
Ръководството на Община Своге уважи 100-годишния 
юбилей на баба Бонка

 На 8 октомври 2015 г. се на-
вършиха точно 100 години от рожде-
нието на Босилка Паунова Георгиева 
от Своге, по-известна на всички като 
баба Бонка. Тържественото честване 
на рождения й ден се състоя в ритуал-
ната зала на НЧ „Градище 1907” и бе 
организирано от Община Своге, със 
съдействието на пенсионерски клуб 
„Доверие”.

 Членовете на клуба, както и 
много приятели и роднини на баба 
Бонка, се бяха събрали още в 11:00 
часа и с нетърпение очакваха нейното 
появяване. Много скоро тя пристигна 

и бе посрещната с бурни аплодисмен-
ти. Бодрият й дух и напета стъпка въз-
хитиха всички присъстващи.
Мая Ташунова, секретар на Община 
Своге, прочете поздравителен адрес 
от името на ръководството, в който се 
казва: „Скъпа бабо Босилке, поздра-
вяваме те от сърце, по случай твоя-
та стогодишнина! Това е празник за 
всички нас – твои близки, прияте-

ли и съграждани. 
Сред жителите на 
община Своге не 
са толкова много 
дълголетници -
те, достигнали до 
тази почетна въз-
раст. Вашето поко-
ление е преживяло 
много и различни 
събития – войни, 
недоимък, загуба 
на близки хора, 

но то е издържало изпитанията на 
времето – с много труд, лишения 
и търпение, с надежда за по-добро 
бъдеще. Затова заслужава нашето 
уважение и благодарност. Благода-

рим ти за всичко, което си дала на  
своите близки и приятели, за труда 
и грижите,  за достойно изживения 
живот! Желаем ти здраве и сили,  
още дълги  години да бъдеш сред нас 
и да ни даваш пример с твоя бодър 
дух и жизненост!”
 След поздравлението г-жа 
Мая Ташунова и зам.кметът г-жа Ре-
нета Кръстанова, поднесоха на баба 
Бонка цветя и подаръци от името на 
Община Своге. Красивата торта, укра-
сена със свещички с числото 100, също 
бе подарък от Общината.

 Приветствени слова произ-
несе и г-жа Милка Георгиева – пред-
седател на клуб „Доверие”. Думата за 
поздравление взе и г-н Видин Илиев, 
който каза, че баба Бонка е живата ис-
тория на град Своге. Юбилярката бе 
поздравена и г-жа Елена Пещерлиева, 
бивш заместник-директор на шоко-
ладовата фабрика, където е работила 
дълги години и самата баба Бонка.
 Накрая рожденичката духна 
свещичките и пожела на всички да 
станат сто-
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летници като нея.
 Тържеството продължи с по-
черпка за здравето на баба Бонка, с 
вкусотии, приготвени от дамите от 
клуб „Доверие”.

 Босилка Паунова Георгиева 
(баба Бонка) е родена на 8 октомври 
1915 г. в Своге в семейство с 5 деца. 
Баща й е починал млад и майка й е 
трябвало да се грижи сама за децата. 
На младини Босилка е работила в гор-
ското стопанство, а след това – 30 годи-
ни в шоколадовата фабрика, откъдето 
се е пенсионирала. По време на дълго-
годишния си стаж във фабриката, тя е 
награждавана много пъти. Удостоява-

на е и със званието ударник.
 Със съпруга й Георги са живе-
ли дълги години щастлив брачен жи-
вот.
 И сега баба Бонка продължа-
ва да е все така жизнена и енергична. 
Дори отглежда сама зеленчукова гра-
дина и прави зимнина. 

......продължение от стр.1

Честване на Деня на възрастните хора в Своге
 На 1 октомври 2015 г. бе 
проведено тържествено честване на 
Деня на възрастните хора, обявен за 
такъв през 1991 г. от ООН. Органи-
затори на тържеството бяха Общи-
на Своге и НЧ „Градище 1907”.
 Водещата, Людмила Петро-

ва, направи кратко въве-
дение пред събралата се 
аудитория от възрастни 
граждани от Своге и общи-
ната, като ги поздрави за 
техния празник, а след това 
даде думата на Секретаря 
на Община Своге Мая Та-
шунова.
 Г-жа Ташунова 
произнесе своето притстве-
но слово, в което каза: „Уважаеми 
гости, скъпи съграждани! Днес 
отбелязваме Международния ден 
на възрастните хора. Бих иска-
ла да ви поздравя най-сърдечно 
и да ви пожелая  здраве, сили и 
още много години, изпълнени с 
радост и надежди за вас и вашите 
семейства! За всички вас, неза-
висимо от възрастта, животът е 
изпълнен с много полезни дела и 
грижи за вашите близки, прияте-

