 -по разходната част -    5 761 
910 лв.
2.Приема информацията за касовото 
изпълнение на сметките за средства 
от ЕС, в т.ч. 
     -    средствата от национален фонд 
– 157 894  лв.
     -    средствата от Разплащателна 
агенция към ДФ  „Земеделие“ – 1 109 
370  лв.
РЕШЕНИЕ №148 - ОТНОС-
НО: ПРЕДОСТ. НА КАПИТА-
ЛОВ ТРАНСФЕР НА “МБАЛ-
СВОГЕ”ЕООД ЗА ИЗВЪРШВ. НА 
ОСН. РЕМОНТ НА “ВЪТР. ОТД.”
ОбС дава съгласие да бъде предоста-
вен капиталов трансфер на „МБАЛ 
– Своге“ ЕООД за извършв. на осн. 
рем. на „Вътрешно отделение“. Сред-
ствата в размер на 29 356 лв. да бъдат 

предвидени в бюджета на Община 
Своге за 2015 г. по параграф 55-00 
Капиталови трансфери /подпараграф 
55-01 капиталови трансфери за нефи-
нанс. предприятия/.
РЕШЕНИЕ №149 - ОТНОСНО: 
ВЪТРЕШНИ КОМПЕНСИРАНИ 
ПРОМЕНИ И УВЕЛИЧАВАНЕ 
СРЕДСТВАТА ОТ ПОИМЕННО-
ТО РАЗПРЕДЕЛ. НА ОБЕКТИ 
ЗА СТРОИТ. И ОСН. РЕМ. (ВКЛ. 
ИЗГР. И ОСН. РЕМ. НА МЕСТНИ 
ОБЩ. ПЪТИЩА), ЗА ПРИДОБИВ. 
НА МАТ. И НЕМАТ. АКТИВИ, ЗА 
ПРИДОБИВ. НА ЗЕМЯ И ЗА ПРО-
УЧВ. И ПРОЕКТ. РАБОТИ ПРЕЗ 
2015 г. НА ОБЩИНА СВОГЕ
ОбС не приема вътрешни компенси-
рани промени и увеличаване на сред-
ствата от поименното разпредел. по 
обекти за строит. и осн. рем. (вкл. за 
изгр. и осн. рем. на местни общ. пъ-
тища), за придобив. на мат. и немат. 
активи, за придобив. на земя и за про-
учв. и проектни работи през 2015 г. на 
Община Своге /съгл. Прил. №1/
РЕШЕНИЕ №150 - ОТНОСНО: 
ВЪТРЕШНИ КОМПЕНСИРАНИ 
ПРОМЕНИ И УВЕЛИЧАВАНЕ 
СРЕДСТВАТА ОТ ПОИМЕННО-
ТО РАЗПРЕДЕЛ. НА ОБЕКТИ 
ЗА СТРОИТ. И ОСН. РЕМ. (ВКЛ. 
ИЗГР. И ОСН. РЕМ. НА МЕСТНИ 
ОБЩ. ПЪТИЩА), ЗА ПРИДОБИВ. 
НА МАТ. И НЕМАТ. АКТИВИ, ЗА 
ПРИДОБИВ. НА ЗЕМЯ И ЗА ПРО-
УЧВ. И ПРОЕКТ. РАБОТИ ПРЕЗ 
2015 г. НА ОБЩИНА СВОГЕ
ОбС приема вътрешни компенсирани 
промени и увеличаване на средствата 
от поименното разпредел. по обекти 
за строит. и осн. рем. (вкл. за изгр. и 
осн. рем. на местни общ. пътища), за 
придобив. на мат. и немат. активи, за 
придобив. на земя и за проучв. и про-
ект. работи през 2015 г. на Община 
Своге /съгл. Прил. №1/
РЕШЕНИЕ №151 - ОТНОСНО:  
РАЗМЕСТВАНЕ НА БЮДЖЕТНИ 
КРЕДИТИ ПО ПАРАГРАФИ, ДЕЙ-
НОСТИ И ФУНКЦИИ, БЕЗ ДА СЕ 
ПРОМЕНЯ ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА 
БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2015 г.
ОбС гласува допълн. бюдж. за 
дейн.„Общ. отг.”в р-р на 3000 лв. и 
разместв. на бюдж. кредити по па-

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 31.07.2015 г.
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рагр., дейн. и функ., без да се пром. 
общ. р-р на бюдж. към 31.07.2015 г.
1.По приходната част завишението е 
от:
Параграф 45-00/помощи, дарения и 
др.безвъзм.получени от стр./ -3 000
2.Увеличава кредитите по разходната 
част в дейностите “Общинска отговор-
ност” в следните функции,дейности и 
параграфи:
Функция „Общи държавни служ-
би”
Дейност „Общинска администра-
ция”
 Параграф 10-15/материали                                               
- 4 580  
 Параграф 52-04/трансп-с-ва/ 
- 5 000 
 Параграф 52-03/др.оборудв.
машини и съоръж./ - 35 077  
  Общо - 44 657
 Функция „Образование”
 Дейност”Целодневни дет-
ски градини”
 Параграф 10-15/материали - 
4 517
 Функция „Здравеопазване”
 Многопрофилни болници
 Параграф 55-01/капиталови 
трансф.за нефин.предпр./- 29 356
 Функция “Жилищно стро-
ит.БКС и опазване на околната сре-
да”
 Дейност ”Др.д-си по жил.
стр. благоустр.и регионалното раз-
витие”
 Параграф 52-06/инфраструк-
турни обекти/-   2 899  
 Ф у н к ц и я ” П о ч и в н о 
дело,култура и религ.дейности”
 Дейност „Спортни бази за 
спорт за всички”
 Параграф 52-06/инфраструк-
турни обекти/- 15 950
 4.Намалява кредитите по раз-
ходната част в дейностите “Общин-
ска отговорност” в следните функции 
и параграфи:  
 Функция „Общи държавни 
служби”
 Дейност „Общинска адми-
нистрация”
 Параграф 51-00/основен ре-
монт/ -  6 074
 Параграф 53-01/придоб.на 
лицензи и прогр.прод./- 4 800 
Общо - 10  874
 Функция „Образование”
 Дейност”Целодневни дет-

ски градини”
 Параграф 51-00/основен ре-
монт/ - 15 138
 Параграф 52-01/придоб.на 
комп.и хардуер/- 4 517
 Параграф 52-03/др.оборудв.
машини и съоръж./- 1 530
 Параграф 52-06/инфраструк-
турни обекти/- 13 933
Общо -35 118
 Функция „Социално 
осигуряване,подпомагане и гри-
жи”
 Дейност „Центр.за общ.
подкрепа”- държ.дейност дофи-
нанс. с общ.с-ва
 Параграф 01-01/заплати/ - 13 
023
 Параграф 02-09/др.плащания 
и възнаграждения/ - 198
 Параграф 05-51/осиг.пл.ДОО/ 
- 1 364
 Параграф 05-60/ЗОВ/ - 621
 Параграф 10-11/храна/ - 485
 Параграф 10-15/материали - 
2 784
 Параграф 10-20/разходи за 
външни услуги/ -  1 860
 Параграф 10-51/команд. в 
страната/ - 459
Общо - 21 097
  Дейност „ДВХПР”
 Параграф 51-00/основен ре-
монт/ - 940
 Функция “Жилищно стро-
ит.БКС и опазване на околната сре-
да”
 Дейност ”Др.д-си по жил.
стр. благоустр.и регионалното раз-
витие”
 Параграф 51-00/основен ре-
монт/ - 5 172
Параграф 54-00 /закупуване на земя/- 
3 588
Общо -  8 760
 Ф у н к ц и я ” П о ч и в н о 
дело,култура и религ.дейности”
 Дейност „Читалища” – 
държ.д-сти, дофинанс. с общ.сред-
ства
 Параграф 51-00/основен ре-
монт/ - 5 215
 Функция”Икономически 
дейности и услуги”
 Дейност”Служби и д-сти 
поддърж.ремонт и игр.на пътища” 

