
Освещаване и откриване на моста в с. Батулия
 На 19 септември 2015 г. се със-
тоя официалното откриване на моста 
в с. Батулия след направения основен 
ремонт. Официалните лица, поканени 
за откриването, бяха Областният упра-
вител на Софийска област г-жа Роси-
ца Иванова и Кметът на община Своге 
инж. Жоро Цветков. Присъстваха още 
кметът на с.Реброво и с.Батулия г-н Пе-

тко Николов, заместник-кметовете на 
община Своге г-жа Ренета Кръстанова 
и инж. Юлиян Асенов, секретарят - г-
жа Мая Ташунова, главният счетоводи-

тел – г-жа Станислава Боянова, както и 
много жители и гости на с.Батулия.
 Събитието започна с тържест-
вен водосвет, извършен от свещеник 
Стефан Стойчев от батулийския ма-
настир „Св.Николай Чудотворец”. 
Отец Стефан се помоли за жителите 
на с.Батулия и околните села, да бъдат 
отминавани в бъдеще от такива преме-

ждия, като случи-
лото се в нощта на 
31 юли 2014 г. Мо-
литва бе отправена 
и за безаварийно 
ползване на рено-
вираното пътно съ-
оръжение. Отецът 
поръси със светена 
вода двете платна 
на моста, като чес-
тити на всички но-
вата придобивка.

Кметът на община Своге инж. Жоро 
Цветков изрази своята надежда, че 
никога повече хората няма да бъдат 
сполетявани от подобно природно бед-

ствие и пожела на всички да ползват 
моста със здраве. Той благодари и на 
фирмата-изпълнител за добре свър-

шената работа, както и на Областния 
управител Росица Иванова за оказано-
то съдействие при решаването на този 
тежък за общината проблем.
 Последва изказване на кмета 
Петко Николов, който разказа, че спо-
ред една приказка, селото е било споле-
тяно от т.нар. 100-годишна вълна. Т.е. 
подобно бедствие се случва веднъж 
на 100 години. Според кмета Николов 
няма сведения такова нещо да се е случ-
вало дори в последните 500 години, но 
миналата година тази малка рекичка 
(Кръстешка), чиято вода в момента 

   Четете в броя:
Освещаване и откриване на моста в с. Батулия.................Стр. 1 и 2
Нов проект по схемата “Независим живот”...............................Стр. 3
Откриване на новата учебна година 2015/2016...................Стр. 4 и 5
Национална кампания “Воля за спорт”......................................Стр. 6
Нова камбана за параклиса в с. Владо Тричков.......................Стр. 7
Среща с “Живи легенди” на режисьора Ники Илиев...............Стр. 8
Детските градини с нови компютри............................................Стр. 9
Самодейците от Гара Бов - на фестивала “Радилово 2015”..Стр. 9
Изнесена приемна но ОИЦ-София в град Своге......................Стр.10
Обяви....................................................................Стр. 11, 12, 13, 14 и 15
Решения на Общински съвет-Своге......................Стр. 16, 17, 18 и 19
Обявления на Общински съвет-Своге......................................Стр. 20
Събитие на ХТК “Полет”......................................................Стр. 21 и 22
ЦДГ в с. Церово - обновена.........................................................Стр. 23
Откриване на нова детска площадка в кв. “Дренов”.............Стр. 24 

1
......продължава на стр. 2



Община Своге информационен бюлетин

2

п о ч т и 
не се вижда, е станала толкова огро-
мна, че е помела всичко по пътя си. Той 
благодари на батулийци, че в нощта на 
бедствието, въпреки проливния дъжд, 
са излезли и са поставили заграждения 
от двете страни на срутилия се по сре-
дата мост, за да предотвратят пропада-
нето на някоя кола. Г-н Николов поже-
ла на всички това никога повече да не 
се повтаря.
 Г-жа Росица Иванова също 
поздрави жителите на Батулия и окол-
ните села с новата придобивка и изка-
за своята благодарност към ръковод-

ството на Община Своге за успешното 
приключване на тази нелека задача. 
Тя пожела на хората не 100-годишна, 
а 200-годишна вълна да не ги споле-
тява и никога повече да нямат про-
блеми от този род. Пожела на всички 
безпроблемно ползване на моста и да 
не се случват никакви произшествия, 
защото мостът е реновиран по всички 
правила за безопасно преминаване. На 
общинското ръководство г-жа Иванова 
пожела да продължава да се грижи за 
благоустрояването на селата и успешно 
реализиране на много нови проекти.
 Последва традиционното пре-
рязване на лентата, което бе извърше-
но от г-жа Росица Иванова, инж. Жоро 
Цветков и представител на фирмата-
изпълнител. С този акт мостът бе офи-
циално открит. 
 Инж. Жоро Цветков плисна 
светената вода от менчето по уличното 
платно, с пожеланието никога повече 
да не се случват такива премеждия. 

След това той гръмна и бутилка шам-
панско, която също разля по моста - за 
здраве и  безаварийно ползване.
 Фактология относно действия-
та на Община Своге за възстановяване 
на моста
 - В резултат на проливните дъ-
ждове от нощта на 31 юли 2014 г. мос-

тът над река Кръстешка в с. Батулия се 
срутва по средата и е в аварийно състо-
яние. Селата Батулия, Бакьово, Огоя и 
Ябланица са откъснати от света.
 - На 1 август 2014 г. 
е издадена Заповед №1393 
за обявяването на бедствено 
положение в община Своге, 
предвид всички поражения, 
нанесени от бурята навсякъде 
в общината.
 - От сухопътни вой-
ски е предоставен временен 
мост от типа тежък механи-
зиран мост ТММ-3, който да 
осигури достъпа до откъснатите села.
 - Община Своге внася всички 
необходими документи в Междуведом-
ствената комисия за възстановяване и 

подпомагане (МКВП) към 
Министерски съвет, с които 
кандидатства за отпускане 
на целеви средства за пре-
одоляване последствията 
от наводнението, тъй като 
Общината не разполага със 
собствени финансови сред-
ства в необходимия размер 
за неотложните аварийно-
възстановителни работи.
 - Съгласно т.18.7 

от Приложение №1/Протокол №1 от 
м. февруари 2015 г. от заседание на 
МКВП, на Община Своге са отпуснати 
566 968.00 лв. за неотложни аварийно-
възстановителни дейности на устой на 
моста в с. Батулия.

 - Постановлението 
на МС за одобрение на 
отпуснатите средства е с 
№92/17.04.2015 г.
- Министерство на финан-
сите отпуска средствата с 
писмо ФО-15/29.04.2015 г.
 - Сумата от 566 968.00 
лв. постъпва по сметка-
та на Община Своге на 
04.05.2015 г.
 - Договорът за изпъл-

нение с фирмата-изпълнител е сключен 
на 04.05.2015 г.
 - Ремонтът на моста стартира 
на 25.05.2015 г., с предвиден срок за из-

пълнение 125 календарни дни, считано 
от 26.05.2015 г., и е завършен предсроч-
но.
 - Откриването на моста се със-
тои на 19.09.2015 г.
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Община Своге стартира новия програмен период 2014-2020 
с проект по схемата „Независим живот” на ОП РЧР

 Кметът на община Своге 
инж. Жоро Цветков подписа на 17 
септември договора за проект по 
схемата „Независим живот” на ОП-
РЧР, с което даде старт на новия 
програмен период 2014-2020 г. 
 Вицепремиерът Ивайло 
Калфин връчи договорите на пър-

вите 81 общини, между които и 
община Своге, за изпълнение на 
одобрени социални проекти, които 
ще се финансират по схема „Неза-
висим живот“ на Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ре-
сурси“ 2014-2020 г.  Описаните в 
тях дейности включват широк кръг 
от социални услуги, в това число и 
лични асистенти за възрастни хора 
и хора с увреждания. 
 Специален гост на съби-
тието в Министерския съвет беше 
и министър-председателят Бойко 
Борисов. Той определи схемата 
„Независим живот“ като една от 
най-социалните схеми на ОП РЧР, 
защото средствата отиват при хора-
та в неравностойно положение, при 
тези, който имат нужда от асистен-
ти и подкрепа. Премиерът поздрави 
екипа на Министерството на труда 
и социалната политика за работа-
та по усвояването на средствата от 
европейските фондове и призова 

общините за бърза реализация на 
проектните си предложения, за да 
могат хората да се възползват час 
по-скоро от услугите. 
 Първите 
81 договора на 
общини по опера-
ция „Независим 

ж и -
в о т “ 
са за 
о к о -
ло 40 
м л н . 
л в . 
О б -
щ а т а 
стой -
н о с т 
на схемата, насочена 
към изпълнение на раз-
лични социални дей-
ности, е 150 млн. лв. Тя 
дава възможност за под-
помагане и осигурява-

не на лични 
асистенти , 
за обезпеча-
ване на ус-
луги в дома 
и на услуги 
в общност-
та на хора с 
увреждания 
и възрастни 
хора, които 
имат затруд-
нения в об-
служването 
си. Допус-
тимата стой-
ност за кан-
дидатстване по проектите е между 
80 000 и 500 000 лв.
 Кметът инж. Жоро Цветков 
и главният счетоводител Станислава 
Боянова подписаха договора за про-
екта, с който Община Своге канди-
датства – Проект: BG05M9OP001-
2.002-0074 „Нова възможност за 

социална подкрепа и независим 
живот на хората в неравностой-
но положение от община Своге”. 
Проектът е на стойност 500 000 

лева. Проектното предложение 
предвижда и разкриване на нова 
социална услуга в община Своге: 
Център за почасово предоставяне 
на услуги за социално включване 
в общността или в домашна сре-

да, който ще осигурява комплексна 
подкрепа за хората с увреждания и 
хора над 65 години с невъзможност 
за самообслужване. 
 Още две общини от Софий-
ска област получиха своите дого-
вори – община Драгоман и община 
Копривщица.
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Кметът инж. Жоро Цветков откри новата учебна година 
в СОУ „Иван Вазов”-Своге

 На 15 септември новата 
учебна 2015-2016 година бе откри-
та официално в цялата община. 
Служители от общинската админи-
страция посетиха всички училища 
в първия учебен ден.
 Кметът на община Своге 
инж. Жоро Цветков бе гост на СОУ 
„Иван Вазов”. Преди традицион-

ната програма, посветена на нова-
та учебната година, във фоайето 
на втория етаж се състоя кратко 
тържество, по случай откриване-
то на бюст-паметник на патрона 
на училището Иван Вазов. Самата 
скулптура е дарение от дипломата-
художник Румен Събев.
 Церемонията започна с 
тържествен водосвет и молитва за 
здраве и успехи, изпълнени от про-
тойерей Любомир Пешев – предсе-

дател на настоятелството на своген-
ския храм „Св.Св. Петър и Павел”, 
в които взе участие и църковния 
хор. Отецът се помоли за здравето и 

благополучието на всички 
преподаватели и ученици 
от СОУ „Иван Вазов”. 
 Кметът, инж. 
Жоро Цветков, откри 
бюст-паметника и поздра-
ви колектива на училище-
то с новата придобивка. 
Пожела на всички успеш-

на и ползотворна 
учебна година. 
 Ученици 
от училището 
бяха подготвили кратък 
рецитал от стихове на 
Иван Вазов, с които отда-
доха почит към своя па-
трон.
След церемонията препо-
даватели и гости излязоха 
на двора, където вече се 
бяха събрали всички уче-

ници и много родители, а малките 
първокласници нетърпеливо оч-
акваха да чуят първия звънец и да 
пристъпят за първи път в класните 
стаи.
 Отец Любомир Пешев се 
помоли отново, този път за здраве-
то и успешното начало на първола-
ците, а след това ги поръси със све-
тена вода.
 Поздравления, по случай 
новата учебна година, произнесоха 

директорът на СОУ „Иван 
Вазов” г-н Любомир Яна-
киев и майка на първокла-
сник.
 Думата за привет-
ствие бе дадена и на кме-
та на община Своге инж. 
Жоро Цветков, който каза: 
„Уважаеми г-н дирек-
тор, уважаеми учители 
и родители, скъпи уче-
ници, Поздравявам ви 

по случай  новата 2015/2016 учеб-
на година! С голямо удоволствие 
участвам във вашето тържество, 
което е празник и за мен, и за 

всички, които са свързани с жи-
вота на СОУ„Иван Вазов”. Днес 
има още едно празнично събитие 
– откриване на бюст-паметник 
на вашия патрон – Иван Вазов! 
Нека той ви напомня за великите 
личности на нашата просвета и 
култура, които ни завещаха лю-
бовта към знанието и науката!
 Както винаги, ние  се на-
дяваме, че  новата учебна година 
ще бъде  ползотворна  и успешна 
за учениците, ще вдъхне нови на-
дежди за по-добро бъдеще на бъл-
гарското образование. Срещите 
с науката, с необятния свят на 
човешкото познание трябва да 
дадат на нашите деца сериозна 
основа за обучение и развитие.
 Скъпи ученици, пожела-
вам ви през новата учебна година 
да продължите с любознателност, 

......продължава на стр. 5
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посто-
янство и много старание да ус-
воявате уроците си за света, за 
живота и хората. Особено ми е 
приятно да се обърна  към новите  
ученици – малките първокласни-
ци с пожелания за много интерес-
ни и щастливи ученически годи-
ни, които винаги да си спомнят с 
радост .
 Бих искал да изразя сво-
ята  благодарност и признател-
ност към труда на вас, уважаеми 
учители, които всяка година с  
неизменно вълнение, сърдечно 

и с обич посрещате сво-
ите ученици.  Желая ви 
здраве и удовлетворение 
в работата, високи  по-
стижения  през  новат 
учебна година! 
 Честит празник 
и на добър час!”
 След речта си кме-
тът удари и първия звънец, 
с което даде старт на но-
вата учебна година. Мал-
ките първокласници бяха 
въведени в училище от по-големите 
ученици. Дванадесетокласниците 

им връчиха символичния ключ на 
училището със завета да го пазят и 
да се учат добре. 