ли, съседи. Вашият жизнен опит, 
мъдрост и търпение  помагат в 
решаването на най-различни 
житейски проблеми. Оценяваме 
вашата обществена активност – 
вие се включвате в  разнообразни  
социални и културни дейности,  
благотворителни инициативи. 
Мнозина от вас участват в само-
дейни състави, в различни твор-
чески изяви на читалищата по 
места. Вие поддържате традиции, 
обичаи и ......продължава на стр.3
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......продължение от стр.2
празници, които обединяват хо-
рата от различни поколения и 
не позволяват да угасне животът  
във вашите селища. С вашата 
енергия и ентусиазъм вие показ-
вате, че не годините, а духът, вя-
рата и надеждата дават сили и 
не ви оставят равнодушни към 
болките на нашето ежедневие. 
Благодаря ви за всичко, което 
ни давате, за вашата доброта и 
грижи, за вашата отзивчивост и 
щедрост! Бъдете живи и здрави! 
Честит празник!”
 Думата за поздравление бе 
дадена и на заместник-кмета Ре-
нета Кръстанова, която разказа за 
всички социални проекти на Общи-
на Своге, изпълнени през мандата 

2011-2015 г., като по-подробно се 
спря на новия проект, по схемата 
„Независим живот”, чийто договор 
бе подписан на 17 септември 2015 
г. По този проект се предвижда из-
граждане на Център за почасово 
предоставяне на услуги за хора с 
увреждания и хора над 65 години с 
невъзможност за самообслужване, 
който ще се намира в помещение-
то на бившето АТЦ в сградата на 
НЧ „Градище 1907”. Тя подчерта, 
че грижите за възрастните хора ще 
продължат да бъдат и занапред един 
от приоритетите на Община Своге.
 След поздравителните слова 
на официалните гости бе изнесена 
беседа от фелдшер Малина Божи-
лова, относно начините за оказване 
на първа помощ при битови инци-

денти или при поява на симптоми, 
сигнализиращи за настъпване на 
инфаркт или инсулт, както и необ-
ходимите последващи действия, 
като обаждане на телефон 112 или 
на личния лекар, в зави-
симост от сложността 
на ситуацията.
 Г-жа Людмила 
Петрова направи прият-
на изненада на присъст-
ващите с обявяването 
на забавна викторина, 
състояща се от шегови-
ти и остроумни въпро-
си. Всички, отговорили 
първи на въпросите, по-
лучиха награди, а онези, 
които не знаеха отгово-
рите – имаха възмож-
ността да научат нещо 
ново, което не са знаели 
досега.

 За доброто настроение на 
всички се погрижи дует „Ваня и 
Кръстю Стефанови” от гр. Мездра, 

които с хубавите си изпълнения 
предизвикаха възрастните да забра-
вят болките в краката и да се хванат 
на кръшно хоро. 
 Така, на по чаша вино и в 
компанията на свои връстници, в 
атмосфера на приятелство и лееща 
се хубава музика, възрастните хора 
от Своге и близките села прекараха 
един незабравим ден. 
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Честване на Деня на възрастните хора в с. Гара Бов
 На 1 октомври 2015 г. НЧ 
„Светлина-1896” и ОУ „Св.св. Ки-
рил и Методий” в с. Гара Бов орга-
низираха празник, по случай Меж-
дународния ден на възрастните 
хора. Инициативата бе подкрепена 
от местния клуб „Млад рицар”. 
Библиотеката се оказа тясна да съ-
бере хората, които бяха дошли и 

затова на празникът се проведе в 
малкия читалищен салон.
 Приветстия към празну-
ващите поднесоха председателят 
на местния пенсионерски клуб 
Кр.Иванов и директорът на „Св.св. 
Кирил и Методий”  Л.Грозданов. В 
подготвената от библиотеката мул-

тимедийна презентация „старите” 
и „новите” приказки за възрастни-
те хора оживяха с мъдростта и пос-
ланията си.   
 „В днешния ден няма нищо 
по-естествено от обичта, грижата, 
уважението и привързаността към 
възрастните хора. На вас, ние по-

младите, дължим всичко, 
което сме научили в живота 
си, дължим мъдрите уроци, 
които ни давате всеки ден. 
Подкрепяте ни, успокоява-
те ни, помагате ни. На вас 
дължим читалището, в което 
се намираме, да бъде такова 
каквото е - от библиотеката и 