 Параграф 51-00/основен ре-
монт/- 221

 Параграф 52-06/инфраструк-
турни обекти/ - 12 154
Общо - 12 375 
РЕШЕНИЕ №152 - ОТНОСНО:  ЗА-
СТРАХОВАНЕ НА ИМОТИ ПУБ-
ЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ
Да се застраховат срещу природни 
бедствия и земетресения, пожари, 
кражби и злоумишл. действия на тре-
ти лица имотите ПОС и ЧОС.
РЕШЕНИЕ №153 - ОТНОСНО: 
ОТПУСКАНЕ НА ЕФП НА НУЖД. 
СЕ ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА ПО 
РЕДА НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И 
НАЧИНА ЗА ОТПУСКАНЕ НА 
ЕФП, ПРИЕТА С РЕШ. №121, 
ПРОТ. №29/26.04.2013г.
Да се ЕФП на лицата, одобр. от коми-
сията по чл.7, Раздел ІІ от Наредба за 
реда и начина за отпускане на ЕФП по 
прилож. списък. Средствата са пред-
вид.  в бюдж. на общ. Своге за 2015 г. 
по параграф 42-14 /текущи обезщет. и 
помощи по реш. на ОбС/.
РЕШЕНИЕ №154 - ОТНОСНО: СЪ-
ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗДАВАНЕ СКИЦА И ВИЗА ЗА 
ПРОУЧВ. И ПРОЕКТИР. НА НОВ 
ТРАФОПОСТ, НА СЪОТВЕТ. КА-
БЕЛНИ ЛИНИИ ЗА ПРИСЪЕДИН. 
МУ И ДР. НЕОБХ. СЪОРЪЖ. В 
УПИ  I879 ЗА АДМИНИСТР. И ОБ-
СЛУЖВ. ДЕЙНОСТ В КВ. 107 ПО 
ПУП НА ГР. СВОГЕ, СОБСТВ. НА 
ОБЩИНА СВОГЕ
ОбС съгласува предлож. за издаване 
скица и виза за проучв. и проектир. 
на нов трафопост, на съответ. кабел-
ни линии за присъед. му и др. необх. 
съоръж. в УПИ  I879 За администр. и 
обслужв. дейност в кв.107 по ПУП на 
гр. Своге, собств. на Община Своге 
и дава съгласието си Общ. админи-
страция да процедира учред. право на 
строеж в имота.
РЕШЕНИЕ №155 - ОТНОСНО: 
ДАВАНЕ РАЗРЕШ. ПО ЧЛ.124А, 
АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ИЗРАБОТ. НА 
ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЗ ЗА ЧАСТ ОТ 
ПИ №017028 ПО КВС ЗА ЗЕМЛ. 
НА с.ЗАСЕЛЕ, м.„ЗМЕОВА ДУП-
КА“, Ч. ЛИВ. V-ТА КАТ.
ОбС дава разреш. да се израб. за смет-
ка на заинтересов. лице – собствени-
ка на имота (възложител по см. на 
ЗУТ) – Проект за ПУП- ПЗ за промя-
на предназнач. на сев.-изт. част с пл. 
от 3485кв.м от имот извън границите 
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на урбаниз. територии, съгласно ски-
ца № 000816/04.06.2015г. на ОС”З”-
Своге: ПИ № 017028 по КВС за 
с.ЗАСЕЛЕ, м.„Змеова дупка”, ливада, 
V-та кат. – от зем. земя в територия 
със смесено предназнач. – за изгр. на 
вилни сгради за рекреация и отдих 
и на сгради за обществ. Обслужв., и 
установ. на застр. с показатели: Пза-
стр.≤40%, Кинт≤0.8, Позел.≥50%, 
разположено съгл. червените ограни-
чит. линии и др. данни от графичната 
част на Заданието.
На осн. чл.124б, ал.1 ЗУТ, с настоящ. 
разреш. се одобр. Представ. Задание 
по чл.125 ЗУТ.
Решението да се разгласи по реда на 
чл.124б, ал.2 ЗУТ.
Решение не подлежи на оспорване, 
съгласно чл.124б, ал.4 ЗУТ. 
Изработеният проект за ПУП-ПЗ, при 
изпълнено изискването на чл.125, ал.7 
ЗУТ, да се съгласува на осн. чл.128, 
ал.6 ЗУТ по реда на чл.128, ал.6, съ-
ответно – чл.127, ал.2 ЗУТ. 
РЕШЕНИЕ №156 - ОТНОСНО: 
ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМ. 
У-НИЕ НА ОБОСОБЕН ПАРЦЕЛ, 
ЧАСТ ОТ УПИ IV-342 „ЗА БОЛНИ-
ЦА“, КВ.54 ПО РЕГУЛАЦ. ПЛАН 
НА ГР. СВОГЕ, ЦЕЛИЯТ С ПЛ. ОТ 
5920.00 кв.м.
ОбС не дава съгласие за изменение 
на действащия ПУП с цел обосо-
бяване на парцел, представл. УПИ 
XVI-342 “За спешен център“  с пл. от 
832.00 кв.м, нах. се в кв.54 по ПУП 
на гр.Своге, съгл. скица–предлож., 
изготвена от лиценз. лице по ЗКИР. 
Имотът по скица-предлож. е част от 
УПИ  №IV-342„За болница“, кв.54 по 
регулац. план на гр.Своге, целият с пл. 
от 5920.00 кв.м, граници: парцел V“За 
обществено обслужване“, парцел VII-
362„За обслужване и производствена 
дейност“, парцел XV-342„За стомато-
логия“, парцел II-342„За поликлини-
ка“, парцел XIV-342„За обществено 
обслужване“. АЧОС №325/01.06.2001 
г.
РЕШЕНИЕ №157 - ОТНОСНО: 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМОТИ ЗА 
ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО 
ПОЛЗВАНЕ ПО ЧЛ. 37И, АЛ.3 ОТ 
ЗСПЗЗ-ОС, НАХ. СЕ В ОБЩИНА 
СВОГЕ
1.ОбС дава съгласие за предост. под 
наем за срок от 5 стоп. год. на следн. 
имоти – ОС:

- Имот №020039 от ОПФ с пл. 86.315 
дка, нах. се в с.Заселе, м.„Заногата”. 
Кат. на земята:десета.Н-н на тр.ползв.:
ливада. Граници: имоти №№062001; 
020146; 000430; 020037;020036;0200
33;000506;062014;062007;062009;040
002;040012;040017;040022;040021;04
0023;000449;039014;039015;000570;0
39004;039003...;АЧОС№11735/11.05. 
2015 г.
- Имот с №041052 от ОПФ с пл. 
от 146.472 дка, нах. се в с.Заселе, 
м.”Копривняко”. Н-н на тр.ползв.:ли-
вада. Кат. на земята: десета. Граници: 
имоти №№000402; 041012; 041013;
041022;041025;041027;041028;0410
34;041034; 041044; 000404; 041020; 
040124; 000419;040110;041047;04104
8;041048;041050;041045...;АЧОС№11
738/11.05. 2015 г.
- Имот № 038057 от ОПФ с пл. от 
4.457 дка, нах. се в с.Заселе, м. “Па-
дине”. Н-н на тр. ползв.:ливада. Кат. 
на земята: десета. Граници: имо-
ти  №№ 038056; 000449; 038065; 
038064; 038063; 038058; АЧОС № 
11779/16.07.2015 г.
- Имот №040126 от ОПФ 4.628 дка, в 
с.Заселе,м.”Драгоданица”.Н-н на тр. 
ползв.: ливада.Кат.земя:десета.Гра-
ници:имоти№№040127;041052;АЧО
С№11778/16.07. 2015 г.
- Имот № 041028 от ОПФ с пл. 
от 4.479 дка, нах. се в с.Заселе, 
м.”Драгоданица”. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. Кат. на земята: десета. Гра-
ници: имоти  №№ 041030; 041029; 
041026; 041027; 041052; 041033; 
041032; АЧОС № 11777/16.07.2015 г.
- Имот № 040118 от ОПФ с пл. 
от 5.785 дка, нах. се в с.Заселе, 
м.”Драгоданица”. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. Кат. на земята: десета. Гра-
ници: имоти№№ 040121; 040120; 
040119; 040113; 040112; АЧОС № 
11776/16.07.2015 г.
- Имот № 041017 от ОПФ с пл. 
от 6.800 дка, нах. се в с.Заселе, 
м.”Драгоданица”. Н-н на тр. ползв.: ли-
вада. Кат. на земята: десета. Граници: 
имоти  №№ 041052; 041015; 041014; 
041018; АЧОС № 11775/16.07.2015 г.
- Имот № 038034 от ОПФ с пл. от 
1.602дка, нах. се в с.Бов. Н-н на тр.п.:
лив.. Кат. земя: десета. Граници: имо
и№№:038029;038033;038038;038037.
АЧОС№7852/08.02.2007 г.
- Имот № 038033 от ОПФ с пл. от 
2.008 дка, нах. се в с.Бов, м.”Кръст”. 

Н-н на тр. ползв.: пасище, мера. Кат. 
на земята: десета. Граници: имоти 
№№ 038029; 038032; 038039; 038038; 
038034. АЧОС № 496/16.07.2015 г.
- Имот № 034014 от ОПФ с пл. от 
148.375 дка, нах. се в с.Осеновлаг, 
м“Краището“. Кат. на земята: де-
сета. Н-н на тр.ползв.: използв.ли-
вада. Граници: имоти №№: 034015, 
034011, 034012,..034016. АЧОС № 
10321/08.02.2007 г.
- Имот № 056082 от ОПФ с пл. от 
25.278 дка, нах. се в с.Осеновлаг, 
м“Краището“. Кат. на земята: десе-
та. Н-н на тр. ползване: използв. ли-
вада. Граници: имоти №№: 056064, 
056066,056065,056075. АЧОС № 
10470/08.02.2007г.
- Имот № 147006 от ОПФ с пл. от 
64,366 дка, нах. се в с.Брезовдол, 
м.“Валева чукла“. Кат. на земята:де-
сета. Н-н на тр. ползв.:пасище, мера. 
АЧОС №172/15.05.2013 г.
- Имот № 028027 от ОПФ с пл. от 
140,255 дка, нах. се в с.Осеновлаг, 
м“Репето щадимо“. Кат.земя:деве-
та. Н-н на тр.ползв.:използв.ливада.
АЧОС№ 10286/08.02.2007 г.
2. ОбС дава съгласие за отдав. под 
наем без търг или конкурс на имоти-
те, описани в т.1.    
3.Одобрява годишна наемна цена за 
декар, съгл. средните годишни рент-
ни плащания за съответн. землище по 
данни на ОД “Земеделие“ – Соф. об-
ласт, както следва:
Пасище, мера                          Ливада                                    
Бов – 4,85лв./дка.    Бов – 3,50 лв./дка-
Брезовдол - 7,18 лв./дка    Заселе - 4,85 
лв./дка.  Осеновлаг – 5,00лв./дка.
4. Възлага на кмета на община Сво-
ге да сключи д-р за наем за срок от 
5 стоп. год. на описаните в т.1 имоти 
– ОС, със заявителя, подал заявление 
по чл.37 и ал. 5 от ЗСПЗЗ.
РЕШЕНИЕ №158 - ОТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
ИМОТ – ЧОС №090001 ОТ ОПФ С 
ПЛ. 0,149 ДКА, НАХ. СЕ В С. ВЛ. 
ТРИЧКОВ, М.„ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА“
1. ОбС дава съгл. за пров. на публ. 
търг с тайно наддав. за прод. на имот, 
представл.:
- Имот №090001 от ОПФ с пл. 
0,149 дка, нах. се в с.Вл.Тричков, 
м„Железни врата“. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. Кат. на земята: десета. Гра-
ници – имоти №№090004; 090008; 
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090002; 000669; 00059; 000505. АЧОС 
№11731/07.05.2015 г.
2. Одобрява началната прод. цена за 
имота, описан в т. 1, в р-р на 665.00 
лв., съгл. пазарна оценка, изготвена 
от лиценз. експерт–оценител.   
3. Възлага на кмета на община Своге 
да проведе търга по т.1 и издаде за-
повед, и сключи договор за покупко–
продажба със спечелилия публичен 
търг участник.
РЕШЕНИЕ №159 - ОТНОСНО: 
ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С 
ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРО-
ДАЖБА НА ИМОТ–ЧОС, ПРЕД-
СТАВЛ. ЧАСТ ОТ УПИ XI „ЗА 
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ С ПЛ. 116.00 
кв.м, НАХ. СЕ В с.СВИДНЯ
1. ОбС дава съгласие за провежд. на 
публ. търг с тайно наддаване за про-
дажба на имот –ЧОС, представл.:част 
от УПИXI „За озеленяване“ с пл. 116 
кв.м, нах. се в с. Свидня.
2. Одобрява началната прод. цена 
за имота, описан в т. 1, в размер на 
720.00 лв., съгл. пазарна оценка, из-
готвена от лиценз. експерт–оценител.   
3. Възлага на кмета на община Своге 
да проведе търга по т.1 и издаде за-
повед, и сключи договор за покупко–
продажба със спечелилия публичен 
търг участник.
РЕШЕНИЕ №160 - ОТНОСНО: 
ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С 
ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРО-
ДАЖБА НА СГРАДА–ЧОС, ПРЕД-
СТАВЛ. ОВЧАРНИК С ПЛ. 369кв.
м, НАХ. СЕ В ИМОТ №038001 ПО 
КВС НА с.ДРУЖЕВО
1. ОбС дава съгласие за провежд. на 
публ. търг с тайно наддаване за прод. 
на сграда–ЧОС, представл.: масивна 
1-етажна сграда, представл. овчарник 
с пл. 369 кв.м, нах. се в имот №038001 
по КВС на с.Дружево, м.„Могилата“. 
Имот с №038001 с пл. от 33.866дка е 
собственост на „Агропартнерс“ЕООД 
по силата на Дог. за продажба на земя 
от ОПФ №500/22.12.2014 г.
2. Одобрява началната прод. цена за 
имота, описан в т. 1, в р-р на 2636,00 
лв., съгл. пазарна оценка, изготвена 
от лиценз. експерт–оценител.   
3. Възлага на кмета на община Своге 
да проведе търга по т.1 и издаде за-
повед, и сключи договор за покупко–
продажба със спечелилия публичен 
търг участник.
РЕШЕНИЕ №161 - ОТНОСНО: 

ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С 
ТАЙНО НАДДАВ. ЗА ОТДАВ. 
ПОД НАЕМ  НА  ЧАСТ ОТ ИМОТ–
ПОС, ПОП. В УПИ VII „ЗА КМЕТ-
СТВО, ЗДР. СЛУЖБА, СМ. МА-
ГАЗИН, ГОСТИЛНИЦА, МАГ. ЗА 
ХР. СТОКИ И БИТ. УСЛУГИ“ С 
ПЛ. 1040 кв.м В КВ.5 ПО ПУП НА 
с.БУКОВЕЦ, ПРЕДСТАВЛ. 2 БРОЯ 
ПОМЕЩ. С ОБЩА ПЛ. ОТ 38.68 
кв.м, НАХ. СЕ В с.БУКОВЕЦ, 2-РИ 
ЕТАЖ ОТ 2-ЕТАЖНА МАСИВНА 
СГРАДА
1. ОбС дава съгласие за предост. под 
наем за срок до 5 г. на следния имот 
– ПОС: 
- Част от имот – ПОС, поп. в УПИ 
VII „За кметство, здр. служба, см. ма-
газин, гостилница, маг. за хр. стоки 
и бит. услуги“ с пл. 1040кв.м в кв.5 
по ПУП на с. Буковец, представл. 2 
броя помещ. с обща пл. от 38.68 кв.м, 
нах. се в с.Буковец, 2-ри етаж от 2-
етажна масивна сграда. АПОС № 
867/28.05.2004 г. 
2. Дава съгл. за провежд. на публ. търг 
с тайно наддав. за отдав. под наем на 
имота, описан в т.1.            
3. Одобрява нач. тръжна месеч. наем-
на цена в р-р на: 1,2% от МРЗ за стра-
ната за 1 кв.м площ /без ДДС/, съгл. 
Прил. 1 от НПУРОИ.
4. Възлага на кмета на община Своге 
да сключи договор за наем за срок до 
5 г. на описания в т.1 имот, със спече-
лилия публичния търг участник.
РЕШЕНИЕ №162 - ОТНОСНО: 
ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С 
ЯВНО НАДДАВ. ЗА ОТДАВ. ПОД 
НАЕМ  НА ИМОТ №038155 ОТ 
ОПФ, С ПЛ. 482.634 ДКА, НАХ. СЕ 
В С. ЗАСЕЛЕ, М. „РАДЕВИЦА“
1. ОбС дава съгласие за предост. под 
наем за срок от 1 г. на следния имот–
ЧОС: 
- Имот №038155 от ОПФ с пл. 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.
2. Дава съгласие за пров. на публ. 
търг с явно наддав. за отдав. под наем 
на имота, описан в т.1.            
3. Одобрява год. наемна цена в р-р на 
5 лв./дка, съгл. експертна оценка, из-
готвена от лиценз. оценител.     
4. Възлага на кмета на община Своге 

да сключи договор за наем за срок от 
1 г. на описания в т.1 имот, със спече-
лилия публичния търг участник.
РЕШЕНИЕ №163 - ОТНОСНО: 
ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С 
ЯВНО НАДДАВ. ЗА ОТДАВ. ПОД 
НАЕМ НА ИМОТИ-ЧОС, НАХ. 
СЕ В с.ДОБЪРЧИН, с.ДРУЖЕВО, 
с.СВИДНЯ, с.ЗИМЕВИЦА И 
с.МАНАСТИРИЩЕ
1. ОбС дава съгласие за предост. под 
наем за срок до 10 г. на следните имо-
ти–ЧОС: 
- Имот №000015 от ОПФ с пл. 91.955 
дка, нах. се в с.Добърчин, м.„Бален“. 
Кат. на земята:десета.Н-н тр.ползв.:
нива. Граници:имоти№№000014.
АЧОС№3328/08.01.2007 г.
- Имот №036008 от ОПФ с пл. 103.123 
дка, нах. се в с.Дружево, м.„Стърчи 
крак“. Кат.  на земята: десета. Н-н 
на тр. ползв.: нива. Граници: имо-
ти №№ 036015, 036018, 000180,., 
036037, 036016, 036037 АЧОС 
№5693/08.02.2007 г.
- Имот №033002 от ОПФ с пл.  
81.421 дка, нах. се в с.Свидня, 
м.„Говедарника“. Кат. на земята: де-
сета. Н-н на тр. ползв.: нива. Граници: 
имоти №№ 000045; 000244; 108277; 
033003. АЧОС №9170/08.02.2007 г.
- Имот №082032 от ОПФ с пл. 66.587 
дка, нах. се в с.Зимевица, м.„Бабина 
река“. Кат. на земята: осма. Н-н на 
тр. ползв.: нива. Граници: имоти 
№№ 000055; 082031; 082052. АЧОС 
№11362/19.09.2012 г.
- Имот №008004 от ОПФ с пл. 
10,548 дка, нах. се в с.Манастирище, 
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 пл. 
40,368 дка, нах. се в с.Манастирище, 
м.„Расеви“. Кат. на земята: десета. Н-
н на тр. ползв.: изост. нива. Граници: 
имоти №№ 030033, 008034, 008032 и 
009002; АЧОС №11544/01.03.2013 г.
- Имот №009015 от ОПФ с пл. 
25,953 дка, нах. се в с.Манастирище, 
м.„Расеви“. Кат. на земята: десета. Н-
н на тр. ползв.: изост. нива. Граници: 
имоти №№ 009014 и 009009; АЧОС 
№11545/01.03.2013 г.
- Имот №008057 от ОПФ с 45,774 дка, 
нах. се в с.Манастирище, м.„Езеро“. 
Кат. на земята: осма. Н-н на тр. ползв.: 
нива. Граници: имоти №№ 008058, 
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008101, 008045, 008010 и 008001; 
АЧОС №11548/01.03.2013 г.
2. Дава съгласие за пров. на публ. 
търг с явно наддав. за отдав. под наем 
на имотите, описани в т.1.    
3. Одобрява нач. тръжна год. наемна 
цена в р-р на 5 лв./дка, съгл. експерт-
на оценка, изготвена от лиценз. оце-
нител.     
4. Възлага на кмета на община Своге 
да сключи договор за наем за срок до 
10 г. на описаните в т.1 имоти, със спе-
челилия публичния търг участник.
РЕШЕНИЕ №164 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ 
– ОС ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ I “ПРО-
ДАЖБА“ С ИМОТ №056032 ОТ 
ОПФ, С ПЛ. ОТ 3.515 дка, НАХ. СЕ 
В С. БРЕЗЕ, М. „ПРОЛУКА”
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА 
ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015 г. в раздел I “Про-
дажба”, със следния имот:
- Имот №056032 от ОПФ с пл. от 3.515 
дка, нах. се в с.Брезе, м.„Пролука“. Н-
н на тр. ползв.: ливада. Кат. на земята: 
десета. Граници – имоти №№056024; 
056031; 056021; 056025; 056026; 
056027. АЧОС №11771/29.06.2015 г.
РЕШЕНИЕ №165 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ 
– ОС ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ I “ПРО-
ДАЖБА“ С ИМОТ №026019 ОТ 
ОПФ, С ПЛ. ОТ 0.462  дка, НАХ. 
СЕ В с.ТОМПСЪН, м.„БАБУЛ”
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА 
ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015 г. в раздел I “Про-
дажба”, със следния имот:
- Имот №026019 от ОПФ с пл. 
от 0.462 дка, нах. се в с.Томпсън, 
м.„Бабул“. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
Кат. на земята: осма. Граници – имоти 
№№026018; 026020; 000021; 026017. 
АЧОС №7279/08.02.2007 г.
РЕШЕНИЕ №166 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ 
– ОС ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ I “ПРО-
ДАЖБА“ С ИМОТ №017042 ОТ 
ОПФ, С ПЛ. ОТ 10,097  дка, НАХ. 
СЕ В с.ДРУЖЕВО, м.„ГЛАВА“
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ–
ОС ЗА 2015 г., като включва в раздел 
I „ПРОДАЖБА“, следния имот:
- Имот с №017042 от ОПФ с пл. 