......продължение от стр. 4

Откриване на новата учебна година в 
ПГ „Велизар Пеев”-Своге

 Новата учебна 2015-2016 година бе открита и в 
ПГ „Велизар Пеев”-Своге, където поздравителен 
адрес от името на кмета инж. Жоро Цветков бе про-
четен от старши юрисконсулта на Община Своге 
г-жа Юлия Геошева. Поздравително слово, с поже-
лание за успехи и ползотворна година, произнесе 
и заместник-директорът на гимназията г-жа Анита 
Ангелова.
 По традиция новите ученици, пристъпващи за 
пръв път прага на гимназията, бяха посрещнати от 
по-големите с морковчета. 
 Г-жа Геошева подари на учениците две карти – ис-
торическа и литературна и футболни топки от име-
то на Община Своге, след което посети класната 
стая на новите деветокласници.

 Община Своге пожелава на всички ученици здраве и много успехи!
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 Националната кампания 
„Воля за спорт”, организирана от 
Балканска Интернет Медия Асоци-
ация, с подкрепата на Агенция за 
хора с увреждания и Българска па-

раолимпийска асоциация, проведе 
своето мероприятие на 18 септем-
ври 2015 г. в Своге. 15 общини от 
цяла България ще вземат участие 
в кампанията, която стартира на 11 
септември в Стара Загора. Събити-
ята, в които е предвидено известни 
спортисти да  плуват, играят волей-
бол, народна топка, тенис на маса, 
шах и др., заедно с хората в нерав-
ностойно положение, се провеждат 
под патронажа на министър-пред-
седателя Бойко Борисов и Минис-
терството на младежта и спорта.
 В медиите бе анонсирано, 
че известният футболист от Своге 
Христо Йовов, ще играе тенис на 
маса, заедно с хората с увреждания. 
Оказа се, че той е добър не само в 
този спорт, но и в шахмата. Един 

дълъг сеанс срещу гросмай-
стора и кмет на селата Гара 
Бов и Бов, Марио Вутов, до-
каза това.
 Кметът на община 

Своге инж. Жоро Цве-
тков взе участие в със-
тезанията по канадска 
борба, като преди това 
поздрави организато-
рите за благородното 
им начинание и поже-
ла успех на участници-
те, а членове на общинската 
администрация се включиха 
в бадминтона и шахма-
та.
Официални гости на 

събитието бяха депутатите 
Светлана Ангелова и Светлин 
Танчев, както и Георги Яна-
киев от Министерството на 
младежта и спорта. Водеща 
беше Нина-Никол Хамилтън. 
Участие в програмата взе-
ха и певиците Бриана, Веси 
Маринчева и Ивана Мей. Г-
жа Светлана Ангелова също 
премери сили в канадската борба 
срещу отец Стефан Стойчев от Ба-
тулийския манастир „Св.Николай 
Чудотворец”. И наистина стана 
чудо – тя победи.
 Над 15 човека от общината 
с различни увреждания взеха учас-
тие в спортните игри и бяха много 
щастливи от своите победи. Те бяха 
наградени в различните категории 

спорт от кмета на община 
Своге инж. Жоро Цветков и 
от Христо Йовов, които им 
връчиха медали и купи.
 Свогенската общественост 
се включи спонтанно в ини-
циативата и в крайна сметка 
се получи един весел и прия-
тен празник, като най-актив-
ни бяха децата. Те също по-
лучиха медали за участието 
си.

 По официални данни инва-
лидите в България са над 1 200 000 
души, от които работещи са само 

1%. 30% от инвалидите в България 
въобще не излизат от домовете си. 
Инициативата цели те да бъдат из-

ведем навън, да се приобщят към 
различни спортни състезания, при-
годени за хора в неравностойно по-
ложение и да се почувстват равнос-
тойни и побеждаващи хора.

Етап от Национална кампания „Воля за спорт” 
се проведе и в Своге
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 На 29 август 2015 г. се извър-
ши освещаването на новопоставената 
камбана в параклис „Св. Архангел Ми-
хаил” в с.Владо Тричков, изработена и 
закупена, чрез даренията на 168 дари-
тели, между които и кмета на община 
Своге инж. Жоро Цветков.

 На 7 септември 2015 г. след 
Вечерната служба за Рождество Бого-
родично, проведена в параклиса, всич-
ки дарители, предоставили суми над 
50 лв, получиха Благодарствени писма, 
подписани лично от председателя на 
Църковното настоятелство – свещеник 
Росен Андонов. 

 Самият отец Росен Андонов 
пожела да разкаже историята около 
прострояването на параклиса и осигу-
ряването на камбаната: „Параклис „Св. 
Архангел Михаил с. Владо Тричков 

е построен през 2000 г. от г-н 
Тодор Ангелов (тогава кмет на 
с. Владо Тричков), но без необ-
ходимите строителни книжа. 
Строителството е финансирано 
от известният стилист г-н Капа-
нов. Опитите за узаконяване на 

сградата започват още 
през 2002 г. с Решение 
на тогавашния Общин-
ския съвет параклисът 
да бъде дарен на БПЦ. 
Уви, това Решение, по 
ред законови, субектив-
ни и обективни причи-
ни, не влиза в сила.
 Уставът на БПЦ не позволя-
ва освещаване на храмове и 
параклиси с неясна собстве-
ност. Изменение на Закона за 
устройство на територията, в 
сила от 26 ноември 2012 г., вече 

позволява  узаконяване, при определе-
ни условия, на строежи, изградени в 
периода от април 1987 г. до юли 2003 г., 
за които липсва строителна документа-
ция. На основане на това изменение на 
ЗУТ, Църковното Настоятелство, на ко-
ето съм председател, съвместно с кме-
та на общ. Своге, инж. Жоро Цветков, 
предприемат действия за узаконяване 
на параклис „Св. Архангел Михаил” в 
с. Владо Тричков. На основане факта, 
че параклисът е строен върху общинска 
земя, строителните книжа се изготвят 
на името на Община Своге. Надеждата 
ми беше, че след узаконяването Общи-
ната ще дари параклиса на Църквата.
 През 2013 г. бе изготвен про-
ект /дарение / на параклис „Св. Архан-
гел Михаил”.
 На 13.02.2014 г. е издадено 
конструктивно становише.
 На 04.11.2014 г. Църковното 
настоятелство приема с договор за да-
рение от Община  Своге собственоста 
на параклис „Св. Архангел Михаил”.
 Така вече не същесвуват преч-
ки да се извърши освещаване на парак-
лиса. 
 На 22.12.2014 г. Негово преос-
вещенство епископ Григорий, викарий 
на Българския Патриарх и Митрополит 
Софийски Неофит, извърши чина на 
освещаване.

 От тогава аз, свещеник Росен 
Андонов, отслужвам литургия всяка 
последна седмица на месеца и вечерня 
служба и водосвет срещу всеки праз-
ник.
 Но параклисът нямаше кам-
бана, която със звън да призове жите-
лите на с. Владо Тричков на молитва 
в храма. За това в началото на 2015 г., 
с решение на Църковното настоятел-
ство, предприех мерки за проектиране 
на Камбанария. Бе изготвен проект /да-
рение/ за строителство на камбанария. 
Община Своге предостави на Църков-
ното настоятелство безвъзмездно пра-
во на строеж върху 4 кв.м. Скоро ще 
излезе и разрешението за строеж.
 Междувременно Църковното 
настоятелство обявява на 12.04.2015 г.  
кампания за набиране на средства за 
закупуване на КАМБАНА. За няколко 
месеца бяха събрани необходите сред-
ства и закупена камбана, произве дена 
в Гърция, тежка 100 кг и на стойност 
4000 лв. Камбаната е монтирана вре-
менно на два бора до построяване на 
камбанария. Освешаването бе извър-
шено на 29.08.2015 г. В кампанията се 
включиха 168 дарители. Между тях г-
н Иван Иванов /чорбаджията/-1020лв. 
и г-н Илия Димитров с 1000 лв. Също 
кмета на община Своге инж. Жоро 
Цветков – 250 лв. и много други хора 
- със суми между 350 и 5 лв. Събраните 
средства, които надвишават 4000-те лв. 
за камбаната, ще бъдат използвани за 
строителството на камбанария.
 От името на Църковното на-
стоятелство - благодаря на всички да-
рители!”

Параклис „Св. Архангел Михаил” в с. Владо Тричков 
– с нова камбана
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Среща с „Живи легенди” на Ники Илиев
 На 5 септември 2015 г. от 
20.45 ч. на централния площад в 
Своге бе представена прожекцията 
на филма „Живи легенди”. Лятно-
то кино на открито събра десетки  
зрители. Всички те се насладиха на 

великолепната игра на най-младото 
поколение звезди на българското 
кино. Във филма участват актьорите 
– Орлин Павлов, Ники Илиев, Саня 
Борисова-Илиева, Димо Алексиев, 
Любомир Ковачев, Георги Кадурин, 
Яна Маринова и Микеле Плачидо и 
др. 
 „Живи легенди” е вторият 
филм на младия режисьор и актьор 
Ники Илиев, чиято премиера се със-
тоя в началото на миналата година. 
Лентата грабна приза за най-добър 
международен филм на осмото из-
дание на престижния “Манхатън 
Филм Фестивал” в Ню Йорк. С тази 
награда “Живи легенди” ясно пока-
за, че филмите няма нужда да се де-
лят на фестивални и зрителски както 
е прието в България, а могат едно-
временно да притежават художест-
вена стойност и да радват масовата 
аудитория.
 Режисьорският подход на 
актьора Ники Илиев работи доста 
добре по няколко причини – исто-
риите му са леки и забавни (без да 
са блудкави), действието (или поне 
част от него) се развива в екзотични 

локации, а в актьорския 
състав задължително 
присъства поне едно го-
лямо име.
 Горчиво-сладката 
комедия „Живи легенди” 

следва плътно тази 
схема, и то очевид-
но – без претенции 
за високо изкуство 
или някакви особе-
но сложни послания. 
Всичко започва (или 
по-точно всичко се 
обърква) с един ин-
цидент. Един млад 
банкер, домогнал 
се до всички бла-
га, за които може 
да се мечтае,  пада 
от дърво и изпада в 
безсъзнание, за да 

се събуди със съзнание-
то на своето 18-годишно 
аз. Без да помни нищо от случилото 
се след абитуриентския му бал, той 
пристига в родния си град, за да си 
види с хората, които сега смята за 
най-близки, а именно бившите му 
съученици. Изпълнен с ентусиа-
зъм и несвойствена за възрастта му 
приповдигнатост, нашият герой с 
изумление се сблъсква с навъсени-
те и недоволни хора, в които са се 
превърнали приятелите му днес. 
Подтикнат от преоткрития си прик-
люченски дух, той решава да сбъдне 
юношеските мечти на всеки един от 

тях, а и да намери себе си някъде по 
пътя.
 Ники Илиев е роден на 
10.10.1981 г. в София. Средното си 
образование получава в 9-а френ-
ска гимназия в София. В Нов бъл-
гарски университет се дипломира в 
специалностите кинорежисурa и ак-
тьорско майсторство. Участва като 
актьор в редица чужди и български 
филмови продукции, както и в теа-
трални представления.
 Режисьорския си дебют в 
киното прави с филма Чужденецът, 
който печели наградите за най-до-
бър сценарий и филм в Комедифест 
в Лос Анджелис, приза за най-добър 
чуждестранен филм в МФФ Ман-
хатън и наградата на публиката на 
фестивала „Златна роза” във Варна.
 Филмът „Живи легенди” 
бе представен в Своге във връзка с 
Програмата за честване на 100-го-
дишнината на българското кино, 
отбелязана на 13 януари 2015 г. 
Прожекцията на филма бе събитие, 
предвидено в Културния календар 
на Община Своге.
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С това се осигуряват по-добри условия за административната работа 
на директорите и пресонала на детските заведения по изработката 
на документация, комуникацията с другите институции като 
Регионалния инспекторат 
по образоване, 
Регионалната здравна 
инспекция, включително 
и Община Своге. Това се 
случва съвсем навреме, за 
да могат да се обезпечат 
технически детските 
заведения, във връзка с 

Наредба №4 от 16 август 2015 г. за електронно подаване на всички 
документи, предоставени и съгласувани по електронен път.

Община Своге закупи нови компютри 
за детските градини

НЧ „Светлина 1896” с. Гара Бов взе участие 
във фестивала „Радилово 2015” 

 На 21.09.2015 г. любителски 
състави и клубове към НЧ „Светлина-
1896”  с.Гара Бов бяха част от Нацио-
налиня фестивал на кешкека и народ-
ните умения „Радилово`2015”.
 В категория Фолклор участ-
ваха  детски танцив състав „Лудо-мла-
до” и танцова формация „Самодейци”,  
с ръководител Лина Димитрова. След 
официалното откриване на фестивала, 
на открита сцена в центъра на селото 
пред стотици зрители, бовските  тан-
цьори представиха Шопски танц, Се-
верняшки танц и Шопска сюита.