сцената, до дантелени-
те пердета и шарените 
чорапи” – казаха мла-
дите хора от Бов.
 Учениците от 4-ти клас, 
с класен ръководител 
М.Любенова, бяха подготви-
ли стихчета и поздравител-
ни картички 
за хората от 
третата въз-
раст. Някои 
от бабите че-

тоха стихове, дру-
ги баби и дядовци 
разказваха споме-
ни от детството си. 
Дядо Весо впечат-
ли децата с това, 
че, когато преди 
80 години ходел на 
училище,  „събувал 
цървулите си пред 
училищния вход и заедно с дру-
гите деца влизали боси в класната 
стая”. Баба Жани разказа как през 
зимата са слизали пеш от с. Бов до 
училището в Гара Бов и как по-го-
лемите момчетата правели пърти-
на в дълбокия сняг на по-слабите 
и по-малките ученици. Баба Лета 

разказа забавна случка за счупена-
та дръжка на ученическото знаме. 
Баба Вили от клуб „Бовска плетка-
наметка” бе подготвила за всички 
празнуващи по цвете от своята гра-

дина.
 Учениците от клуб „Млад 
рицар” поздравиха бабите и дядо-
вците, пожелаха им да са живи и 
здрави и,  за да е сладък празникът, 
раздадоха от името на клуба лаком-
ства на всички присъстващи.
 „Самотата е най-страшна!” 

– така определят най-голя-
мата трудност в живота си 
възрастните хора. Среща-
та на деца с възрастни не 
може да се замени с урок в 
учебник, с разказана случка. 
Тя се преживява. Този ден 
събра различни поколения 
от Бов, които си пожелаха 
празникът да се превърне в 
ежегодна традиция на всеки 
1-ви октомври.
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 На 3-ти октомври 2015 
г.от 10.30 ч. в НЧ „Пробуда 1927”, 
с.Миланово, се състоя  представя-
нето на книгата „От началото към 
вечността”. Нейни автори са Цве-
тана Динова и Илия Жильов. Това 
е втората книга на двамата автори, 
чиято първа творба бе издадена 
преди две години. Илюстрациите 
са на Николай Цинцарски. 

 Официални гости на съби-
тието бяха секретарят на Община 
Своге Мая Ташунова, заместник-
кметът Ренета Кръстанова и Ирена 
Георгиева от РЕКИЦ към НЧ „Гра-
дище 1907” гр. Своге. Г-жа Кръста-
нова поздрави авторите за техния 
труд и изрази в словото си своето 
възхищение от факта, че в село 
като Миланово, където живеят мал-

ко хора, се случват 
много и все големи 
събития.
 Цветана Ди-
нова представи 
книгата и каза, че в 
нея са включени те-
хни разкази, както 
и произведения на 
други автори, с те-
матика от история-
та и настоящето на 
Миланово. Основен 
източник на данните 
е Илия Жильов, кой-
то, въпреки напред-
налата си възраст, 
е с изключително 
свежа памет за дати 
и събития, случили 
се от детството му 
до сега. Самият ав-
тор сподели колко 

трудно е събрал останалата инфор-
мация. Наложило му се е да търси 
във военния и държавния архив, в 
архива на Националния институт за 
недвижимо културно наследство и 
в старите регистри на с.Миланово. 
Авторите споделиха, че приходите 
от продажбата на първата книга са 
отишли изцяло за подготовката на 
втората – за събирането на инфор-
мация от различни източници, за 
проучвателни дейности, както и за 
издаването на творбата.
 В момента Илия Жильов 
вече работи върху трета книга, като 
издирва информация за събития, 
случили се между 1925 и 1945 г. 
 На срещата бе представена 
и книгата на младия поет Цветан 
Александров - „Душата ми говори”. 
Той е роден в Пирдоп през 1982 г., 
но неговият баща е от с.Миланово 
и затова детството му преминава 
тук. Учи в Пирдоп и в Миланово, а 
средното си образование завършва 
в Карлово. От няколко години жи-
вее в с.Миланово, като в свободно-
то си време пише стихове.