от 10,097 дка, нах. се в с.Дружево, 
м.„Глава“. Н-н на тр. ползв.: стопан-
ски двор. Грани на имота №№017043; 
037044; 017032.
РЕШЕНИЕ №167 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015 г. В РАЗД. I “ПРО-
ДАЖБА“ С ПАЯНТОВА СГРАДА 
НА 1 ЕТАЖ, ПРЕДСТАВЛ. ХИЖА 
„РОДНИ БАЛКАНИ“ СЪС ЗАСТР. 
ПЛ. ОТ 100.00 кв.м, НАХ. СЕ В 
ИМОТ В ОСП  „ВОЙНИШКА МА-
ХАЛА“, с.ЗАВИДОВЦИ, ЦЕЛИЯТ 
С ПЛ. ОТ 8200.00 кв.м
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА 
ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015 г. в разд. I “Продаж-
ба”, със следната сграда:
- Паянтова сграда на 1 етаж, предста-
вл. хижа „Родни балкани“ със застр. 
пл. от 100.00 кв.м, нах. се в имот в ОСП 
„Войнишка махала“, с.Завидовци, це-
лият с пл. от 8200 кв.м.
РЕШЕНИЕ №168 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015 г. В РАЗД. I “ПРО-
ДАЖБА“ С МАСИВНА 1-ЕТАЖ-
НА СГРАДА “БАНЯ” СЪС ЗАСТР. 
ПЛ. ОТ 44.52 кв.м, НАХ. СЕ В УПИ 
II-68 “ЗА ЖИЛ. СТР-ВО”, КВ.7 ОТ 
ПУП НА с.ОСЕНОВЛАГ
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ–
ОС ЗА 2015 г. в разд. І “Продажба”, с: 
Масивна 1-етажна сграда “Баня” със 
застр. пл. от 44.52 кв.м, нах. се в УПИ 
II-68 “За жилищно строителство”, 
кв.7 от ПУП на с.Осеновлаг. Граници 
и съседи: УПИ III-66; УПИ II-68 “За 
жил. застр.”. УПИ II-68 “За жил. за-
стр.” е собственост на Божурка Сок. 
Алексиева, Андриан Алекс. Алексиев 
и Кристина Алекс. Алексиева по си-
лата на н.а.№13, том IV, рег.№3422, 
дело №562/01.12.2014 г. и Дог. за 
прод. на общ. имот №325/02.10.2014г. 
За сград. има съст. АЧОС№11781/ 
22.07.2015 г.
РЕШЕНИЕ №169 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015 г. В РАЗД. I “ПРО-
ДАЖБА“ С ИМОТИ-ЧОС, НАХ. 
СЕ В с.ЛЕСКОВДОЛ
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА 
ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ЧОС ЗА 2015 г. в разд. I “ПРО-