 В категория Художествени 
занаяти читалището се  представи с 
изложба-базар на керамика от Недел-
ното училище по грънчарство и ръчни 
плетива от клуб „Бовска плетка-намет-
ка”. Даниела Петрова - преподавател 
в Неделното училище и Бойка Пеева 
от клуба за ръчно плетиво ангажираха 
вниманието на ценителите с красиви 
сувенири, предмети и аксесоари, като 

заедно с това разказваха и за тради-
циите и обичаите в бовския край.
 В следобедните часове бов-
ските участници посетиха музей-
ната сбирка на болницата на Лейди 
Странгфорд в Радилово, а навръща-
не за Бов истински се позабавляваха 
в атрактивния пазарджишки парк 
„Остров Свобода”.
Представянето на местните люби-
телски състави и клубове на нацио-
налния фестивал, стана с подкрепата 
на община Своге, която подсигури 
транпорта за 25-те участници. Фес-

тивалът е сред 50-те атрактивни 
събития в България и е една от ат-
ракциите на Европейската столица 
на културата Пловдив-2019. 
Тази година фестивалът се проведе 
от 21 до 22 септември и включва-
ше: представяне на местни обичаи 
и гостуващи фолклорни формации, 
концерти, дискусии, демонстрации 
на варене на кешкека и дегустация, 
изложба-базар на храни и земедел-
ски продукти, сувенири и др. 
 Началото на фестивала датира 

от 2010 г., когато НЧ „Зора 1903” с. Ра-
дилово, със съдействието на БДЗП, ор-
ганизира открит „Ден на традиционни-
те продукти”, в който участват селища 
от защитена зона „Бесарапски ридове”, 
с представяне на фолклор, традицион-
ни храни и земеделски продукти, ха-
рактерни за селищата.  
 През 2011 г., по време на 
гражданска дискусия, организирана 

от читалището и Платформа „Агора”, 
местната общност решава този ден на 
традицинните продукти да се превърне 
в национален фестивал. Легендата за 
митичното ястие „кешкек”, предава-
на от векове дава името „Фестивал на 
кешкека и народните умения” с идеята 
за популяризиране на местните тради-
ции.
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Изнесената приемна на ОИЦ-София в община Своге 
премина при значителен интерес

 Над 60 жители на Своге по-
сетиха изнесената приемна на ОИЦ-
София в центъра на града. Предста-
вители на малкия и среден бизнес се 
информираха за възможностите за 

финансиране на проектни идеи по 
Оперативна програма „Иновации 
и конкурентоспособност“ (ОПИК). 
Мадлен Георгиева (експерт „Ин-
формвия Ангелова (експерт „Ло-
гистика и информация“) разясни-
ха отворената за кандидатстване 
процедура „Подобряване на про-
изводствения капацитет в МСП“. 
Посетителите бяха информирани 
за останалите две процедури, кои-
то предстои да се отворят по ОПИК 
до края на годината – „Подкрепа 
за иновации в предприятията“ и 
„Енергийна ефективност в МСП“. 
Експертите на Центъра запознаха 
подробно представителите на мест-

ния бизнес и с ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси“, където работо-
датели са допустими бенефициенти 
по много от мерките. В момента е 
отворена за кандидатстване „Ново 

работно 
м я с т о 
2015“.
 Пре-
доставе-
на беше 
и инфор-
м а ц и я 
за оста-
н а л и т е 
п р о ц е -
д у р и , 
к о и т о 
ще се 
о б я в я т 
по опе-
р а т и в -

ните програми до края на 2015 г.
Мобилната приемна в община  Сво-
ге е част от информационната дей-
ност на ОИЦ-София във всички 
22 общини от Софийска област за 
представяне на актуални и предсто-
ящи процедури по оперативните 
програми.
 

 Областен информацио-
нен център – София (Договор за 
безвъзмездна финансова помощ 
№BG161PO002-3.3.02-0027-C0001, 
изпълняван от СО) е част от 
мрежата от 28 информационни 
центъра за популяризиране на 
Кохезионната политика на Ев-
ропейския съюз в България, съз-
дадени с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Техни-
ческа помощ“, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европей-
ския фонд за регионално разви-
тие. 
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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. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, в изпълнение на Решение № 204, Протокол № 11 
от заседание на Общински съвет – Своге, проведено на 28.08.2015 год. и във връзка със Заповед № 1411 / 23.09.2015 год. на кмета на община Своге, 
ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от следните обекти 
и при следните условия:
 1. Номер на обекта, количество дървесина, начална цена, размер на гаранцията за участие 

 
 
 2. Вид на процедурата: Публичен търг с тайно наддаване
 3. Начален час, дата и място на провеждане на търга: 1000 часа на 06.10.2015 год. в община Своге, гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски” № 7 
(Звено „Горско и селско стопанство“); 1000 часа на 13.10.2015 год. при евентуален повторен търг.
 4. Време и начин за оглед на обектите: Кандидатите могат да правят оглед на обектите в работни дни по предварителна заявка и след пред-
ставяне на документи за закупена тръжна документация от 0830 часа до 1715 часа през времето от 25.09.2015 год. до 05.10.2015 год. за първоначал-
ната дата и от 07.10.2015 год. до 12.10.2015 год. при евентуален повторен търг.
 5. Краен срок за депозиране на офертите: 1715 часа на 05.10.2015 год. в деловодството на община Своге; 1715 часа на 12.10.2015 год. при 
евентуален повторен търг.
 6. Тръжните документи могат да бъдат закупувани всеки работен ден от деловодството на община Своге от 0830 часа до 1715 часа през 
времето от 25.09.2015 год. до 05.10.2015 год. за първоначалната дата и от 07.10.2015 год. до 12.10.2015 год. при евентуален повторен търг.
 7. За информация: Звено „Горско и селско стопанство” – инж. Владимир Минчев, тел: 0887402032.
 8. Цена на тръжните документи за обект: 100 лв. без ДДС
 ИНЖ. ЮЛИЯН АСЕНОВ
 КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
 Съгласно заповед № 1390 / 18.09.2015 год.

 

Съгласувал:
Юлия Геошева
Старши юрисконсулт
 инж. Владимир Минчев
 ръководител звено ГСС

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. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, в изпълнение на Решение № 204, Протокол № 11 
от заседание на  Общински съвет – Своге, проведено на 28.08.2015 год. и във връзка със Заповед № 1412 / 23.09.2015 год. на кмета на община Своге, 
ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на открит конкурс за възлагане на следната дейност „Сеч, извоз и рампиране на дървесина до 
временен склад” от следните обекти и при следните условия:
1. Номер на обектите, количество дървесина, начална цена, размер на гаранциите за участие 

 2. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: Открит конкурс
 3. НАЧАЛЕН ЧАС И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: 1130 часа на 06.10.2015 год.
 4. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: Община Своге, гр. Своге, ул. „Ал. Стамболийски” № 7 (Звено „Горско и селско стопан-
ство“)
 5. ВРЕМЕ И НАЧИН ЗА ОГЛЕД НА ОБЕКТИТЕ: Кандидатите могат да правят оглед на обектите в работни дни по предварителна заявка и 
след представяне на документи за закупена документация от 0830 часа до 1715 часа през времето от 25.09.2015 год. до 05.10.2015 год. за първоначал-
ната дата и от 07.10.2015 год. до 12.10.2015 год. при евентуален повторен конкурс
 6. КРАЕН СРОК ЗА ДЕПОЗИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 1715 часа на 05.10.2015 год. в деловодството на община Своге
 7. КОНКУРСНИТЕ документи могат да бъдат закупувани всеки работен ден от деловодството на община Своге от 0830 часа до 1715 часа 
през времето от 25.09.2015 год. до 05.10.2015 год. за първоначалната дата и от 07.10.2015 год. до 12.10.2015 год. при евентуален повторен конкурс
 8. Датата за провеждане на евентуален повторен конкурс е 13.10.2015 год. на същото място и в същия начален час.
 9. Краен срок за депозиране на офертите при евентуален повторен конкурс 1715 часа на 12.10.2015 год. в деловодството на община Своге
 10. ЗА ИНФОРМАЦИЯ: Звено „Горско и селско стопанство” – инж. Владимир Минчев, тел: 0887402032
 11. ЦЕНА НА КОНКУРСНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЕКТ: 100 лв. без ДДС
 ИНЖ. ЮЛИЯН АСЕНОВ
 КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
 Съгласно заповед № 1390 / 18.09.2015 год.

Съгласувал:
Юлия Геошева
Старши юрисконсулт
 инж. Владимир Минчев
 ръководител звено ГСС
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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 общинско имущество, в изпълнение 
на Решение № 184/28.08.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1414/23.09.2015 г.на Кмета на Община Своге,, обявява публичен 
търг с тайно наддаване за продажба на сграда – частна общинска собственост, представляващ: 
   Масивна едноетажна сграда „Баня“ със застроена площ от 44.52 кв.м., находяща се в УПИ II-68 „За жилищно строителство“, кв.7 
от подробния устройствен план на с. Осеновлаг, община Своге, Софийска област. Граници и съседи: УПИ III-66; УПИ II-68 „За жи-
лищно застрояване“. УПИ II-68 “За жилищно застрояване“ е собственост на Божурка Соколова Алексиева, Андриан Александров 
Алексиев и Кристина Александрова Алексиева по силата на нот. акт №13, том IV, рег.№3422, дело №562/01.12.2014 год. и Договор за 
продажба на общински имот №325/02.10.2014 год. За сградата има съставен Акт за частна общинска собственост №11781/22.07.2015 
год.
 > Начална тръжна продажна цена: в размер на 2408.00 (две хиляди четиристотин и осем) лева, без ДДС.
 > 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 06.10.2015 г.Търгът да се 
проведе на 07.10.2015 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 13.10.2015 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 /12.10.2015 
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 докумен-
тация - Община Своге, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, телефон 0726-85, вътрешен 21.

ИНЖ. ЮЛИЯН АСЕНОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгл. заповед № 1390/18.09.2015г.

Изготвил:
Юлия Геошева
Ст. юрисконсулт 

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

О Б Я В А 
       ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание член чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.43, ал.1, т.3 
и чл.68  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 
182/28.08.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1413/23.09.2015 г.на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с тайно 
наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, представляващ гаражна клетка 
№ 7 с графично изчислена площ от 14.85 (четиринадесет цяло осемдесет и пет) кв.м., попадаща в УПИ I „За жилищен комплекс“, 
кв.57 по ПУП на с. Томпсън, общ. Своге, Софийска област, с площ на имота 3950.00 кв.м. Акт за частна общинска собственост 
№11059/08.08.2007год.
Начална тръжна цена в размер на 1220.00 (хиляда двеста и двадесет) лева без ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена от лицензи-
ран експерт – оценител 
 > Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие в търга – 10% (десет процента) от началната тръжна цена.
 Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 06.10.2015 г. Търгът ще се проведе в засе-
дателната зала на Община Своге от 9:00 часа на 07.10.2015 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 13.10.2015 г. от 9:00 часа в заседателната зала на Общината, като 
заявленията за участие се подават  в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на предходния ден /12.10.2015 г/

Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12,30 часа до 13,30 часа. Закупуване на тръжна до-
кументация - Община Своге, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, телефон 0726-85, вътрешен 
21.

ИНЖ. ЮЛИЯН АСЕНОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгл. заповед № 1390/18.09.2015г.

Съгласувал:
Юлия Геошева
Ст. юрисконсулт 

Изготвил: 
Петя Тачева-Димитрова
Мл. Експерт УС
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            

О Б Я В А 

              ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание 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 
№ 193/28.08.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1417/23.09.2015 г.на Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на имоти – общинска собственост, представляващи:  
> Имот №037056 от общинския поземлен фонд, с площ 15.470 (петнадесет цяло, четиристотин и седемдесет хилядни)дка, 
находящ се в с. Дружево, м. „Валога“, община Своге, Софийска област. .Категория на земята при неполивни условия: девета. Начин 
на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№037070; 037069; 037055; 037054; 037030; 037031; 037032; 037048; 037049; 037062; 
037065; 037066; 037074; 037073; 037072; 037071. Актуван с Акт за частна общинска собственост № 5726/08.02.2007год.
> Имот №018001 от общинския поземлен фонд, с площ 79.687 (седемдесет и девет цяло шестстотин осемдесет и седем хи-
лядни) дка, находящ се в с. Дружево, м. “Гарванец”, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: 
десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници: имоти №№ 018003; 053074; ....054004; 054006; 053112. Актуван с Акт за 
публична общинска собственост №479/12.06.2015год.
> Имот №043064 от общинския поземлен фонд, с площ 4.967 (четири цяло, деветстотин шестдесет и седем хилядни) дка, 
находящ се в с. Дружево, м. “Калинов дел”, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: шеста. 
Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници: имоти №№ 042063; 042041; 042042; 042043; 064029. Актуван с Акт за публична 
общинска собственост №478/12.06.2015год.
> Имот №042026 от общинския поземлен фонд с площ 17.042 (седемнадесет цяло,  четиридесет и две хилядни)дка, находящ 
се в с. Дружево, м. “Голата могила”, община Своге, Софийска област.  Категория на земята при неполивни условия: шеста. Начин 
на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№ 042023, 040010, , 042042, 042041, 042207   Актуван  с   Акт  за  частна  общинска  
собственост № 5842/08.02.2007 год.
> Имот №031008 от общинския поземлен фонд, с площ 69.074 (шестдесет и девет цяло нула седемдесет и четири хилядни) 
дка, находящ се в с. Дружево, м. “Крушите”, община Своге,  Софийска област.  Категория на земята при неполивни условия: десета. 
Начин на трайно ползване:  пасище, мера. Граници: имоти №№ 060015; 060027; 060028; 060027; 060026; 060015; 060016; 060021; 
060016; 060020; 060022; 031015; 031016; Актуван с Акт за публична общинска собственост №400/07.04.2015 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 07.10.2015 г.Търгът ще се проведе в заседател-
ната зала на Община Своге от 9:00 часа на 08.10.2015 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за учас-
тие, ще се проведе повторен търг при същите условия на 14.10.2015 г. от 9:00 часа в заседателната зала на Общината, като заявления 
за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на предходния работен ден /13.10.2015г.
 
Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30  часа до 13:30 часа. Закупуване на тръжна до-
кументация - Община Своге, „Управление на собствеността“, 3 етаж. За справки- Юлия Геошева - юрисконсулт, телефон 0726-85, 
вътрешен 21

ИНЖ. ЮЛИЯН АСЕНОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгл. заповед № 1390/18.09.2015г.