В село Миланово се състоя представянето на втората 
книга „От началото към вечността”
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            

О Б Я В А 

                    ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на основание член чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, 
чл.43, ал.1, т.3 и чл.68  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпъл-
нение на Решение № 182/28.08.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1515/09.10.2015 г.на Кмета на Община Своге, 
обявява публичен търг с явно наддаване за имот частна общинска собственост:
> Имот №034002 от общинския поземлен фонд, с площ 20.435 (двадесет цяло четиристотин и тридесет и пет хилядни) 
дка, находящ се в с. Добърчин, м. „Пърданков рът“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при неполивни ус-
ловия: девета. Начин на трайно ползване: нива. Граници: имоти №№ 034005; 034003; 050044; 034001; 050023. Актуван с  Акт 
за частна общинска собственост №11668/13.01.2015  год.
Начална тръжна цена в размер на 7.00 (седем) лева за декар.
> Цена на тръжната документация: 100.00 (сто) лева без ДДС. 
> Депозит за участие в търга – 100.00 (сто) от началната тръжна цена.
 Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 26.10.2015 г. Търгът ще се проведе 
в заседателната зала на Община Своге от 14:00 часа на 27.10.2015 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 30.10.2015 г. от 14:00 часа в заседателната 
зала на Общината, като заявленията за участие се подават  в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на предходния ден 
/29.10.2015 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 
документация - 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

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 № 1514/09.10.2015 г.на Кмета на Община 
Своге,, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на сграда – частна общинска собственост, представляващ: 
   Имот №056032 (нула пет шест нула три две) от общинския поземлен фонд, с площ от 3,515 (три цяло петстотин и петнаде-
сет хилядни) дка, находящ се в с. Брезе, м. „Пролука“, община Своге, Софийска област. Начин на трайно ползване: ливада. 
Категория на земята при неполивни условия: десета. Граници – имоти №№056024; 056031; 056021; 056025; 056026; 056027. 
Актуван с акт за частна общинска собственост №11771/29.06.2015 г.
Начална тръжна продажна цена: в размер на 2457.00 (две хиляди четиристотин петдесет и седем) 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 27.10.2015 г.Търгът 
да се проведе на 28.10.2015 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Своге. При неявяване на оферент или при постъпва-
не  само на едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 03.11.2015 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 /02.11.2015 г./
Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа. Закупуване на тръжна 
документация - Община Своге, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, 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. 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 № 1513/09.10.2015 г.на Кмета 
на Община Своге,, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на сграда – частна общинска собственост, предста-
вляващ: 
Имот №000365 (нула нула нула три шест пет) от общинския поземлен фонд, с площ 0.482 (нула цяло четиристотин осемдесет 
и две хилядни) дка, находящ се с. Добърчин, м. „Дупни камък“, община Своге, Софийска област. Категория на земята при 
неполивни условия: девета. Начин на трайно ползване: ливада. Граници – имоти №№000405; 000367; 000362. Актуван с Акт 
за частна общинска собственост №11801/19.08.2015 год.    
Начална тръжна продажна цена: в размер на 2140.00 (две хиляди сто и четиредесет) 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 27.10.2015 г.Търгът 
да се проведе на 28.10.2015 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Своге. При неявяване на оферент или при постъпва-
не  само на едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 03.11.2015 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 /02.11.2015 г./
Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа. Закупуване на тръжна 
документация - Община Своге, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, 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. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост , във връз-
ка 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 № 1512/09.10.2015 г.на Кмета на 
Община Своге,, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на сграда – частна общинска собственост, представля-
ващ: 
   Част от имот с пл. №113 с площ от 136 кв.м. попадащ в УПИ №XI – 113, 114 в кв.12 по ПУП на с. Реброво. Граници и съседи: 
от север – УПИ X – 12, от юг – имот пл. №114 от изток – улица с ОК 252а – 252б; от запад – улица с ОК 258-106а. Актуван с 
Акт за общинска собственост №11111/13.05.2008 год.
Начална тръжна продажна цена: в размер на 1140.00 (хиляда сто и четиредесет) лева, без ДДС.
>  Цена на тръжната документация  - 100.00 (сто) лева, без ДДС.
�>Приемане на заявленията за регистрация се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 26.10.2015 
г.Търгът да се проведе на 27.10.2015 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Своге. При неявяване на оферент или при 
постъпване  само на едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 30.10.2015 г. в заседател-
ната зала на Община Своге като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 17:15 
часа на предходния ден /29.10.2015 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 
документация - 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