ДАЖБА”, със следните имоти:
- Имот № 140002 от ОПФ с пл. от 
3.889 дка, нах. се в с.Лесковдол, 
м.”Драганово кошарище”. Н-н на тр. 
ползв.: ливада. Кат. на земята: де-
сета. Граници: имоти №№140003; 
140001; 000715; 140004; АЧОС № 
11783/23.07.2015 г.
- Имот № 000725 от ОПФ с пл. от 
19,831 дка, нах. се в с.Лесковдол. Н-н 
на тр. ползв.: ливада. Кат. на земята: 
десета. Граници: имоти №№ 000728; 
158073; 158075; 158029; 158033; 
158028; АЧОС №11784/23.07.2015 г.
- Имот №000715 от ОПФ с пл. от 8.149 
дка, нах. се в с.Лесковдол, м.”Горна 
размерица”. Н-н на тр. ползв.: 
др.селскост.т. Кат. на земята: десета. 
Граници: имоти №№ 141001; 158076; 
140004; 140002; 140001; 158025; 
139050; 139049; 139048; 139055; 
139044;. АЧОС №11785/23.07.2015г.
- Имот №000732 от ОПФ с пл. от 
3,366 дка, нах. се в с.Лесковдол. Н-н 
на тр. ползв.: др.селскост.т. Кат. на зе-
мята: десета. Граници: имоти 158105; 
000737; 000733; 144001; 000734;   
АЧОС №11786/23.07.2015 г.
- Имот № 000737 от ОПФ с пл. от 
17,665 дка, нах. се в с.Лесковдол. Н-
н на тр. ползв.: ливада. Кат. на земя-
та: десета. Граници: имоти 158106; 
159030; 159016; 158105; 000732; 
000733; АЧОС №11787/23.07.2015 г.
- Имот №000734 от ОПФ с пл. от 
6,038 дка, нах. се в с. Лесковдол. Н-
н на тр. ползв.: ливада. Кат. на земя-
та: десета. Граници: имоти144001; 
000732; 158105; 158033; 000731; 
АЧОС №11788/23.07.2015 г.
- Имот №141001 от ОПФ с пл. от 
2,082 дка, нах. се в с.Лесковдол, 
м.”Дупките”. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
Кат. на земята: десета. Граници: имо-
ти 141005; 158076; 000715; 139044; 
141002; АЧОС №11789/23.07.2015 г.
- Имот №139041 от ОПФ с пл. от 
4,264 дка, нах. се в с.Лесковдол, 
м.”Горна размерица”. Н-н на тр. 
ползв.: др.селскост.т. Кат. на земя-
та: десета. Граници: имоти 139040; 
139042; 139043; 139044; АЧОС 
№11790/23.07.2015 г. 
- Имот №000731 от ОПФ с пл. от 
4,814 дка, нах. се в с.Лесковдол. Н-н 
на тр. ползв.: др.селскост.т. Кат. на зе-
мята: десета. Граници: имоти 158033; 
000734; 144001; 144004; 000735;; 
АЧОС №11791/23.07.2015 г. 
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- Имот № 141005 от ОПФ с пл. от 
24.982 дка, нах. се в с.Лесковдол, 
м.”Дупките“. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
Кат. на земята: десета. Граници: имо-
ти 141004; 139044; 141002; 141003; 
141002; 141001; 158076; 141006; 
141010...; АЧОС №11607/04.03.2015 
г.
- Имот № 141010 от ОПФ с пл. от 
37.384 дка, нах. се в с.Лесковдол, 
м.”Дупките“. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
Кат. на земята: десета. Граници: имо-
ти 158026; 158027; 158072; 141006; 
141005; 141007; 141008; 141007; 
141005... АЧОС №11608/04.03.2015 г.
- Имот № 141006 от ОПФ, с пл. от 
3.085 дка, нах. се в с. Лесковдол, 
м.”Дупките“. Н-н на тр. ползв.: др. 
селскостоп. територия. Кат. на земя-
та: десета. Граници: имоти 141010; 
141005; 158076; 158072. АЧОС 
№11610/04.03.2015 г.
РЕШЕНИЕ №170 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015 г. В РАЗД. II „ПОД 
НАЕМ“ С ИМОТИ– ОС, НАХ. СЕ 
В с.ДРУЖЕВО
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА 
ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015 г. в разд. II “ПОД 
НАЕМ”, със следните имоти:
- Имот №037056 от ОПФ с пл. 15.470 
дка, нах. се в с.Дружево, м.„Валога“. 
Кат. на земята: девета. Н-н на тр. 
ползв.: ливада. Граници: имоти 
№№037070; 037069; 037055; 037054; 
037030; 037031; 037032; 037048; 
037049; 037062; 037065; 037066; 
037074; 037073; 037072; 037071. 
АЧОС № 5726/08.02.2007 г.
- Имот №018001 от ОПФ с пл. 
79.687 дка, нах. се в с.Дружево, 
м.”Гарванец”. Кат. на земята: десе-
та. Н-н на тр. ползв.: пасище, мера. 
Граници: имоти №№ 018003; 053074; 
....054004; 054006; 053112. АЧОС 
№479/12.06.2015 г.
- Имот №043064 от ОПФ с пл. 4.967 
дка, нах. се в с.Дружево, м.”Калинов 
дел”. Кат. на земята: шеста. Н-н на тр. 
ползв.: пасище, мера. Граници: имоти 
№№ 042063; 042041; 042042; 042043; 
064029. АПОС №478/12.06.2015 г.
- Имот №042026 от ОПФ с пл. 17.042 
дка, нах. се в с.Дружево, м.”Голата 
могила”.  Кат. на земята: шеста. Н-н 
на тр. ползв.: ливада. Граници: имоти 
№№ 042023, 040010, , 042042, 042041, 

042207   АЧОС  № 5842/08.02.2007 г.
- Имот №031008 от ОПФ с площ 
69.074 дка, нах. се в с.Дружево, 
м.”Крушите”.  Кат. на земята: десе-
та. Н-н на тр. ползв.:  пасище, мера. 
Граници: имоти №№ 060015; 060027; 
060028; 060027; 060026; 060015; 
060016; 060021; 060016; 060020; 
060022; 031015; 031016; АПОС 
№400/07.04.2015 г
РЕШЕНИЕ №171 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015 г. В РАЗД. II „ПОД 
НАЕМ“ С ИМОТИ–ОС, НАХ. СЕ В 
с.ЗИМЕВИЦА И с.ЗАНОГЕ
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА 
ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015 г. в разд. II “ПОД 
НАЕМ”, със следните имоти:
- Имот №014007 от ОПФ с пл. 
12,772 дка, нах. се в с.Зимевица, 
м.”Кърневица”. Кат. на земята: десе-
та (10.217) шеста (2.554). Н-н на тр. 
ползв.: пасище, мера. Граници: имоти 
№№000028, 000027, 014004, 014005 и 
014006; АПОС № 227/25.03.2014 г.
- Имот №031041 от ОПФ с пл. 173,337 
дка, нах. се в с.Заноге. Кат. на земя-
та: десета. Н-н на тр. ползв.: пасище, 
мера. Граници: имоти №№ 002030; 
031025; 031024; 031043; 030055; 
002018; 030073; 031039... АПОС 
№188/21.01.2014 г.
- Имот №012066 от ОПФ с пл. 51.690 
дка, нах. се в с. Заноге. Кат. земя: де-
сета. Н-н на тр. ползв.:ливада. Гр.:
имои№№012060;012064;012044;...01
2045.АЧОС№6778/08.02. 2007 г
РЕШЕНИЕ №172 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С 
ИМОТИ–ОС ЗА 2015 г. В РАЗД. II 
„ПОД НАЕМ“ С ТЕРЕН, ПОП. В 
УПИ №VII „ЗА OЗЕЛЕН.“, кв107-
ПУП НА гр.СВОГЕ С ТЪРГ. ПЛ. 
ОТ 45.00 кв.м
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С 
ИМОТ–ПОС ЗА 2015 г. в разд. II 
“ПОД НАЕМ”, със следния имот: те-
рен, попад. в УПИ №VII „За oзеленя-
ване“, кв. 107 по ПУП на гр. Своге с 
търг. пл. от 45.00 кв.м.
РЕШЕНИЕ №173 - ОТНОСНО: ДО-
ПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРАМА ЗА У-
НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ–
ОС ЗА 2015 г. В РАЗД. III “УЧРЕД. 
ПРАВО НА СТР.”, ВЪРХУ ЧАСТ 