Съгласувал: Юлия Геошева, Ст. юрисконсулт                     Изготвил: Петя Тачева - Димитрова, Мл. експерт УС

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

О Б Я В А 

            ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската соб-
ственост 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 № 191/28.08.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1415/23.09.2015 г.на 
Кмета на Община Своге, обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на 
имоти – частна общинска собственост, представляващи:  
         Имот №014007 от общинския поземлен фонд, с площ 5.092 (пет цяло нула деветдесет и две хилядни) дка, нахо-
дящ се в с. Завидовци, м. „Колнико“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: 
десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№ 014019; 014008; 000031; 014006; 014101. Актуван с  
Акт за частна общинска собственост №11688/17.02.2015  год.
      Имот №014098 от общинския поземлен фонд, с площ 3.507 (три цяло петстотин и ......продължение от стр. 14
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седем хилядни) дка, находящ се в с. Завидовци, м. „Градище“, община Своге, 
Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: десета. Начин на 

трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№ 014094; 014082; 000027; 014099. Актуван с  Акт за частна общинска 
собственост №11686/17.02.2015  год.
         Имот №014104 от общинския поземлен фонд, с площ 4.595 (четири цяло петстотин деветдесет и пет хилядни) 
дка, находящ се в с. Завидовци, м. „Градище“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни 
условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№ 014100; 014089; 014090; 014091; 014023; 
014024; 000150. Актуван с  Акт за частна общинска собственост №11687/17.02.2015  год.
         Имот №014040 от общинския поземлен фонд, с площ 9.252 (девет цяло двеста петдесет и две хилядни) дка, 
находящ се в с. Завидовци, м. „Валого“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни усло-
вия: десета. Начин на трайно ползване: нива. Граници: имоти №№ 014041; 014044; 014074; 014039. Актуван с  Акт 
за частна общинска собственост №11685/17.02.2015  год.
         Имот №014050 от общинския поземлен фонд, с площ 0.539 (нула цяло петстотин тридесет и девет хилядни) дка, 
находящ се в с. Завидовци, м. „Габер“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: 
десета. Начин на трайно ползване: нива. Граници: имоти №№ 004049; 014101; 014051. Актуван с  Акт за частна об-
щинска собственост №11682/17.02.2015  год.
         Имот №014019 от общинския поземлен фонд, с площ 6.485 (шест цяло четиристотин осемдесет и пет хилядни) 
дка, находящ се в с. Завидовци, м. „Рудината“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни 
условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№ 014018; 014013; 014008; 014007; 014101. 
Актуван с  Акт за частна общинска собственост №11684/17.02.2015  год.
         Имот №014013 от общинския поземлен фонд, с площ 5.215 (пет цяло двеста и петнадесет хилядни) дка, нахо-
дящ се в с. Завидовци, м. „Колнико“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: 
десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№ 014019; 014017; 014014; 014015; 023006; 014008. 
Актуван с  Акт за частна общинска собственост №11683/17.02.2015  год.
         Имот №014018 от общинския поземлен фонд, с площ 5.494 (пет цяло четиристотин деветдесет и четири хи-
лядни) дка, находящ се в с. Завидовци, м. „Поятище“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при не-
поливни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№ 014019; 014101; 014016; 014017. 
Актуван с  Акт за частна общинска собственост №11680/17.02.2015  год.
      Имот №014015 от общинския поземлен фонд, с площ 12.966 (дванадесет цяло деветстотин шестдесет и шест 
хилядни) дка, находящ се в с. Завидовци, м. „Рудината“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при 
неполивни условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№ 014014; 014016; 014054; 023006; 
014013. Актуван с  Акт за частна общинска собственост №11681/17.02.2015  год.
     Имот №014028 от общинския поземлен фонд, с площ 3.836 (три цяло осемстотин тридесет и шест хилядни) дка, 
находящ се в с. Завидовци, м. „Дърдорица“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни 
условия: десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№ 014029; 014026; 014027; 014074; 014034; 
014033. Актуван с  Акт за частна общинска собственост №11689/17.02.2015  год.
 > Начална тръжна годишна наемна цена: 7.00 (седем) лева за декар.
 > Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
 > Депозит за участие: 100 (сто) лева. 
Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 06.10.2015 г.Търгът ще се 
проведе в заседателната зала на Община Своге от 11:00 часа на 07.10.2015 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 13.10.2015 г. от 11:00 
часа в заседателната зала на Общината, като заявления за участие се подават за регистрация в деловодството на Об-
щина Своге до 17:15 часа на предходния работен ден /12.10.2015г./
 
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 - юрис-
консулт, телефон 0726-85, вътрешен 21

ИНЖ. ЮЛИЯН АСЕНОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгл. заповед № 1390/18.09.2015г.

Съгласувал: Юлия Геошева, Ст. юрисконсулт                  Изготвил: Петя Тачева - Димитрова, Мл. експерт УС

......продължение от стр. 13
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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.14, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, 
чл.37и, ал.10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и чл.15, ал.1, 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 № 
192/28.08.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1416/23.09.2015 г.на Кмета на Община Своге, обявява публичен 
търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на имоти – общинска собственост, представля-
ващи:  
 > Имот №014007 от общинския поземлен фонд, с площ 12,772 (дванадесет цяло седемстотин седемдесет и два) 
дка, находящ се в с. Зимевица, местност “Кърневица”, община Своге, Софийска област. .Категория на земята при не-
поливни условия: десета (10.217) шеста (2.554). Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници: имоти №№000028, 
000027, 014004, 014005 и 014006; Актуван с Акт за публична общинска собственост № 227/25.03.2014год.
 > Имот №031041 от общинския поземлен фонд, с площ 173,337 /сто седемдесет и три хилядни триста тридесет 
и седем/ дка, находящ се в с. Заноге, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: 
десета. Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници: имоти №№ 002030; 031025; 031024; 031043; 030055; 002018; 
030073; 031039... Актуван с Акт за публична общинска собственост №188/21.01.2014год.
 > Имот №012066 от общинския поземлен фонд, с площ 51.690 (петдесет и едно цяло шестстотин и деветдесет 
хилядни) дка, находящ се в с. Заноге, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни условия: 
десета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници: имоти №№ 012060; 012064; 012044;…….012045. Актуван с Акт за 
частна общинска собственост №6778/08.02.2007год.
 > Имот №000254 от общинския поземлен фонд, с площ 284.680 (двеста петдесет и четири цяло шестстотин и 
осемдесет хилядни) дка, находящ се в с. Зимевица, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполив-
ни условия: десета (169.560), шеста (115.120). Начин на трайно ползване: пасище, мера. Граници: имоти №№ 020001; 
020003; 020005; 020006; 000350; 020007. Актуван с Акт за публична общинска собственост №236/26.03.2014год.

2. Начална тръжна годишна наемна цена в размер на:
Пасище, мера                                                         Ливада       
Зимевица – 5.00 лв./за дек.                                   Заноге – 4.17 лв./за дек.
Заноге – 8.17 лв./за дек.

3.Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
4.Депозит за участие: 100 (сто) лева. 
Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 07.10.2015 г.Търгът ще се прове-
де в заседателната зала на Община Своге от 10:00 часа на 08.10.2015 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 14.10.2015 г. от 10:00 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 /13.10.2015г./
 
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. ЮЛИЯН АСЕНОВ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгл. заповед № 1390/18.09.2015г.

Съгласувал: 
Юлия Геошева
Ст. юрисконсулт 

Изготвил: 
Петя Тачева - Димитрова
Мл. експерт УС
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 Решения №№187,194 и 198 
от Протокол №11/28.08.2015г. са 
върнати от Областния управи-
тел на Софийска област за ново 
обсъждане в Общински съвет-
Своге, което ще се осъществи на 
заседание на 23.09.2015 г.
 РЕШЕНИЕ №177 - ОТНОСНО: 
ДАРЕНИЕ НА ИМОТ-ЧОС, ПРЕДСТА-
ВЛ.  ДВ. МЯСТО С ПЛ. 7350м2-УПИ №I 
„ЗА УЧИЛИЩЕ“, кв.79 ПО ПУП НА 
гр.СВОГЕ
1. ОбС  дава съгласие за безвъзм. прех-
върляне на собствеността чрез дарение на 
имот-ЧОС, представл. дворно място с пл. 
7350 кв.м - УПИ № I „За училище“, кв.79 
по ПУП на гр.Своге, в полза на ПГ „Вели-
зар Пеев“ гр. Своге.
2. Упълномощава кмета на община Сво-
ге да издаде заповед и сключи договор за 
безвъзм.  прехвърл. на собствеността върху 
описания в т.1 имот с директора на ПГ „Ве-
лизар Пеев“.
 РЕШЕНИЕ №178 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОДИШН. ПРОГРАМА 
ЗА У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ–
ЧОС ЗА 2015г. В РАЗДЕЛ VIII „ДАРЕ-
НИЕ” С УПИ IV „ЗА ПАРАКЛИС”, кв.8 
ОТ ПУП НА с.ТОМПСЪН
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА ЗА УП-
РАВЛ. И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТ–ЧОС ЗА 
2015 г. в раздел VIII “ДАРЕНИЕ”, със сл. 
имот: УПИ IV -  „За параклис”, кв.8 от ПУП 
на с.Томпсън. Площта на УПИ, измер. гра-
фично е 539м2. АЧОС № 11782/23.07.2015 
г.
 РЕШЕНИЕ №179 - ОТНОС-
НО: ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА ПАРА-
ЛЕЛКИТЕ И БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 
В ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ І ДО ХІІ КЛ. В 
УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА СВОГЕ 
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 г.
1. На основание чл. 11, ал. 1, ал. 2 и ал. 7, 
и чл. 11а, ал. 1 и ал. 3 от Наредба №7 ут-
върждава броя на учениците в паралелките 
на училищата, както следва:
 ОУ „Св. Иван Рилски” – с. Ис-
крец 
 І клас – 9 ученика
 ІІ клас – 12 ученика
 ІІІ клас – 7 ученика
 ІV клас – 10 ученика
 V клас – 11 ученика
 VІ клас – 14 ученика
 Слята паралелка  VІІ - VІІІ клас 
– 16 ученика/ 12+4/
 ОУ „Св.св. Кирил и Методий” 
– с.Гара Бов
 Слята паралелка І – ІІІ клас – 8/ 
3+5/ ученика
 Самостоятелна  паралелка  ІV 
клас – 9 ученика
 Слята паралелка V – VІІ клас 
– 8/3+5/ ученика
 Самостоятелна  паралелка  VІ 
клас – 6 ученика
 ОУ „Отец Паисий” – с. Свидня 
    
 Слята паралелка І - ІІ клас – 5/ 

4+1/ ученика
 Слята паралелка ІІІ - ІV клас – 8/ 
3+5/ ученика
 Слята паралелка V – VІІ клас – 3/ 
2+1/ ученика
 Слята паралелка  VІ - VІІІ клас 
– 4/ 3+1/ ученика
 ОУ „Д-р Петър Берон” – с. Ребро-
во
 І клас – 10 ученика
 ІІ клас –  10 ученика
 ІІІ клас – 13 ученика
 ІV  клас – 7 ученика
 V клас - 9
 Слята паралелка VІ – VІІІ клас - 
8/ 5+3/ ученика
 VІІ клас – 13 ученика
 ОУ „Елин Пелин” – с. Владо Три-
чков
 Слята паралелка - І  – ІІ клас  – 5/ 
4+1/ ученика
 Слята паралелка – ІІІ – ІV клас – 7 
ученика/ 5+2/
 Слята паралелка V клас – VІІ клас 
- 13 ученика/ 2+11/
 Слята паралелка – VІ – VІІІ клас 
– 8 ученика/ 4+4/
 ОУ „Васил Левски” – с. Церово
 І клас – 6 ученика
 ІІ клас – 13 ученика
 ІІІ клас – 9 ученика
 ІV клас – 8 ученика
 V клас – 12 ученика
 Слята паралелка - VІІ-VІІІ клас 
– 13 ученика/ 11+2/
 НУ „Д-Р Петър Берон” – гр. Сво-
ге
 Подготвителна група – 10 учени-
ка
 І клас – 14 ученика
 ІІ клас – 15 ученика
 ІІІ клас – 10 ученика
 ІV клас – 10 ученика
СОУ „Иван Вазов” – гр. Своге
 VІІІ б клас – 15 ученика
 VІІІ а клас – профил „Чуждоези-
ков” – 17 ученика
 ІХ  а клас – профил „Чуждоези-
ков” – 16 ученика
 ХІІ б клас – профил „Технологи-
чен” - 11 ученика
2. На основание чл.11, ал.2 от Наредба 
№7/29.12.2000г. /посл. изм. ДВ№17 от 
28.02.2012 г./ Община Своге ще осигури 
допълн. ср-ва на у-щата извън опреде-
лените по единни разходни стандарти за 
обезпеч. на учебния процес през учебната 
2015/2016 г.
 РЕШЕНИЕ №180 - ОТНОСНО: 
УТВЪРЖД. ДОПЪЛНИТ. СПИСЪК 
НА СЛУЖ. НА ОБЩИНАТА, КОИТО 
ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСП. РАЗХОДИ 
ПРЕЗ 2015 г.
Утвърждава допълн. списък на служители-
те, имащи право на транспортни разходи за 
2015 г, както следва: Списък на служители-
те от Общинска администрация-гр.Своге 
и Център за Обществена подкрепа, имащи 
право на транспортни разходи – 75 %.
 РЕШЕНИЕ №181 - ОТНОСНО: 
ОТПУСКАНЕ НА ЕФП НА НУЖД. СЕ 
ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА ПО РЕДА НА 

НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОТ-
ПУСКАНЕ НА ЕФП, ПРИЕТА С РЕШ. 
№121, ПРОТ. №29/26.04.2013 г.
Да се отпусне ЕФП на лицата, одобрени от 
комисията  по чл.7, Раздел ІІ от Наредба 
за реда и начина за отпускане на ЕФП по 
прилож. списък. Ср-вата са предвидени  в 
бюдж. на общ. Своге за 2015 г. по парагр. 
42-14 /текущи обезщет. и помощи по реш. 
на ОбС/.
 РЕШЕНИЕ №182 - ОТНОСНО: 
ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ ЗА УЧРЕД. ВЪЗМЕЗДНО 
ПРАВО НА СТРОЕЖ ВЪРХУ ИМОТ- 
ЧОС, ПРЕДСТАВЛ. ГАРАЖНА КЛЕТ-
КА №7 С ПЛ. ОТ 14,85м2, ПОП. В УПИ 
I „ЗА ЖИЛ. КОМПЛЕКС“ В кв.57 ПО 
ПУП НА с.ТОМПСЪН
1. ОбС дава съгласие за провежд. на публ. 
търг с тайно наддаване за учред. възмездно 
право на строеж върху имот–ЧОС, пред-
ставл. гаражна клетка №7 с пл. от 14,85м2, 
попадаща в УПИ I „За жил. комплекс“ в 
кв.57 по ПУП на с.Томпсън, с пл. на имота 
3950м2. За имота има съставен АЧОС № 
11059/08.08.2007 г.
2. ОбС одобрява нач. тръжна цена за учред. 
възмездно право на строеж в р-р на 1220,00 
лв. без ДДС, съгл. оценка, изготвена от ли-
цензиран оценител.     
3. ОбС възлага на кмета на община Своге 
да сключи договор за учредено право на 
строеж върху описания в т.1 имот със спе-
челилия публ. търг участник.
 РЕШЕНИЕ №183 - ОТНОСНО: 
ПРЕДОСТАВ. ЗА БЕЗВЪЗМ. УПРАВЛЕ-
НИЕ НА ОБОСОБЕН ПАРЦЕЛ, ЧАСТ 
ОТ УПИ IV-342 „ЗА БОЛНИЦА“, кв.54 
ПО РЕГУЛАЦ. ПЛАН НА гр.СВОГЕ, 
ЦЕЛИЯТ С ПЛ. ОТ 5920.00 кв.м
І. ОбС дава съгласие за измен. на дейст-
ващия ПУП, с цел обособяване на пар-
цел, представл. УПИ XVI-342 „За спешен 
център“  с пл. от 832.00м2,нах. се в кв.54 
по ПУП на гр.Своге, съгл. скица–пред-
ложение, изготвена от лиценз. лице по 
ЗКИР. Имотът по скица-предложение е 
част от УПИ №IV-342 „За болница“, кв.54 
по регулац. план на гр.Своге, целият с пл. 
от 5920.00м2, граници: парцел V „За об-
ществено обслужване“, парцел VII-362 „За 
обслужване и производствена дейност“, 
парцел XV-342 „За стоматология“, парцел 
II-342 „За поликлиника“, парцел XIV-342 
„За обществено обслужване“. Актуван с 
АЧОС №325/01.06.2001 г.
II. OбС дава съгласие след влизане в сила 
на новия ПУП, д-р Любица Томчева, в 
качеството си на управител на „МБАЛ–
Своге“ЕООД, да предостави за безвъзм. 
управление на МЗ, в качеството му на 
бенефициент по ОП „Региона в растеж“ 
2014-2020 г. по инвестиц. проект, свързан 
с обновяване и модернизация на сградния 
фонд и оборудването в системата на СМП 
на територията на цялата страна.
III. Oбособеният парцел по т. I да послужи 
за изграждането на изцяло нови помеще-
ния на ЦСМП и ФСМП.
 РЕШЕНИЕ №184 - ОТНОС-
НО: ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С 
ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СВОГЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПРОВЕДЕНО НА 28.08.2015 г.
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НА СГРАДА – ОС, ПРЕДСТАВЛ. МА-
СИВНА 1-ЕТАЖНА СГРАДА „БАНЯ“, 
СЪС ЗАСТР. ПЛ. ОТ 44.52м2, НАХ. СЕ 
В УПИ II-68 „ЗА ЖИЛ. СТР-ВО“, кв.7 
ОТ ПУП НА с.ОСЕНОВЛАГ
1. ОбС дава съгласие за пров. на публ. търг 
с тайно наддаване за продажба на сграда–
ОС, представл.: масивна 1-етажна 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. Граници и съседи: УПИ III-
66; УПИ II-68„За жил. застр.“. УПИ II-68 
„За жил. застр.“ е собственост на Божурка 
С. Алексиева, Андриан А. Алексиев и Крис-
тина А. Алексиева по силата на н.а. №13, 
том IV, рег.№3422, дело №562/01.12.2014 г. 
и Договор за продажба на общински имот 
№325/02.10.2014 г. За сградата има съста-
вен АЧОС №11781/22.07.2015 г.
2. ОбС одобрява начал. прод. цена за имо-
та, описан в т. 1, в р-р на 2408.00 лв., съгл. 
пазарна оценка, изготвена от лиценз. оце-
нител.   
3. ОбС възлага на кмета на община Своге 
да проведе търга по т.1 и издаде заповед, и 
сключи договор за покупко–продажба със 
спечелилия публ. търг участник.
 РЕШЕНИЕ №185 - ОТНОСНО: 
ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПА-
ЯНТ. СГРАДА НА 1 ЕТАЖ, ПРЕДСТА-
ВЛ. Х.„РОДНИ БАЛКАНИ“, НАХ. СЕ В 
ИМОТ В ОКОЛОВРЪСТЕН СТРОИТ. 
ПОЛИГОН „ВОЙНИШКА МАХАЛА“, 
С. ЗАВИДОВЦИ
ОбС не дава съгласие за пров. на публ. търг 
с тайно наддаване за продажба на имот 
– ЧОС, ведно със сградата, представл.:Па-
янтова сграда на 1 етаж - хижа „Родни бал-
кани“ със застр. пл. от 170.00м2, нах. се в 
имот в околовр. строит. полигон „Войниш-
ка махала“, с.Манастирище, целият с пл. от 
1940,00 кв.м. АЧОС №11802/24.08.2015 г.
 РЕШЕНИЕ №186 - ОТНОСНО: 
ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ТАЙ-
НО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
ИМОТ–ОС  С №026019 ОТ ОПФ, С ПЛ. 
ОТ 0,462 дка, НАХ. СЕ В с.ТОМПСЪН, 
м.„БАБУЛ“
ОбС не дава съгласие за пров. на публ. търг 
с тайно наддаване за продажба имот–ОС, 
представл.: 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 земя-
та: осма. Граници – имоти №№026018; 
026020; 000021; 026017. Актуван с АЧОС 
№7279/08.02.2007 г.
 РЕШЕНИЕ №187 - ОТНОС-
НО: ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С 
ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА 
НА ИМОТ С №017042 ОТ ОПФ, С ПЛ. 
ОТ 10,097 дка, НАХ. СЕ В с.ДРУЖЕВО, 
м.„ГЛАВА”
1. ОбС дава съгласие за пров. на публ. търг 
с тайно наддаване за продажба на имот с 
№017042 от ОПФ с пл. от 10,097 дка, нах. 
се в с.Дружево, м.„Глава“. Н-н на тр. ползв.: 
стоп. двор. Граници на имота №№017043; 
037044; 017032. АЧОС №11780/20.07.2015 
г.
2. Одобрява нач. прод. цена за имота, опи-
сан в т. 1, в р-р на 6317.00 лв., съгл. пазарна 
оценка, изготвена от лиценз. оценител.   
3. Възлага на кмета на община Своге да 
проведе търга по т.1 и издаде заповед, и 
сключи договор за покупко–продажба със 
спечелилия публ. търг участник.

 РЕШЕНИЕ №188 - ОТНОС-
НО: ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С 
ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА 
НА ИМОТ – ОС С №056032 ОТ ОПФ, С 
ПЛ. ОТ 3,515 дка, НАХ. СЕ В с.БРЕЗЕ, 
м.„ПРОЛУКА“
ОбС не дава съгласие за пров. на публ. 
търг с тайно наддаване за продажба на 
имот – ОС, представл.: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 – имо-
ти №№056024; 056031; 056021; 056025; 
056026; 056027. АЧОС №11771/29.06.2015 
г.
 РЕШЕНИЕ №189 - ОТНОС-
НО: ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С 
ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВ. ПОД 
НАЕМ НА ИМОТИ – ПОС, НАХ. СЕ В 
с.БРЕЗЕ
ОбС не дава съгласие за предостав. под 
наем за срок от 1 г. на следните имоти 
– ПОС: 
- Имот №110011 от ОПФ, с пл. 314.114 
дка, нах. се в с.Брезе, м.„Еждан“. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползв.: пасище, 
мера. Граници: имоти №№ 000016; 000015; 
000018; 109001; 110014;…160005; 000021. 
Актуван с  АПОС №311/26.02.2015  г.
- Имот №110010 от ОПФ, с пл. 10.965 дка, 
находящ се в с.Брезе, м.„Заногата“. Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползв.: пасище, 
мера. Граници: имоти №№ 110012; 110011; 
110009. Актуван с  АПОС №310/26.02.2015  
г.
- Имот №110014 от ОПФ, с пл. 21.454 дка, 
нах. се в с.Брезе, м.„Заногата“. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: пасище, 
мера. Граници: имоти №№ 110011; 109001; 
110015. Актуван с  АПОС №309/26.02.2015  
г.
- Имот №020009 от ОПФ, с пл. 11.092 дка, 
нах. се в с.Брезе, м.„Смърдан“. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: пасище, 
мера. Граници: имоти №№ 000029; 020010; 
000075. Актуван с  АПОС №312/27.02.2015  
г.
- Имот №020011 от ОПФ, с пл. 17.186 дка, 
нах. се в с.Брезе, м.„Смърдан“. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: пасище, 
мера. Граници: имоти №№ 000029; 019001; 
114008;020005; 020006; 020007; 020010. 
Актуван с  АПОС №313/27.02.2015  г.
 РЕШЕНИЕ №190 - ОТНОС-
НО: ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С 
ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ 
ПОД НАЕМ НА ИМОТ - ЧОС №034002 
ОТ ОПФ, С ПЛ. 20.435 дка, НАХ. СЕ В 
с.ДОБЪРЧИН, м.„ПЪРДАНКОВ РЪТ“
ОбС не  дава съгласие за предост. под наем 
за срок до 10 г. на следния имот – ЧОС: 
- Имот №034002 от ОПФ, с пл. 20.435 дка, 
нах. се в с.Добърчин, м.„Пърданков рът“. 
Кат. на земята: девета. Н-н на тр. ползв.: 
нива. Граници: имоти №№ 034005; 034003; 
050044; 034001; 050023. Актуван с  АЧОС 
№11668/13.01.2015  г.
 РЕШЕНИЕ №191 - ОТНОС-
НО: ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С 
ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТД. ПОД 
НАЕМ НА ИМОТИ–ЧОС, НАХ.СЕ В 
с.ЗАВИДОВЦИ
1. ОбС дава съгласие за предост. под наем 
за срок от 1 г. на следните имоти – ЧОС: 
- Имот №014007 от ОПФ, с пл. 5.092 дка, 
нах. се в с.Завидовци, м.„Колнико“. Кат. 
на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: лива-

да. Граници: имоти №№ 014019; 014008; 
000031; 014006; 014101. Актуван с  АЧОС 
№11688/17.02.2015  г.
- Имот №014098 от ОПФ, с пл. 3.507 
дка, нах. се в с.Завидовци, м.„Градище“. 
Кат. на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. Граници: имоти №№ 014094; 
014082; 000027; 014099. Актуван с  АЧОС 
№11686/17.02.2015  г.
- Имот №014104 от ОПФ, с пл. 4.595 дка, 
нах. се в с.Завидовци, м.„Градище“. Кат. 
на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: лива-
да. Граници: имоти №№ 014100; 014089; 
014090; 014091; 014023; 014024; 000150. 
Актуван с  АЧОС №11687/17.02.2015  г.
- Имот №014040 от ОПФ, с пл. 9.252 
дка, нах. се в с.Завидовци, м.„Валого“. 
Кат. на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: 
нива. Граници: имоти №№ 014041; 
014044; 014074; 014039. Актуван с  АЧОС 
№11685/17.02.2015  г.
- Имот №014050 от ОПФ, с пл. 0.539 дка, 
нах. се в с.Завидовци, м.„Габер“. Кат. на зе-
мята: десета. Н-н на тр. ползв.: нива. Гра-
ници: имоти №№ 004049; 014101; 014051. 
Актуван с  АЧОС №11682/17.02.2015  г.
- Имот №014019 от ОПФ, с пл. 6.485 дка, 
нах. се в с.Завидовци, м.„Рудината“. Кат. 
на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: лива-
да. Граници: имоти №№ 014018; 014013; 
014008; 014007; 014101. Актуван с  АЧОС 
№11684/17.02.2015  г.
- Имот №014013 от ОПФ, с пл. 5.215 дка, 
нах. се в с.Завидовци, м.„Колнико“. Кат. 
на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: лива-
да. Граници: имоти №№ 014019; 014017; 
014014; 014015; 023006; 014008. Актуван с  
АЧОС №11683/17.02.2015  г.
- Имот №014018 от ОПФ, с пл. 5.494 
дка, нах. се в с.Завидовци, м.„Поятище“. 
Кат. на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: 
ливада. Граници: имоти №№ 014019; 
014101; 014016; 014017. Актуван с  АЧОС 
№11680/17.02.2015  г.
- Имот №014015 от ОПФ, с пл. 12.966 дка, 
нах. се в с.Завидовци, м.„Рудината“. Кат. 
на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: лива-
да. Граници: имоти №№ 014014; 014016; 
014054; 023006; 014013. Актуван с  АЧОС 
№11681/17.02.2015  г.
- Имот №014028 от ОПФ, с пл. 3.836 дка, 
нах. се в с.Завидовци, м.„Дърдорица“. Кат. 
на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: лива-
да. Граници: имоти №№ 014029; 014026; 
014027; 014074; 014034; 014033. Актуван с  
АЧОС №11689/17.02.2015  г.
2. ОбС дава съгласие за пров. на публ. търг 
с явно наддаване за отдаване под наем на 
имотите, описани в т.1.              
3. Одобрява нач. год. наемна цена в р-р на 7 
лв./дка, съгласно експертна оценка, изгот-
вена от лиценз. оценител.     
4. Възлага на кмета на община Своге да 
сключи договор за наем за срок от 1 г. на 
описаните в т.1 имоти, със спечелилия 
публ. търг участник.
РЕШЕНИЕ №192 - ОТНОСНО: ПРО-
ВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ НА ИМОТИ - ОС, НАХ. СЕ В 
с.ЗИМЕВИЦА И с.ЗАНОГЕ
1. ОбС дава съгласие за предоставяне под 
наем за срок от 1 г. на следните имоти – 
ОС: 
- Имот №014007 от ОПФ с пл. 12,772 дка, 
нах. се в с.Зимевица, м.”Кърневица”. Кат. 
на земята: десета (10.217) шеста (2.554). 
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Н-н на тр. ползв.: пасище, мера. Грани-
ци: имоти №№000028, 000027, 014004, 
014005 и 014006; Актуван с АПОС № 
227/25.03.2014 г.
- Имот №031041 от ОПФ с пл. 173,337 дка, 
нах. се в с.Заноге. Кат. на земята: десета. 
Н-н на тр. ползв.: пасище, мера. Грани-
ци: имоти №№ 002030; 031025; 031024; 
031043; 030055; 002018; 030073; 031039... 
Актуван с АПОС №188/21.01.2014 г.
- Имот №012066 от ОПФ с пл. 51.690 дка, 
нах. се в с.Заноге. Кат. на земята: десета. 
Н-н на тр. ползв.: ливада. Граници: имоти 
№№ 012060; 012064; 012044;…….012045. 
Актуван с АЧОС №6778/08.02.2007 г.
- Имот №000254 от ОПФ с пл. 284.680 дка, 
нах. се в с.Зимевица. Кат. на земята: десе-
та (169.560), шеста (115.120). Н-н на тр. 
ползв.: пасище, мера. Граници: имоти №№ 
020001; 020003; 020005; 020006; 000350; 
020007. Актуван с АПОС №236/26.03.2014 
г.
2. ОбС дава съгласие за пров. на публ. търг 
с явно наддаване за отдаване под наем на 
имотите, описани в т.1.                 
3. Одобрява нач. год. наемна цена за декар, 
съгласно средните год. рентни плащания за 
съответното землище по данни на ОД “Зе-
меделие“ – Соф. област, както следва:
Пасище, мера                                                 
          Ливада       
Зимевица – 5.00 лв./дка                                 
         Заноге – 4.17 лв./дка
4. Възлага на кмета на община Своге да 
сключи договор за наем за срок от 1 г. 
на описаните в т.1 имоти със спечелилия 
публ. търг участник.
 РЕШЕНИЕ №193 - ОТНОСНО: 
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ - 
ОС, НАХ. СЕ В с.ДРУЖЕВО
1. ОбС дава съгласие за предост. под наем 
за срок от 1 г. на следните имоти – ОС: 
- Имот №037056 от ОПФ, с пл. 15.470 дка, 
нах. се в с.Дружево, м.„Валога“. .Кат. на зе-
мята: девета. Н-н на тр. ползв.: ливада. Гра-
ници: имоти №№037070; 037069; 037055; 
037054; 037030; 037031; 037032; 037048; 
037049; 037062; 037065; 037066; 037074; 
037073; 037072; 037071. Актуван с 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: десета. Н-н на тр. ползв.: пасище, 
мера. Граници: имоти №№ 018003; 053074; 
....054004; 054006; 053112. Актуван с 
АПОС №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.: паси-
ще, мера. Граници: имоти №№ 042063; 
042041; 042042; 042043; 064029. Актуван с 
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   Актуван  
с   АЧОС  № 5842/08.02.2007 г.
- Имот №031008 от ОПФ, с пл. 69.074 дка, 
нах. се в с.Дружево, м.”Крушите”.  Кат. на 
земята: десета. Н-н на тр. ползв.:  пасище, 
мера. Граници: имоти №№ 060015; 060027; 
060028; 060027; 060026; 060015; 060016; 
060021; 060016; 060020; 060022; 031015; 
031016; Актуван с АПОС №400/07.04.2015 
г.
2. ОбС дава съгласие за пров. на публ. търг 