информационен бюлетин Община Своге

8

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 връз-
ка 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 № 1511/09.10.2015 г.на Кмета на 
Община Своге,, обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на сграда – частна общинска собственост, представля-
ващ: 
   Имот № 026019 (нула две шест нула едно девет) от общинския поземлен фонд, с площ от 0,462 (нула цяло четиристотин 
шестдесет и две хилядни) дка, находящ се в с. Томпсън, м. „Бабул“, община Своге, Софийска област. Начин на трайно ползва-
не: ливада. Категория на земята при неполивни условия: осма. Граници – имоти №№026018; 026020; 000021; 026017. Актуван 
с акт за частна общинска собственост №7279/08.02.2007 год.
Начална тръжна продажна цена: в размер на 1595.00 (хиляда петстотин деведесет и пет) 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 27.10.2015 г.Търгът 
да се проведе на 28.10.2015 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Своге. При неявяване на оферент или при постъпва-
не  само на едно заявление за участие, да се проведе повторен търг при същите условия на 03.11.2015 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 /02.11.2015 г./
Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа. Закупуване на тръжна 
документация - Община Своге, „Гл. юрисконсулт“, 2 етаж. За справки- Юлия Геошева – ст. юрисконсулт, 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 член На основание член чл.37, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, чл.43, ал.1, т.3 и чл.68 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
и в изпълнение на Решение № 145/26.06.2015 г. на ОбС – Своге, съгласно Заповед № 1468/02.10.2015 г.на Кмета на Община 
Своге, обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имот – частна общинска 
собственост на 4бр. незастроени петна, находящи се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – „За търговия и услуги“, квартал 
174 по Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Своге, област Софийска с площ от 735.00 кв.м. Площта на петната е както 
следва: Петна с №№1,2,3 – 43,37 кв.м. и Петнo с №5 – 14,85 кв.м.
> Начална тръжна цена  за едно търговско петно, в размер на 3614.17 (три хиляди шестстотин и четиринадесет лева и 
седемнадесет стотинки) лева без ДДС – за петна с №№1,2,3 и 1237.50 (хиляда двеста тридесет и седем лева и петдесет сто-
тинки) лева без ДДС – за петнo с №5 съгласно пазарна оценка, изготвена от лицензиран експерт – оценител.
> Цена на тръжната документация: 50.00 (петдесет) лева без ДДС. 
>  Приемане на офертите се извършва в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на 26.10.2015 г. Търгът ще се 
проведе в заседателната зала на Община Своге от 10:00 часа на 27.10.2015 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 30.10.2015 г. от 10:00 часа в заседателна-
та зала на Общината, като заявленията за участие се подават  в деловодството на Община Своге до 17:15 часа на предходния 
ден /29.10.2015 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 документация - 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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З А П О В Е Д
№ ОА - 378

София, 12.10.2015 г.
 Във връзка с постъпило писмо с вх. № 08.40-53/08.10.2015 г. в Областна администра-
ция на Софийска област от г-н Юлиян Асенов, за кмет на община Своге, относно  иска-
не за издаване на решение за спешна мярка на основание чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ 

№1370/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., за обществени услуги за пътнически превоз с железо-
пътен и автомобилен транспорт, на основание чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Областният управител на Софийска област