ОТ УПИ I „ЗА ЖИЛ. КОМПЛЕКС“ 
В кв.57 ПО ПУП НА с.ТОМПСЪН, 
ПРЕДСТАВЛ. ГАРАЖНА КЛЕТКА 
№7 С ПЛОЩ ОТ 14,85 кв.м
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА 
ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ЧОС ЗА 2015 г. в разд. III “УЧРЕ-
ДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ”, вър-
ху:част от УПИ I „За жил. комплекс“ в 
кв.57-ПУП на с. Томпсън, представл. 
гараж. клетка №7 с пл. от 14,85 кв.м.
РЕШЕНИЕ №174 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С 
ИМОТИ–ОС ЗА 2015 г. В РАЗД. V 
„ПРИДОБИВ. НА НЕДВ. ИМОТИ” 
С УПИ X-2254, КВ. 54 ПО ПУП 
НА ГР. СВОГЕ, С ПЛОЩ ОТ 1050 
кв.м
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА 
ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015 г. в разд. V „ПРИДО-
БИВ. НА НЕДВ. ИМОТИ”, със след-
ния имот: УПИ X - 2254, кв. 54 по 
ПУП на гр. Своге, с пл. от 1050 кв.м, 
собств. на Георги Григ. Георгиев, док. 
за собств. н.а. №42, том III, дело № 
1349/03.11.1993 г.
РЕШЕНИЕ №175 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ–ОС ЗА 2015 г. В РАЗД. 
VIII “ДАРЕНИЕ” С УПИ IV “ЗА 
ПАРАКЛИС”, КВ.8 ОТ ПУП НА 
с.ТОМПСЪН
ОбС не ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА 
ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТ–
ЧОС ЗА 2015 г. в разд. VIII “ДАРЕ-
НИЕ”, със следн. имот: УПИ IV -  “За 
параклис”, кв.8 от ПУП на с.Томпсън. 
Пл. на УПИ, измер. граф. е 539.00 
кв.м. АЧОС №11782/23.07.2015г.
РЕШЕНИЕ №176 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРА-
МА ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ–ОС ЗА 2015 г. В РАЗД. 
VIII “ДАРЕНИЕ” С ИМОТ-ЧОС, 
ПРЕДСТАВЛ. ДВОРНО МЯСТО С 
ПЛ. ОТ 7350 кв.м - УПИ № I “ЗА 
УЧИЛИЩЕ“, КВ.79 ПО ПУП НА 
ГР.СВОГЕ
ОбС допълва Год. програма за у-ние 
и разпорежд. с имоти-ОС за 2015 г. в 
нов Разд.VIII „Дарение“ с имот-ЧОС, 
представл. дворно място с пл. от 7350 
кв.м УПИ № I “За училище“, кв.79 по 
ПУП на гр.Своге. АЧОС №11774 от 
14.07.2015 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 Изх.№ 138/07.08.2015г.
ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с 
Решение №155, Протокол №10 от 31.07.2015г. ОбС-Своге дава разрешение да се изработи за сметка на заинтересова-
ното лице – собственика на имота (възложител по см. на ЗУТ) – Проект за ПУП- ПЗ за промяна предназначението на 
североизточната част с площ от 3485кв.м от имот извън границите на урбанизираните територии, съгласно скица № 
000816/04.06.2015г. на Общинската служба по земеделие-Своге: ПИ № 017028 по КВС за с. ЗАСЕЛЕ, Община Своге, 
местн. „Змеова дупка”, ливада, V-та категория – от земеделска земя в територия със смесено предназначение – за из-
граждане на вилни сгради за рекреация и отдих и на сгради за обществено обслужване, и установяване на застрояване 
с показатели: Пзастр.≤40%, Кинт≤0.8, Позел.≥50%, разположено съгласно червените ограничителни линии и другите 
данни от графичната част на Заданието.
Александър Манолов  /п/
Председател на Общински съвет-Своге

Общинският съвет отказа да приеме предложението за предоставяне на 
безвъзмездно управление на парцел за изграждане на нов Център за 

спешна медицинска помощ по проект на 
Министерство на здравеопазването

 Предложението бе раз-
гледано на заседание на Общин-
ски съвет-Своге, проведено на 
31.07.2015 г., при кворум от 18 
общински съветници. След из-
вестно дебатиране по въпроса, 
съветниците преминаха към гла-
суване и с 6 гласа „за”, 5 „против” 
и 7 „въздържали се”, предложе-
нието не бе прието. Общински-
ят съветник от ДСБ и адвокат 
по професия, Веселин Запрянов, 
поиска прегласуване, както и 10-
минутна почивка за допълнител-
ни консултации по групи. Преди 
това той разясни на съветниците, 
че тук става дума за предоставя-
не за безвъзмездно ползване, а не 
за продаване на терена. Въпреки 
това, след почивката гласуването 
бе с почти същите резултати – 9 
гласа „за”, 5 „против” и 4 „въз-
държали се”. Така предложение-
то бе окончателно отхвърлено и, 
за съжаление, Своге се лишава от 
възможността да има чисто нов 
и модерно оборудван център, а 
хората – от достъп до качествено 
ново медицинско обслужване. 
            Предложението е внесено 

в ОбС по повод писмо, с вх.№06-
21-87/15.07.2015 г., от Областния 
управител на Софийска област г-
жа Росица Иванова,  изпратено и 
до други кметове от областта. В 
писмото се казва, че във връзка 
с проведена среща на кметовете 
от региона със заместник-минис-
търа на здравеопазването д-р Ва-
ньо Шарков и д-р Георги Гелев, 
директор на ЦСМП-София и и.д. 
директор на ЦСМП-София об-
ласт, състояла се в Областна ад-
министрация на Софийска област 
на 14.07.2015 г., относно изпъл-
нение на голям инвестиционен 
проект на МЗ по ОП „Региони в 
растеж” 2014-2020 г., е необхо-
димо: да се изяснят сатутът на 
терените и сградите на съществу-
ващите Филиали на спешната ме-
дицинска помощ по места и, ако 
терените и сградите са общинска 
собственост, спешно да се извър-
ши процедура по промяна на соб-
ствеността в държавна. Предвид 
кратките срокове е препоръчано 
Общинските съвети да разгледат 
предложението и да вземат реше-
ние, което да предоставят в Об-

ластна администрация до края на 
месец юли 2015 г.
           Във връзка с това пис-
мо кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков, който също при-
съства на срещата от 14.07.2015 
г., внесе в Общинския съвет 
предложението  за изменение на 
действащия ПУП, с цел обособя-
ване на парцел, представляващ 
УПИ ХVІ-342 „За спешен цен-
тър” с площ от 832 кв.м, находящ 
се в кв. 54 по ПУП на гр. Своге. 
Имотът, по скица-предложение, е 
част от УПИ ІV-342 „За болница” 
и се предвижда за предоставяне 
за безвъзмездно управление на 
Министерство на здравеопазва-
нето, в качеството му на бенефи-
циент по ОП „Региони в растеж” 
2014-2020 г., по инвестиционен 
проект, свързан с обноваване и 
модернизация на сградния фонд 
и оборудването в системата на 
спешната медицинска помощ на 
територията на цялата страна. 
Обособеният парцел трябваше да 
послужи за изграждането на из-
цяло нови помещения на ЦСМП 
и ФСМП.
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Силният дух на едно българче от Бов
 Слънчевата Веси, или Весела 
Дункова, е родена през 1984 г. в гр. Со-
фия. Тя е една от внучките на баба Ели 
/Елисавета Андрова/ от кв. „Скакля”-
Гара Бов. Предизвикателствата, пред 
които я изправя съдбата 
още от детските години 
– синдром на Даун, се 
превръщат с течение на 
времето в успехи. Благо-
дарение на подкрепата и 
обичта на нейното се-
мейство, преди всичко 
на майка й Пенка, Веси 
успява да преодолее 
трудностите и да проме-
ни живота си.
 От 2014 г. Веси 
е състезател по тенис на 
маса на Спешъл Олим-
пикс София. През мина-
лата година за първи път 
участва в Европейските 
летни игри в Антверпен /Белгия/, къде-
то завоюва 4-то място. Тя прави огро-
мна крачка като показва, че може да се 
грижи сама за себе си. През тази годи-
на, от 21 юли до 2 август, Веси участва 
в Световните летни игри Лос Анже-
лис`2015, където се състезава сред 6 

500 атлети от 165 страни. От там тя се 
завърна с 2 медала - бронзов в индиви-
дуалните състезания и сребърен в сме-
сени двойки.
Спешъл Олимпикс е движение, което 

организира целогодишно спортно-със-
тезателна дейност в различни Олим-
пийски спортове за деца и възрастни с 
интелектуални затруднения. 
 Веси ежедневно показва как 
хора със и без интелектуални затрудне-
ния спортуват, работят и се забавляват 

заедно. Историята на Веси е пример за 
това как с подкрепа, обич и силен дух, 
проблемите се превръщат в предизви-
кателства, а предизвикателствата в ус-
пехи.