с явно наддаване за отдаване под наем на 
имотите, описани в т.1.                 
3. Одобрява нач. год. наемна цена в размер 
на 5 лв./дка, съгласно 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 описаните в т.1 имоти със спечелилия 
публ. търг участник.
 РЕШЕНИЕ №194 - ОТНОСНО: 
ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТД. ПОД НАЕМ НА 
ИМОТ–ПОС, ПРЕДСТАВЛ. ТЕРЕН, 
ПОП. В УПИ №VII „ЗА OЗЕЛЕНЯВА-
НЕ“, кв.107 ПО ПУП НА гр. СВОГЕ С 
ТЪРГ. ПЛ. ОТ 45.00 м2
1. ОбС дава съгласие за предост. под наем 
за срок до 5 г. на следния имот–ПОС: те-
рен, поп. в УПИ №VII „За oзеленяване“, 
кв.107 по ПУП на гр.Своге с търг. пл. от 
45.00 м2.
2. Дава съгласие за пров. на публ. търг с 
тайно наддаване за отд. под наем на имота, 
описан в т.1.                 
3. Одобрява нач. месечна наемна цена в р-р 
на: 1,8% от МРЗ за страната за 1 м2 площ 
/без ДДС/, съгласно Прил. 1 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имущество.     
4. Възлага на кмета на община Своге да 
сключи договор за наем за срок до 5 г. на 
описания в т.1 имот със спечелилия публ. 
търг участник.
 РЕШЕНИЕ №195 - ОТНОС-
НО: ДОПЪЛВ. НА ГОДИШН. ПРО-
ГРАМА ЗА УПРАВЛ. И РАЗПОРЕЖД. 
С ИМОТИ – ОС ЗА 2015г. В РАЗДЕЛ I 
„ПРОДАЖБА“ С ЧАСТ ОТ ИМОТ С 
ПЛ. №113 С ПЛ. ОТ 136 кв.м, ПОП. В 
УПИ №XI–113,114 В кв.12 ПО ПУП НА 
с.РЕБРОВО
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
УПРАВЛ. И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ–ОС 
ЗА 2015 г. в раздел I “ПРОДАЖБА”, със 
следните имоти: Част от имот с пл. № 113 
с пл. от 136 кв.м, поп. в УПИ №XI–113,114 
в кв.12 по ПУП на с. Реброво. Граници и 
съседи: от север – УПИ X12, от юг – имот 
пл.№114; от изток – улица с ОК 252а-252б; 
от запад – улица с ОК 258-106а. Актуван с 
Акт за ОС № 11111/13.05.2008 г. 
 РЕШЕНИЕ №196 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОДИШН. ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛ. И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015г. В РАЗДЕЛ I „ПРО-
ДАЖБА“ С ИМОТ №000365 ОТ ОПФ, С 
ПЛ. 0.482 дка, НАХ. СЕ В с.ДОБЪРЧИН, 
м.„ДУПНИ КАМЪК“
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
УПРАВЛ. И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ–ОС ЗА 2015 г. в раздел I “ПРОДАЖ-
БА”, със следн. имоти: Имот №000365 от 
ОПФ, с пл. 0.482 дка, нах. се с.Добърчин, 
м.„Дупни камък“. Кат. на земята: девета. 
Н-н на тр. ползв.:ливада. Граници–имо-
ти№№000405;000367;000362. АЧОС 
№11801/ 19.08.2015 г.
 РЕШЕНИЕ №197 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОДИШН. ПРОГРАМА 
ЗА УПРАВЛ. И РАЗПОРЕЖД. С ИМО-
ТИ – ОС ЗА 2015г. В РАЗДЕЛ II „ПОД 
НАЕМ“ С ИМОТИ–ЧОС, НАХ. СЕ В 
с.МАНАСТИРИЩЕ
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА ЗА УП-
РАВЛ. И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ–ЧОС 
ЗА 2015 г. в раздел II “ПОД НАЕМ”, със 
следните имоти:

- Имот №008044 от ОПФ с пл. 26.197 дка, 
нах. се в с.Манастирище, м„Равнище“. 
Кат. на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: 
нива. Граници: имоти №№008047; 008048; 
008102; 008041; 008043; 008101; 008046. 
Актуван с АЧОС № 11538/01.03.2013г.
- Имот №008040 от ОПФ с пл. 7.263 дка, 
нах. се в с.Манастирище, м.„Равнище“. 
Кат. на земята: осма. Н-н на тр. ползв.: 
нива. Граници: имоти №№008042; 008041; 
008039; 008101. Актуван с АЧОС № 
11540/01.03.2013 г.
- Имот №008039 от ОПФ с пл. 9.917 дка, 
нах. се в с.Манастирище, м.„Равнище“. 
Кат. на земята: осма. Н-н на тр. ползв.: 
нива. Граници: имоти №№008040; 008041; 
008038; 008101. Актуван с АЧОС № 
11541/01.03.2013 г.
- Имот №008037 от ОПФ с пл. 17.100 дка, 
нах. се в с.Манастирище, м.„Равнище“. 
Кат. на земята: осма. Н-н на тр. ползв.: 
нива. Граници: имоти №№008036; 030033; 
008041; 008038; 008101; 008034; 008035. 
Актуван с АЧОС № 11542/01.03.2013 г.
 РЕШЕНИЕ №198 - ОТНОСНО: 
ПРОВЕЖД. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ТАЙ-
НО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
ИМОТИ - ЧОС, НАХ. СЕ В С. ЛЕСКОВ-
ДОЛ
1.ОбС дава съгл. за пров. на публ. търг 
с явно наддаване за продажба на имоти 
– ЧОС, представляващи:
- 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 зе-
мята: десета. Граници: имоти 158026; 
158027; 158072; 141006; 141005; 141007; 
141008; 141007; 141005... Актуван с АЧОС 
№11608/04.03.215 г.
- 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 земята: десета. Гра-
ници: имоти 158105; 000737; 000733; 
144001; 000734;   Актуван  с   АЧОС 
№11786/23.07.215 г.
- Имот № 000737 от ОПФ с пл. от 17,665 
дка., нах. се в с.Лесковдол. Н-н на тр. 
ползв.: ливада. Кат. на земята: десета. 
Граници: имоти 158106; 159030; 159016; 
158105; 000732; 000733; Актуван с АЧОС 
№11787/23.07.215 г.
- Имот №000734 от ОПФ с пл. от 6,038 дка., 
нах. се в с. Лесковдол. Н-н на тр. ползв.: ли-
вада. Кат. на земята: десета. Граници: имо-
ти144001; 000732; 158105; 158033; 000731; 
Актуван с АЧОС №11788/23.07.215 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: имоти 141005; 158076; 
000715; 139044; 141002; Актуван с АЧОС 
№11789/23.07.215 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 земята: де-
сета. Граници: имоти 158033; 000734; 
144001; 144004; 000735;; Актуван с АЧОС 
№11791/23.07.215 г. 
- 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 зе-
мята: десета. Граници: имоти 141004; 
139044; 141002; 141003;141002;141001; 
158076; 141006; 141010...;Актуван с АЧОС 
№11607/04.03.215 г.
- Имот № 141006 от ОПФ с пл. от 3.085 дка, 
нах. се в с.Лесковдол, м.„Дупките“. Н-н на 
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тр. ползв.: др. Селскостоп. територия. Кат. 
на земята: десета. Граници: имоти 141010; 
141005; 158076; 158072. Актуван с АЧОС 
№11610/04.03.215 г.
2. ОбС одобрява нач. прод. цени за имоти-
те, описани в т. 1 - №141010 – 22120.00 лв.; 
№141010 – 22120.00 лв.; №000732 – 2774.00 
лв.; №000737 – 10470.00 лв.; №000734 
– 4635.00 лв.; №141001 – 1686.00 лв.;  
№000731 – 4034.00 лв.; 141005 – 16024.00 
лв.;  № 141006 – 2562.00 лв., съгл. пазарна 
оценка, изготвена от лиценз. оценител.   
3. Възлага на кмета на община Своге да 
проведе търга по т.1 и издаде заповед, и 
сключи договор за покупко–продажба със 
спечелилия публ. търг участник.
 РЕШЕНИЕ №199 - ОТНОСНО: 
ОДОБР. ЗАДАНИЕ ПО чл.125 ОТ ЗУТ 
И ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗ-
РАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП–ПЗ 
ПО чл.110, ал.1, т.3 ОТ ЗУТ ЗА ПРОЕКТ 
НА ИМОТ №000689, С ПЛ. ОТ 400,00 
м2, В м.„ЯГОДИНА ЧУКА“, ПОП. В 
ОТДЕЛ 916, ПОДОТДЕЛ „В“, ШИРО-
КОЛИСТНА ГОРА, ДЪРЖ. ЧС ПО КВС 
НА с.ЯБЛАНИЦА, СЪГЛ. СКИЦА-ПРО-
ЕКТ №Ф02069/06.02.2015г., ИЗДАДЕНА 
ОТ  ОС ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр.СВОГЕ, 
С ЦЕЛ ИЗГР. НА СЪОРЪЖ. НА ТЕХ-
НИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА  
– БАЗОВА СТАНЦИЯ НА „ТЕЛЕНОР 
БЪЛГАРИЯ“ЕАД
ОбС одобрява заданието по чл. 125 от 
ЗУТ – текстова и графична част в М 1:500 
и разрешава на „Теленор България“ЕАД 
да възложи за изработване на проект за 
ПУП–ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, за про-
ект на имот №000689, с пл. от 400,00м2, 
в м.„Ягодина чука“, поп. в отдел 916, по-
дотдел „в“, широколистна гора, Държ. ЧС 
по КВС на с.Ябланица, съгл. Скица-проект 
№ Ф02069/06.02.2015г. издадена от  ОС по 
Земеделие–гр.Своге, с цел изгр. на съоръж. 
на технич. инфраструктура  – Базова стан-
ция на „Теленор България“ЕАД
Съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ решение-
то да се разгласи с обявление, което да се 
постави на определените за това места в 
сградата на общината, кметството, както 
и на други подходящи места в съответната 
територия - предмет на плана, и се публи-
кува на интернет страницата на общината 
и в един местен вестник.
 РЕШЕНИЕ №200 - ОТНОСНО: 
ОДОБР. ЗАДАНИЕ ПО ЧЛ. 125 ОТ ЗУТ 
И ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗ-
РАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП–ПЗ 
ПО чл.110, ал.1, т.3 ОТ ЗУТ ЗА ПРОЕКТ 
НА ИМОТ №028005, С ПЛ. ОТ 400,00м2, 
В м.„ДЪЛБОКИ ДОЛ“, ПОП. В ОТДЕЛ 
246, ПОДОТДЕЛ „Д“, ШИРОКОЛИСТ-
НА ГОРА, ДЪРЖ. ЧС ПО КВС НА 
с.ОПЛЕТНЯ, СЪГЛ. СКИЦА № К00853 
ОТ 06.02.2015г. ИЗДАДЕНА ОТ ОС ПО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР.СВОГЕ, С ЦЕЛ ИЗГР. 
НА СЪОРЪЖ. НА ТЕХНИЧЕСКАТА 
ИНФРАСТРУКТУРА  – БАЗОВА СТАН-
ЦИЯ НА „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
ОбС одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ 
– текстова и графична част в М 1:500 и 
разрешава на „Теленор България“ ЕАД 
да възложи за изработване на проект за 
ПУП–ПЗ по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, за про-
ект на имот №028005, с пл от 400,00кв.м, 
в м.„Дълбоки дол“, поп. в отдел 246, подо-
тдел „д“, широколистна гора, Държавна ЧС 
по КВС на с.Оплетня, съгл. Скица-проект 