Р Е Ш И :
 На основание чл. 5, пар. 5 от Регламент /ЕО/ №1370/2007 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., 
за предприемане на спешна мярка, а именно съществуващ риск от прекъсване на транспортната услуга, възлагам пряко от Кмета на 
Община Своге да бъде  сключен договор, с който пряко да възложи изпълнението на обществената услуга за обществен превоз на 
пътници по утвърдени маршрутни разписания от републиканската и общинска транспортна схема, за срок от 6 месеца, считано от 
12.10.2015 г. по следните линии:
  Републиканска транспортна схема:
1. София – Искрец с маршрутни разписания № 23101; 23102; 23103;
2. София - Своге с маршрутни разписания № 23101; 23102; 23103; 23104; 23105; 23106; 23107; 23108; 23109; 23110; 23111; 23112; 
23113; 23114; 23115; 23116;
Общинска транспортна схема:
1. гр. Своге – гара Лакатник (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък)  с часове на тръгване 06.30 ч.; 13.40 
ч. и 17.30 ч.;
2. гара Лакатник – с. Лакатник (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя,) с часове на тръгване 06.30 ч.; 
09.00 ч.; 18.30 ч.;
3. гара Лакатник – с. Лакатник (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 13.30 ч.; 
4. с. Осеновлаг – гара Елисейна (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 05.20 ч.; 
5. с. Осеновлаг – гара Елисейна (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с часове на тръгване 13.15 ч.; 
17.10 ч.;
6. с. Осеновлаг – гара Елисейна – гр. Своге (изпълнява се целогодишно, в четвъртък) с час на тръгване 08.00 ч.;
7. гара Лакатник – с. Губислав (изпълнява се целогодишно, събота-неделя) с часове на тръгване 08.00 ч.; 17.00 ч.; 
8. гара Бов – с. Бов (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване 06.10 ч. 18.00 ч.; 
9. гара Бов – с. Бов (изпълнява се целогодишно, събота-неделя) с час на тръгване 09.00 ч.;
10. гара Бов – с. Бов (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 13.30 ч.;
11. гара Лакатник – с. Миланово – с. Дружево (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване 
06.20 ч.; 20.00 ч.;
12. гара Лакатник – с. Миланово – с. Дружево (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 
14.20 ч.;
13. гр. Своге – с. Искрец (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване от с. Искрец 05.05 ч.; 
06.00 ч.; 
14. гр. Своге – с. Искрец (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване от с. Искрец  - 05.30 ч.;
15. гр. Своге – с. Искрец (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с часове на тръгване от гр. Своге  - 06.10 
ч.; 07.10 ч.; 09.00 ч.; 16.00 ч.;
16. гр. Своге – с. Искрец (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване от гр. Своге  - 08.10 ч.; 
10.45; 12.30 ч.; 14.10 ч.; 15.30 ч.; 16.40 ч.; 19.00 ч.; 19.55 ч.; 20.50 ч.; 21.25 ч.; 
17. гр. Своге – с. Искрец (изпълнява се целогодишно, от понеделник до събота) с час на тръгване от гр. Своге – 11.20 ч.;
18. гр. Своге – с. Брезе (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с часове на тръгване 06.10 ч.; 17.40 ч.;
19. гр. Своге – с. Брезе (изпълнява се целогодишно, събота - неделя) с час на тръгване 09.00 ч.;
20. гр. Своге – с. Брезе (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 13.30 ч.;
21. гр. Своге – с. Заноге (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с часове на тръгване 05.10 ч.; 13.30 ч.;
22. гр. Своге – с. Заноге (изпълнява се целогодишно, събота - неделя) с час на тръгване 
08.30 ч.;
23. гр. Своге – с. Заноге (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване 17.45 ч.;
24. гр. Своге – с. Желен (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с часове на тръгване 07.00 ч.; 08.30 ч.; 
25. гр. Своге – с. Желен (изпълнява се целогодишно, от понеделник  до петък) с часове на тръгване 13.25 ч.; 16.55 ч.; 
26. гр. Своге – с. Желен (изпълнява се целогодишно, събота - неделя) с час на тръгване 
17.40 ч.; 
27. гр. Своге – с. Лесков дол (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване 06.55 ч.;
28. гр. Своге – с. Лесков дол (изпълнява се целогодишно, събота - неделя) с час на тръгване 09.10 ч.; 18.30 ч.;
29. гр. Своге – с. Лесков дол (изпълнява се целогодишно, четвъртък) с час на тръгване 
11.30 ч.;
30. гр. Своге – с. Лесков дол (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 15.30 ч.;
31. гр. Своге – с. Огоя – с. Ябланица (изпълнява се целогодишно, от понеделник до неделя) с час на тръгване 08.00 ч.;
32. гр. Своге – с. Огоя – с. Ябланица (изпълнява се целогодишно, събота - неделя) с час на тръгване 15.00 ч.;
33. гр. Своге – с. Огоя – с. Ябланица (изпълнява се целогодишно, от понеделник до петък) с час на тръгване 17.30 ч.;

......продължава на стр.10



Община Своге информационен бюлетин

 10

РЕШЕНИЯ ОТ ПОСЛЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
СВОГЕ (МАНДАТ 2011-2015), ПРОВЕДЕНО НА 23.09.2015 г.

 С цел защита на особено важният обществен интерес по осигуряване на транспортно-
то обслужване на населението на територията на Община Своге и съществуващата вероят-

ност да бъде разстроена дейността на държавните и местни органи на властта, на основание чл. 60, ал.1 от Административнопроце-
суалния кодекс (АПК) допуска предварително изпълнение  на спешната мярка.
Заповедта следва да се публикува в един местен и един национален ежедневник, за сметка на община Своге.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 16д, ал. 8 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси в 14-дневен срок от публикуването � чрез 
Областен управител на Софийска област пред Административен съд - София Област.