 Веси дори преодоля-
ва страха си от лекарите 
и медицински прегледи 
и геройски се подлага на 
четири часови изследва-
ния в Програмата на Спе-
шъл Олимпикс „Здрави 
атлети“, която винаги се 
провежда по време на иг-
рите. Но най-смелата й 
постъпка е непосредстве-
но след откриването на 
Европейските летни игри 
в Антверпен‘2014. Сума-
тоха, автобуси, паркинг, 
всяка делегация се опитва 
да открие и да се добере 
до отредения й автобус. В 

бързането Веси се спъва и пада зре-
лищно, с което събра всички погледи в 
радиус от 20 метра. След което става, 
прави дълбок поклон с реверанс към 
публиката и най-невъзмутимо продъл-
жава към автобуса, под звука на бурни 
аплодисменти.

Съобщение

На вниманието на жителите и гостите на община Своге

Относно: Предприемане на мерки във връзка с усложнената пожарна обстановка на терито-
рията на страната.

         Предпоставка за възникването на горски и полски пожари са освен високите температури и наличието на суха 
растителност, така и проявената небрежност при почистването на земеделските земи от техните собственици и арен-
датори. 
         Съгласно чл.41а от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), се наказва с глоба от 1500 до 6000 лв. полз-
вателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци. При повторно 
нарушение, наказанието е от 2000 до 12000 лв. Същите наказания се налагат и на лице, което е нарушило забраната за 
изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци в земеделски земи, съгл. чл.6, ал.1, т.2 от закона.
         Съгласно чл.44 от ЗОЗЗ, нарушенията за земи от Общинския поземлен фонд, както и в случаите по чл.41а, ал.1, 
т.3 /земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци/ се установяват с актове 
на длъжностни лица, определени от кмета на общината. Наказателните постановления се издават от кмета на общината 
или от оправомощено от него длъжностно лице.
         Кметът на общината, в изпълнение на Закона за защита при бедствие (ЗЗБ) организира, координира и провежда 
превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия.

РСПБЗН-СВОГЕ                                                          ОБЩИНА СВОГЕ
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 От 7 до 14 август 2015 г. в 
с.Батулия бе организиран и проведен 
поредният пленер на избразително-
то изкуство, съвместно с НЧ„Христо 
Ботев 1961”-с.Батулия и Катедра-
та по изобразително изкуство при 

СУ„Климент Охридски”. В него взеха 
участие докторантите Света Петрова, 
Венцислава Стоянова и  Красимира 
Дренска.
 Със забележително въобра-
жение бяха представени творбите 
„Пейзаж от Батулия”, композицията 
„Аз Сизиф”, по едноименната пиеса 
на режисьора Весела Кунчева, какго и 
„Нощ над Батулия”. Една от ценните 

творби в сбирката картини от 
проведените пленери е копи-
ето на иконата „Свети Теодор 
Стратилат”от доц.д-р Мая Ди-
мова. 
 В началото на месец 

септември т.г. в Батулия 
предстои да се прове-
де поредният пленер на 
деца от кръжоци по изоб-
разително изкуство от гр. 
Пловдив. Интерес към 
инициативата проявява 
и Националната художествена 
академия, като в програмата за 
следващата година е включено 
гостуване през месец юли. 
 Предстои и гостуване на фон-
да на НЧ„Христо Ботев 1961”-

с.Батулия, в т.ч. и на експозицията  от 
снимки „Батулия във фотоси”, създа-
дена от Марио Цановски, в общините 
Самоков и Ихтиман. 
Амбицията на председателя на читали-
щето г-н Ясен Чуруков е да се утвърди 
тази  традиция в изключително краси-
вия природен кът в община Своге, ка-
къвто е землището на с.Батулия.

Пленер на изобразителното изкуство бе проведен в с. Батулия 
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Състоя се 43-тият туристически събор на връх Грохотен

Броя подготвиха:
текст: Юлия Дикова

снимки: Юлия Дикова, Ина Бачева, 
Ясен Чуруков, Красимир Петков

Дизайн и предпечат: Цветан Такев

 На 22 и 23 август 2015 г. се 
проведе традиционният, 43-ти поред, 
събор на връх Грохотен. Той бе органи-
зиран, както винаги, от Туристическо 

дружество „Искърски пролом”, със съ-
действието на Община Своге. 
 В съботния ден събитието за-
почна с построяване на палатковия 
лагер от членовете на ТД „Искърски 
пролом” и посрещане на участниците 
в събора. Въпреки лошото време и гъ-
стата мъгла, доста хора се изкачиха до 
върха. Нищо не попречи на доброто на-
строение на пристигналите – извиха се 
кръшни хора, напук на дъжда и вятъра. 
Към 20.00 ч. се проведе и традиционна-
та заря, осигурена от Община Своге.
 В неделя се качиха още дос-
та хора, много от които пеша. Имаше 
и организирана група ентусиасти от 
Балчик, Пазарджик и Пловдив. Па-
латки бяха опънати на много места на 

поляната под върха. Започна и 
празничната програма, в която 
взеха участие младите анима-
тори от „Амейз” ООД, начело 

с Антоанета 
Парапанова , 
които запоз-
наха гостите с 
старобългар-
ските тради-
ции и покани-
ха желаещи да 
се включат в 
състезание по 
стрелба с лък 
и мятане на ко-
пие. Конят Ви-
хър отново бе 
звезда на пред-

ставлението. Тони Парапанова, 
която е професионален треньор 
на конете в НСА, показа завид-
ни умения по езда. Всички, ко-
ито имаха желание да пояздят, 
можаха да го сторят. 
 Лили Янкулова при-
готви прекрасна боб-чорба, 
която бе раздадена на всички 
присъстващи. Отново музика и 
хора огласиха местността, а настроени-
ето достигна своя връх.
 Когато съборът бе закрит в 
уречения час, всичко наоколо бе почис-
тено от отпадъци и чак тогава хората се 
разотидоха.
 Председателят на ТД „Искър-
ски пролом”, г-н Красимир Петков, бла-

годари на всички учас-
тници и членове, че се 
отзоваха и тази година 
и не изоставиха тради-
цията. Че помогнаха 
за построяването на 
лагера и за спокойното 
протичане на събитие-
то, както и за подготов-
ката на терена преди 
това. Той благодари и 
на РУМВР-Своге и на 
Община Своге за ока-
заното съдействие. 