№Ф00853/06.02.2015г. издадена от  ОС по 
Земеделие–гр.Своге, с цел изгр. на съоръж. 
на техническата инфраструктура  – Базова 
станция на „Теленор България“ ЕАД.
Съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ решение-
то да се разгласи с обявление, което да се 
постави на определените за това места в 
сградата на общината, кметството, както 
и на други подходящи места в съответната 
територия - предмет на плана, и се публи-
кува на интернет страницата на общината 
и в един местен вестник.
 РЕШЕНИЕ №201 - ОТНОСНО: 
ОДОБР. ЗАДАНИЕ ПО чл. 125 ОТ ЗУТ 
И ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗ-
РАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПУП–ПЗ 
ПО чл.110, ал.1, т.3 ОТ ЗУТ ЗА ИМОТ 
№020016, С ПЛ. ОТ 1302м2, С Н-Н НА 
ТР. ПОЛЗВ.: ЛИВАДА, Х-ТА КАТ. НА 
ЗЕМЯТА, В м.„ЗАВОЙО“ ОТ КВС НА 
с.БАКЬОВО, С ЦЕЛ ПРОМЯНА ПРЕД-
НАЗНАЧ. НА ИМОТА ЗА ЖИЛ. СТР-
ВО, СОБСТВЕНОСТ НА ВЕЛИН АН-
ГЕЛОВ ПАНАЙОТОВ
ОбС одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ 
– графична част в М 1:1000 и разрешава 
на Велин Ангелов Панайотов да възложи 
изработване на ПУП–ПЗ по чл.110, ал.1, 
т.3 от ЗУТ на ПИ №020016, целия с пл. 
от 1302,00кв.м, с н-н на тр. ползв. ливада, 
Х-та кат. на земята, в м.„Завойо“ от КВС 
на с.Бакьово, с цел промяна предназнач. 
на имота за жил. стр-во, с предвиждане за 
устройствена зона- Жм(За жилищни сгра-
ди с преобладаващо застрояване с малка 
височина-до 10м) и застрояването му при 
следните градоустр. показатели: етажност 
max.-3-три; височина-max. 10м.; Пзастр.- 
max.60%; Кинт- max.1,2 и Озел.- min.40%., 
като същият да бъде оформен, съгласно 
Наредба №8/2001г. за обем и съдържание 
на устройств. схеми и планове на МРРБ.
Съгласно чл.124б, ал.2 от ЗУТ решение-
то да се разгласи с обявление, което да се 
постави на определените за това места в 
сградата на общината, кметството, както 
и на други подходящи места в съответната 
територия - предмет на плана, и се публи-
кува на интернет страницата на общината 
и в един местен вестник.
 РЕШЕНИЕ №202 - ОТНОСНО: 
ОПРЕД. НА ИМОТИ ЗА ИНДИВИДУ-
АЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ ПО ЧЛ. 
37И, АЛ.3 ОТ ЗСПЗЗ - ОС, НАХ. СЕ В С. 
БРЕЗЕ
1.ОбС дава съгласие за предост. под наем 
за срок от 5 стоп. год. на следните имоти-
ОС:
- Имот с №017001 от ОПФ с пл. от 207.082 
дка, нах. се в с.Брезе, м.„Лепоров дол”. 
Н-н на тр. ползв.: пасище, мера. Кат. на 
земята: десета. Граници: имоти № №  
000041; 000040; 017003; 000045; 115001; 
115002; 115004; 115003; 000045; 040021; 
040023; 000449; 039014; 039015; 000570; 
039004; 039003...; Актуван с АПОС № 
270/13.01.2015г.
- Имот №000010 от ОПФ с пл. 164.282 дка. 
Кат. на земята: десета. Н-н на тр. ползв.: 
пасище,мера. Граници: имоти №№000059; 
019007; 019006; 000041; 000053; 000067; 
000059; 000060.....; Актуван с АПОС № 
271/13.01.2015г.
- Имот №000059 от ОПФ с пл. 364.532 
дка. Кат. на земята: десета. Н-н на тр. 
ползв.: пасище,мера. Граници: имоти  № 
№ 000016; 023001;000067; 000010; 000060; 

000006; 000052;.... Актуван с АПОС № 
272/13.01.2015г.
- Имот №114023 от ОПФ с пл. 28.228 
дка. Кат. на земята: десета. Н-н на тр. 
ползв.: пасище,мера Граници: имоти  №№ 
114022; 114019; 000039; 114018; 111001; 
013014; 013010...; Актуван с АПОС № 
273/14.01.2015г.
2. ОбС дава съгласие за отд. под наем без 
търг или конкурс на имотите, описани в 
т.1.                 
3. Одобрява год. наемна цена за декар, съгл. 
средните годишни рентни плащания за съ-
отв. землище по данни на ОД “Земеделие“ 
– Соф. област, както следва:
Пасище, мера                                                 
                             
БРЕЗЕ – 5,00 лв./дка.                                    
4. Възлага на кмета на община Своге да 
сключи договор за наем за срок от 5 стоп. 
год. на описаните в т.1 имоти със заяви-
теля, подал заявление по чл.37 и ал. 5 от 
ЗСПЗЗ. 
 РЕШЕНИЕ №203 -  ОТНОС-
НО: УТВЪРЖД. НА ГОДИШЕН ПЛАН 
ЗА ПОЛЗВ. НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГО-
РИТЕ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА 
СВОГЕ ЗА 2015 г.
Утвържд. год. план за ползв. на дървесина 
от горите собств. на Общ. Своге през 2015 
г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 
ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРИТЕ СОБСТВЕ-
НОСТ НА ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2015 
год.
 За повече информация относно 
годишния план, моля посетете http://
www.svoge.bg , в раздел “Общински съ-
вет”, подраздел “Решения”!
 РЕШЕНИЕ №204 - ОТНОСНО: 
ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА ПОЛЗВА-
НЕТО ОТ ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА 
ОБЩИНА СВОГЕ ЗА 2015 г.
1.ОбС дава съгласие да се извърши добив 
на дървесина от следните подотдели:
с. Бов – 199 г, р; 
 с. Брезе – 580 г; 581 с, ч; 582 и; 
 с. Буковец – 840 в;
 с. Губислав – 16 ж;
 с. Добърчин – 416 к2, у2; 417 г;
 с. Дружево – 111 м;
с. Желен – 230 у, я, а1; 242 д, т, у, ф; 243 
д2, е2.
 с. Зимевица – 1 а, б; 4 в; 7 а;
 с. Лакатник – 210 и;
 2. Ползването на дървесина се 
осъществява - чрез продажба на стояща 
дървесина на корен;
 с. Брезе – 580 г; 581 с, ч; 582 и; 
 с. Губислав – 16 ж;
 с. Добърчин – 416 к2, у2; 417 г;
 с. Дружево – 111 м;
 с. Желен – 230 у, я, а1; 242 д, т, у, 
ф; 243 д2, е2. 
 с. Зимевица – 1 а, б; 4 в; 7 а;
3. Ползването на дървесина се осъществя-
ва - чрез добив и продажба на добита дър-
весина.
 с. Бов – 199 г, р; 
 с. Буковец – 840 в;
 с. Лакатник – 210 и;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: АЛЕКСАНДЪР 
МАНОЛОВ
ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ ОбС: ЗЛАТКА ВЕ-
ЛИЧКОВА
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Изх.№ 147/03.09.2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с Ре-
шение №199, Протокол №11 от 28.08.2015г. ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– текстова и графична 
част в М 1:500 и разрешава на „Теленор България“ЕАД да възложи за изработване на проект за Подробен устройствен 
план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, за проект на имот №000689, с площ от 400,00кв.
м., в м.“Ягодина чука“, попадащ в отдел 916, подотдел „в“, широколистна гора, Държавна частна собственост по 
КВС на село Ябланица, Софийска област, съгласно Скица-проект № Ф02069/06.02.2015год. издадена от  Общинска 
служба по Земеделие – гр.Своге, с цел изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура  – Базова станция 
на „Теленор България“ЕАД

АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ /п/
Председател на Общински съвет-Своге

Изх.№ 148/03.09.2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с 
Решение №200, Протокол №11 от 28.08.2015г. ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– текстова и гра-
фична част в М 1:500 и разрешава на „Теленор България“ ЕАД да възложи за изработване на проект за Подробен 
устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, за проект на имот №028005, с площ 
от 400,00кв.м., в м.“ Дълбоки дол“, попадащ в отдел 246, подотдел „д“, широколистна гора, Държавна частна соб-
ственост по КВС на село Оплетня, Софийска област, съгласно Скица-проект № Ф 00853/06.02.2015год. издадена от  
Общинска служба по Земеделие – гр.Своге, с цел изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура  – Ба-
зова станция на „Теленор България“ ЕАД.

АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ /п/
Председател на Общински съвет-Своге

Изх.№ 148/03.09.2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

      На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява, че с 
Решение №201, Протокол №11 от 28.08.2015г. ОбС-Своге одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ– графична част в 
М 1:1000 и разрешава на Велин Ангелов Панайотов да възложи изработване на Подробен устройствен план (ПУП) 
– План за застрояване (ПЗ) по чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ на поземлен имот №020016, целия с площ от 1302,00кв.м., с 
начин на трайно ползване ливада, Х-та категория на земята при неполивни условия в м.“Завойо“ от КВС на село 
Бакьово, Софийска област, с цел промяна предназначението на имота за жилищно строителство, с предвиждане за 
устройствена зона- Жм(За жилищни сгради с преобладаващо застрояване с малка височина -до 10 м) и застрояване-
то му при следните градоустройствени показатели: етажност max.- 3-три; височина- max. 10м.; Пзастр.- max. 60%; 
Кинт- max.1,2 и Озел.- min.40%., като същия да бъде оформен съгласно Наредба № 8/2001г. за обем и съдържание на 
устройствените схеми и планове на МРРБ.

АЛЕКСАНДЪР МАНОЛОВ /п/
Председател на Общински съвет-Своге
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 На 29 август 2015 г. от 17.30 ч. 
пред паметника на поета Александър 
Вутимски бе отдадена почит към него-
вия живот и творчество и бе отбелязана 
96-годишнината от неговото рождение. 
Председателят на Художествено-творче-
ски клуб „Полет” към НЧ„Градище1907”-
гр.Своге, Людмила Петрова, произнесе 
кратко слово и прикани всички присъст-
ващи да поднесат цветя пред паметника. 
От името на Община Своге цветя подне-
соха секретарят Мая Ташунова и глав-
ният счетоводител Станислава Боянова. 

От НЧ„Градище1907” цветя поднесоха 
секретарят Аделина Ангелова, председа-
телят на ХТК „Полет” Людмила Петрова 
и  техническият сътрудник Цветан Анге-
лов. Председателят на Съюза на българ-
ските писатели Боян Ангелов също под-
несе букет. Цветя поднесоха и граждани 
на Своге, както и много деца.

 Людмила Петрова покани при-

състващите да се отправят към лекцион-
ната зала на читалището, където предсто-
еше среща с председателя на СБП Боян 
Ангелов и представяне на негова книга 
„59 отстояния”, а след това – откриване 
на изложба на приложничката Елза Ере-
миева.
 Срещата започна със стихотво-
рението „Детство”, прочетено от Васил 
Божилов. Людмила Петрова приветства 
гостите: „С това стихотворение на 
Александър Вутимски ви казвам до-
бре дошли в неговия символичен дом 
- нашия град, читалището и нашия 
клуб „Полет”, които са дом на изку-
ството въобще.  Днес е изключителен 

празник за нас, защото честването на 
нашия голям поет е свързано и с гос-
туването на един друг поет от световна 
величина - председателя на Съюза на 
българските писатели Боян Ангелов. 
Гости на събитието днес са секретарят 
на Община Своге г-жа Мая Ташунова, 
нашите приятели от ХТК„Искри”-
с.Искрец и техния председател г-жа 
Снежана Костадинова, тук са и Ни-
кола Николов, Боян Балкански, ху-
дожникът Мирон Манлихеров, Кирил 
Дончев, Георги Венев, Емил Пешев 
– племенник на Ал.Вутимски, Нушка 
Григорова, поетът Димитър Христов, 
както и много други творци, отзовали 
се на поканата за тази среща. Ще дам 
думата на Веска Иванова да предста-
ви биографични данни за нашия гост 
Боян Ангелов.”
 Веска Иванова: „Боян Ангелов 
Иванов е роден на 27 август 1955 г. в 
гр. Панагюрище. Звършил е гимназия 
в родния си град и Софийския универ-
ситет “Св.Климент Охридски” - спе-
циалностите философия и българска 
филология. Работил е като редактор и 

главен редактор в столични издания, в 
Министерството на културата, в Коми-
тета за телевизия и Радио. Завършил е 
аспирантура в Института за философ-
ски изследвания при БАН със защитен 
докторат. От 1990 до 2002 г. е главен 
редактор на сп.”Читалище”. Бил е 
зам.-председател на Съюза на народ-
ните читалища, а сега - председател на 
фондация “Читалище-1870”, издател 
на сп. “Читалище”. От 1998 до 2005 г. 
живее и работи в Швейцария (Базел и 
Лозана), където завършва валдорфска 
педагогика и социална психология с 
признат докторат, преподава и специ-
ализира в областта на гьотеанисти-

ката, историята на философските 
системи, социалната и педагогиче-
ска психология. 
 Член е на Съюза на българ-
ските писатели и на Съюза на бъл-
гарските журналисти. Автор е на 
над петнадесет поетични книги, 
сред които: „А върху ножа – дете-
лина”, „Тиара”, „Делтата на дру-
гия живот”, „Еос”, „Помилване”, 
„Съзерцание”, „Византийска мо-
зайка” и др. Има издадени някол-
ко монографии с историко-фило-
софска и литературно-критическа 
проблематика.Негови творби като 