РОСИЦА ИВАНОВА   (П)
Областен управител  
на Софийска област

......продължение от стр.9

РЕШЕНИЕ №205 - ОТНОСНО: 
ПРЕРАЗГЛ. НА РЕШ.№187 ОТ ПРОТ. 
№11/28.08.2015г. ЗА ПРОВ. НА ПУБЛ. 
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ПРОД. НА ИМОТ С №017042 ОТ ОПФ, 
10,097 дка, НАХ. СЕ В с.ДРУЖЕВО, 
м.„ГЛАВА“
1. ОбС отменя свое Реш.№187 от 
Прот.№11/28.08.2015 г., поради 
съображенията,  изложени в Зап. № ВР-
38/11.09.2015 г. на Обл. управител на 
Соф. област.
2. Възлага на Кмета на община Своге да 
издаде заповед за отписване на имот с 
№ 017042, с пл. от 10,097 дка, нах се в с. 
Дружево, м. „Глава“ от Актовите книги 
за ОС.
РЕШЕНИЕ №206 - ОТНОСНО: 
ПРЕРАЗГЛ. НА РЕШ.№194 ОТ ПРОТ. 
№11/28.08.2015г. ЗА ПРОВ. НА ПУБЛ. 
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ОТД. ПОД НАЕМ НА ИМОТ-ПОС, 
ПРЕДСТАВЛ. ТЕРЕН, ПОП. В УПИ 
№VII „ЗА OЗЕЛЕНЯВАНЕ“, кв.107 
ПО ПУП НА гр. СВОГЕ, С ТЪРГ.  ПЛ. 
ОТ 45.00 м2
ОбС-Своге отменя свое Реш.№194 
от Прот.№11/28.08.2015 г., поради 
съображенията,  изложени в Зап. № ВР-
40/11.09.2015 г. на Обл. управител на 
Соф. област.
РЕШЕНИЕ №207 - ОТНОСНО: 
ПРЕРАЗГЛ. НА РЕШ. №198 ОТ ПРОТ. 
№11/28.08.2015г. ЗА ПРОВ. НА ПУБЛ. 
ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА 
ПРОД. НА ИМОТИ-ЧОС, НАХ. СЕ В 
с.ЛЕСКОВДОЛ
ОбС-Своге отменя свое Реш.№198 
от Прот.№11/28.08.2015 г., поради 
съображенията,  изложени в Зап. № ВР-
39/11.09.2015 г. на Обл. управител на 
Соф. област.
РЕШЕНИЕ №208 - ОТНОСНО: 
ИЗБИРАНЕ НА ВР. И. Д. „КМЕТ 
НА ОБЩИНА” И „КМЕТ НА 

КМЕТСТВО“, ВЪВ ВРЪЗКА С 
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИ ЗА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА 
КМЕТОВЕ НА 25.10.2015 г.
І. Избира за временно изпълняващи 
длъжността „Кмет на кметства”, както 
следва:
1. ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА 
НИКОЛОВА от с.Гара Бов за вр.и.д. 
„кмет на кметство с.Гара Бов“ за периода 
до полагане на клетва от новоизбрания 
кмет на с.Гара Бов.
2. РАДОСЛАВА ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА 
от с. Гара Лакатник за вр.и.д. „кмет на 
кметство с.Гара Лакатник“ за периода до 
полагане на клетва от новоизбр. кмет на 
с.Гара Лакатник.
3. БЕТИНА ВАЛЕНТИНОВА 
ГЪЛЪБОВА от с.Томпсън за вр.и.д. 
„кмет на кметство с.Томпсън“ за периода 
до полагане на клетва от новоизбрания 
кмет на с.Томпсън.
4. ТАТЯНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА от 
с. Миланово за вр.и.д. „кмет на кметство 
с.Миланово“ за периода до полагане 
на клетва от новоизбрания кмет на 
с.Миланово.
5. АННА ХРИСТОВА МИЛЕНКОВА 
от с.Свидня за вр.и.д. „кмет на кметство 
с.Свидня“ за периода до полагане 
на клетва от новоизбрания кмет на 
с.Свидня.
6.КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА 
АНГЕЛОВА от с.Цероово за вр.и.д. 
„кмет на кметство с.Церово“ за периода 
до полагане на клетва от новоизбр. кмет 
на с.Церово.
ІІ. Определя допълнително 
възнаграждение на и.д. „кмет на 
кметство” на основание чл.259, ал.1 от 
КТ в размер на 200 лв.
ІІІ. Избира ЮЛИЯН АСЕНОВ АСЕНОВ 
за вр.и.д. „Кмет на Община”, считано от 
18 октомври 2015 г. до полагане на клетва 
от новоизбрания кмет на община.