самостоятелни книги или участия в 
сборници и периодични издания са 
превеждани на: руски, английски, 
френски, немски, украински, чешки, 
полски, унгарски, сърбохърватски, 
гръцки, испански, италиански, румън-
ски, фламандски, норвежки, японски, 
арабски и др. Превежда от немски, 
руски, френски и гръцки.”
 Секретарят на Община Сво-
ге г-жа Мая Ташунова произнесе при-
ветствено слово: „Уважаеми гости, на 
днешния ден, отбелязвайки 96-тата 
годишнина от рождението на поета 
Александър Вутимски, имаме удо-
волствието да сме домакини на един 
от нашите най-утвърдени съвременни 
автори. Приветствам с добре дошъл 
писателя Боян Ангелов, който е сред 
инициаторите за учредяване на наци-
оналната награда на името на Алек-
сандър Вутимски. Радвам се, че той 
отдели време да бъде наш гост. Днес се 
запознаваме с последната му поетична 
книга „59 отстояния”. Убедена съм, че 
тя ще достави радост и нови впечат-
ления на гостите на тази среща и на 

Отбелязахме 96 г. от рождението на Александър Вутимски 
със събитие на ХТК „Полет”

......продължава на стр.22
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всички негови читатели. Бих искала 
да му пожелая много здраве, творчески 
сили и успех на новата му книга!”
 Преди самото представяне на 
книгата малките актриси от любителски 
театър „Асорти” Вяра Стоичкова и Рая 
Йорданова рецитираха стихове за гости-
те.
 Последва рецензията, написана 
и прочетена от г-жа Людмила Петрова, 
за новата книга на поета Боян Ангелов: 
„Докато чете стихосбирката „59 отсто-

яния“, читателят разбира, че авторът е 
ерудит, космополит и философ. Той се 
чувства еднакво добре и в дебрите на 
историята, и по пътищата на геогра-
фията, и в имагинерния свят на фило-
софията. Практически всички области 
на живота са извор на неговото  вдъх-
новение.
 Стихосбирката съдържа два 
цикъла - „Като приказка“ и „Дални-
на“. Първият  носи заглавието си от 
едноименната балада. В нея популяр-
ни от народните приказки мотиви са 
вплетени чрез нов прочит в интересен 
сюжет с неочакван край. Традицион-
ните фолклорни образи на осемте бра-
тя, тяхната сестра и змеят носят ин-
тересни актуални идеи. Вълшебният 
свят е алюзия на днешната глобална и 
бореща се за толерантност съвремен-
ност.....” (цялата рецензия можете да 
прочетете на сайта на община Своге 
– www.svoge.bg – в едноименната стаа-
тя)
 Веска Иванова и Васил Божи-
лов прочетоха избрани стихотворения от 
книгата на Боян Ангелов, които получиха 
силните аплодисменти на публиката.
 Последваха въпроси и поздрав-
ления към Боян Ангелов от присъства-

щите. Той бе поздравен от г-жа Снежана 
Костадинова, която му подари най-новия 
„Алманах” на ХТК„Искри”-с.Искрец. 
Боян Балкански изпълни едно свое стихо-
творение „Храмът на душата ми”, с което 
поздрави поета, а след това му поднесе 
Речник на говора в с.Искрец, написан от 
самия него, като подарък от нашия реги-
он. Никола Николов също изрече привет-
ствени слова, в типичния за него шеговит 
стил. Думата взе и Нушка Григорова, 
която наскоро е издала „малка книжка”, 
според нейните думи, и за която тя полу-
чи покана от ХТК „Полет” да я представи 
пред аудитория в края на м.октомври т.г. 
Поетът Димитър Христов също поздрави 
Боян Ангелов.

 Самият Боян Ангелов благодари 
на публиката за присъствието, на Община 
Своге и на НЧ„Градище1907” за органи-
зацията на събитието и на г-жа Людмила 
Петрова за отправената към него пока-
на да гостува в Своге с новата си книга. 
Той каза, че за него тази 
покана е голяма чест и е 
щастлив от възможността 
да гостува в родния град 
на Александър Вутимски. 
Боян Ангелов сподели 
още, че много уважава 
читалищната дейност, тъй 
като самият той е започнал 
кариерата си от читалище 
и изрази своето уважение 
към творчеството на мест-
ните писатели и поети от 
Художествно-творческите 
клубове в общината.
 Секретарят на НЧ „Гради-
ще1907” Аделина Ангелова припомни на 
присъстващите, че само след два месеца 
ще се състои поредното издание на дет-
ския конкурс „Хей, пътечко моя!”, където 
в литературната му част се изявяват съв-

сем младите творци от Своге и общината, 
които са много талантливи и достойни 
наследници на своите предшественици.
Аделина Ангелова представи и авторката 
на изложбата, експонирана във фоайе-
то на читалището, приложничката Елза 
Еремиева: „Тя е наша съгражданка, на 
41 години, учила е в Своге, тук живее 
и практикува своето уникално хоби. 
Специалността й от средното образова-
ние  е „Шев и кройка“. Тя се занимава 
с рисуване и приложно изкуство още 
от детствто си. Обича да тъче на стан. 
Нейни рисунки са показани в изложба, 
когато е още ученичка  в Основното 
училище, но като приложник днес тя 
прави своя дебют. Кое е уникалното 
в творчеството й? Елза рисува върху 
кратунки, които отглежда сама. Обича 
да декорира различни съдове. Какви 
са темите в творчеството й и какво я 
вдъхновява най-много ще ни разкаже 
тя самата.”
 Елза Еремиева: „Благодаря на 
всички, че посетихте моята изложба. 
Мога да кажа само едно – обичам да 
рисувам! Това, което ме вдъхновява е 
това, което ни  заобикаля – природата 
и животът около нас. Сама отглеждам 
кратунките, върху които рисувам. За 
да стане една кратунка годна за рису-
ване, изисква дълъг период на обра-
ботка и изсушаване. Но аз търпеливо 
чакам и рисувам винаги, когато имам 
вдъхновение. Обичам също така и да 
тъка на стан. Научила съм се от баба 
ми и съм изтъкала много черги като 
малка. Всъщност, обичам да рисувам 
върху всякакви неща – стъкло, ке-
рамика, дърво и всичко, върху което 
може да се рисува.”

 Аделина Ангелова поднесе цве-
тя на Елза Еремиева, а Людмила Петро-
ва прикани всички във фоайето, където 
Боян Ангелов раздаде автографи на свои-
те почитатели и проведе лични разговори 
с тях.

......продължение от стр.21
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 34 деца от село Церово вече 
се радват на обновената си детска гра-
дина. Ремонтът, извършен от Община 
Своге, включва подмяна на покрива на 
сградата, освежаване на вътрешните 
помещения, нови креватчета, нов биб-
лиотечен шкаф, нови килими,  нов ком-
пютър и др.
 Кметът на община Своге инж. 

Жоро Цветков, заедно със заместник-
кмета Ренета  Кръстанова, секретаря 
– Мая Ташунова, Нина Станчева – гла-
вен експерт „Образование” и кмета на 
с.Церово – Петър Петков, посетиха об-
новеното детско заведение на 17 сеп-
тември – навръх празника „Вяра, На-
дежда и Любов”. Какъв по-хубав ден 
за среща с най-младото поколение на 
село Церово, чиито сърца са изпълнени 
изначално с тези чувства.
 Официалните гости бяха по-
срещнати още на вратата от дечицата, 
облечени в народни носии, които дари-
ха всички с китки здравец. Персоналът 
на ЦДГ, начело с директорката Викто-
рия Георгиева, също беше пременен с 
народни носии, което внесе допълни-
телна патриотична нотка в перфектно 
организираното тържество. 
 Деца, преподавателки, роди-
тели и гости изпяха акапела „Мила, 

Родино!”, след което 
последва кратка про-
грама, изнесена от 
малчуганите.
 Отец Любо-
мир Пешев, председа-
тел на настоятелство-
то към свогенския 

храм „Св.Св. 
Петър и Па-
вел”, извърши 
тържествен во-
досвет за здра-
вето на децата 
и ги поръси 
със светената 
вода.

 Директорката на ЦДГ Церово, 
г-жа Виктория Георгиева, произнесе 
приветствено  слово, в което поднесе 
своята благодарност към Община Сво-
ге, и персонално към кме-
та инж. Жоро Цветков, 
за оказаната помощ и 
подкрепа при ремонтира-
нето на детското заведе-
ние. „Сега децата са още 
по-щастливи и доволни 
да играят в чисти и свет-
ли стаи, заобиколени от 
пъстри цветове, както и 
да спят в нови и удобни 
креватчета – каза тя. – Ра-
достта на децата е и наша 
радост, затова още веднъж 
изказвам благодарността 
си към Община Своге за 
направения ремонт.”
 Кметът на община Своге инж. 
Жоро Цветков също поднесе поздрави-

телни слова към децата и 
персонала на градината, 
като им пожела да полз-
ват със здраве новите 
придобивки и винаги да 
има усмивки на детските 
личица. Той обеща, че ще 
се погрижи двата проекта, 
които бяха предложени 
през миналата година, но 
не получиха одобрение, а 
именно – ремонт и благо-
устрояване на площада в 
с.Церово и реконструк-
ция и рехабилитация на 

водопроводната мрежа на селото, да 
бъдат изпълнени през новия програмен 
период 2014-2020 г. 
 След като официалната част 
на тържеството приключи, зазвуча-
ха ритмите на хубаво българско хоро, 
на което се хванаха децата и техните 
учителки, като бе поканен да се вклю-
чи и г-н Цветков. Всички дечица бяха 
почерпени с лакомства, донесени от 
общинската администрация, а тяхната 
госпожа от ЦДГ – Виолета Драгиева 
– им подаваше парченца от вкусната 
погача, потопени в мед. 

 Гостите разгледаха ремонти-
раните стаи и се полюбуваха на обно-
веното спално помещение. Удобни и 
меки детски креватчета креватчета кра-
сяха стаята за следобеден сън. Отвън 
грееше и обновената детска площадка, 
в която липсват само беседката и пър-
залката, както се пошегува кметът на 
с.Церово г-н Петър Петков. Той обеща, 
че съвсем скоро и тези придобивки ще 
бъдат налице.
 Децата изпратиха своите гос-
ти и останаха под грижите на своите 
всеотдайни възпитателки – Виктория 
Георгиева, Виолета Драгиева, Ирена 
Величкова и Мара Лозанова.

ЦДГ в село Церово посрещна децата обновена
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 Областният управител г-жа 
Росица Иванова и кметът на община 
Своге инж. Жоро Цветков откриха офи-
циално на 19 септември 2015 г. чисто 
новата детска площадка, построена 
от Община Своге в кв.„Дренов”. Пло-

щадката се намира на на ул.„Д-р Петър 
Берон” и е оборудвана с различни за-
бавни съоръжения – пързалка, люлки, 
катерушки и др., а основата, по която 
стъпват децата, е от мек еластичен ма-
териал, така че няма да има обелени 
колене. 
 Гости на събитието бяха още 
заместник-кметовете Ренета Кръстано-
ва и Юлиян Асенов, секретарят на Об-
щина Своге – Мая Ташунова и главни-
ят счетоводител – Станислава Боянова. 
Десетки деца и техните родители, баби 
и дядовци също присъстваха на от-
криването, като малчуганите открито 
показваха нетърпението си да влязат в 
площадката и да започнат своите игри.  
 Освещаването бе извърше-
но от отец Константин от църквата в 
кв.„Дренов”. Той поръси цялата пло-
щадка със светена вода и пожела на 
всички деца здраве и радост.
 Кметът на общината инж. 
Жоро Цветков се обърна към присъст-
ващите с кратко слово, в което изрази 
задоволството си от това, че площад-
ката вече е факт, както площадките   в 

с.Гара Лакатник, в с.Реброво и в с. Вла-
до Тричков, и обеща, че предстои да бъ-
дат изградени още такива в кв.„Старо 
село” в град Своге, в с.Свидня и на 
други места. Той пожела на децата да 
бъдат все така усмихнати и жизнера-

достни и отправи 
молба към тях да 
бъдат внимателни 
по време на игра 
със съоръженията 
– да ги пазят, за да 
им се радват дъл-
го време. Кметът 
каза още, че дого-
дина предстои да 
бъде поправено и 
игрището до дет-
ската площадка 
– ще бъде поста-
вена специална 
настилка, а тере-
нът наоколо ще 

бъде асфалтиран. Накрая той им поже-
ла да ползват площадката със здраве и 
да бъдат щастливи.
 Областният управител г-жа 
Росица Иванова също се обърна към 
децата и техните ро-
дители с поздрави-
телно слово, в което 
изрази своето уваже-
ние към ръководство-
то на Община Своге 
за това, че с грижата 
си за най-младото по-
коление показва мъд-
ро и далновидно уп-
равление. Тя пожела 
на децата много здра-
ве, много удоволст-
вие и много усмивки 
и приятни преживя-
вания в новата детска 
площадка, оборудва-
на с тези прекрасни 
съоръжения. Поже-
ла им и едно щастливо детство, което 
да гарантира, че ще пораснат здрави, 
умни и смели. И да осъществят своите 

мечти, защото е много важно децата да 
мечтаят, тъй като един ден те ще пое-
мат управлението на своя квартал, град 
или страна. Г-жа Иванова изрази задо-
волството си от това, че вижда събрани 
тук хора от всички генерации, защото е 
много важно, освен децата да са щаст-
ливи и близките им да бъдат спокойни 
като знаят, че те ще се занимават с по-
лезна за здравето им дейност. Пожела 
на всички честита придобивка и полз-
ване с радост, усмивки и без наранява-
ния.
 След поздравленията дойде 
редът и на прерязването на лентата, с 
което детската площадка бе официално 
открита. Малките палавници веднага 
окупираха люлки и пързалки, а наоко-
ло екна детският смях.  
 Община Своге се беше погри-
жила да достави лакомства, сандвичи, 
сокове и минерална вода за всички 
присъстващи деца от квартала и техни-
те близки, а г-жа Росица Иванова лич-
но подаваше на всяко дете парченце от 
осветената пита с мед. 
 Красивата площадка се на-
пълни с малчугани, които показаха на 

всички какво означават  волност и ра-
дост. И така ще бъде всеки ден оттук 
нататък.

Нова детска площадка вече радва децата в кв.„Дренов”