ІV. Определя допълнително 
възнаграждение на и.д. „Кмет на община” 
на основание чл. 259, ал. 1 от КТ в размер 
на 274.00 лв.
РЕШЕНИЕ №209 - ОТНОСНО: 
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
ВНАСЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ В МС 
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНА 
ПЕНСИЯ
ОбС взема решение за внасяне на 
предложение в МС за отпускане на 
персонална пенсия на децата: Симона 
Люб. Пешунова и Виктор Кир. Андонов 
от с.Луково
РЕШЕНИЕ №210 - ОТНОСНО: 
ПРИЕМАНЕ  НА АНАЛИЗ НА 
ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ
ОбС приема Анализ на ситуацията и 
оценка на потребностите от социални 
услуги  в община Своге.
РЕШЕНИЕ №211 - ОТНОСНО: 
УТВЪРЖД. ДОПЪЛН. СПИСЪК НА 
ПОМ. ПЕРСОНАЛ В Д.ГР., КОИТО 
ИМАТ ПРАВО НА ТРАНСП. РАЗХ. 
ПРЕЗ 2015 г.
ОбС утвържд. допълн. списък на 
персонала в д.гр., имащи право на трансп. 
разх. за 2015 г, както следва: Списък на 
пом. перс. в д.гр.-Своге, имащи право на 
трансп. Разх. – 75 %.
РЕШЕНИЕ №212 -  ОТНОСНО: 
СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖ. 
ЗА ЧИ НА ПУП НА с.СВИДНЯ 
ЗА ЗАКРИВАНЕ НА  ЧАСТ ОТ 
ТРАСЕТО НА  УЛ. С ОК 97-124-114А-
114-113 М-У кв. 4 И 5 В ОБХВАТ НА 
ИМОТ ПЛ. № 141 И ПРОМЯНА НА 
УЛИЧНОРЕГУЛАЦ. ЛИНИИ НА УПИ 
IV-141 ОТ кв. 4 И  XI-139 ОТ кв. 5
ОбС не дава становище по искането за 
допускане ЧИ на ПУП-ПР на с.Свидня, 
за закриване на част от трасето на ул. с 
ОК 97-124-114а-114-113 м-у кв. 4 и 5 в 
обхват на имот пл. № 141 и промяна на 
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уличнорегулац.  линии на УПИ IV-141 от 
кв. 4 и XI-139 от кв. 5.
РЕШЕНИЕ №213 - ОТНОСНО: 
ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ-ПОС 
№000147 С ПЛ. 0,579 дка, НАХ. СЕ В 
с.ИСКРЕЦ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ
ОбС обявява за ЧОС имот №000147 с пл. 
0,579 дка, нах. се в с.Искрец. Н-н на тр. 
ползв.: път IV клас. Граници:№051022; 
000046; 051021; 051241; 051023; 000046.
РЕШЕНИЕ №214 - ОТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 
ИМОТ-ЧОС, ПРЕДСТАВЛ.: ИМОТ № 
026019 ОТ ОПФ, С ПЛ. ОТ 0,462 дка, 
НАХ. СЕ В с.ТОМПСЪН, м.„БАБУЛ“
1. ОбС дава съгласие за прове. на публ. 
търг с тайно наддаване за прод. на 
имот – ЧОС, представляващ: Имот № 
026019 от ОПФ, с пл. от 0,462 дка, нах. 
се в с.Томпсън, м.„Бабул“. Н-н на тр. 
ползв.: ливада. Кат. на земята: осма. 
Граници – имоти №№026018; 026020; 
000021; 026017. Актуван с АЧОС 
№7279/08.02.2007 г.
2. Одобрява нач. прод. цена за имота, 
описан в т. 1, в р-р на 1595.00 лв., съгл. 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран 
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 №215 - ОТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ПРОД. НА ИМОТ-
ЧОС, ПРЕДСТАВЛ.: ЧАСТ ОТ ИМОТ 
С ПЛ. №113 С ПЛ. ОТ 136 м2, ПОП. В 
УПИ № XI – 113, 114 В кв. 12 ПО ПУП 
НА с.РЕБРОВО
1. ОбС дава съгласие за пров. на публ. 
търг с тайно наддаване за прод. на имот-
ЧОС, представл.: Част от имот с пл. 
№113 с пл. от 136 м2, поп. в УПИ № XI 
– 113, 114 в кв.12 по ПУП на с.Реброво. 
Граници и съседи: от с.–УПИ X12, от ю.–
имот пл.№114; от и.–ул. с ОК252а-252б; 
от з.–ул. с ОК 258-106а. Актуван с АЧОС 
№11111/13.05.2008 г. 
2. Одобрява нач. прод. цена за имота, 
описан в т. 1, в р-р на 1140,00 лв., съгл. 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран 
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 №№216 - ОТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ПРОД. НА ИМОТ-
ЧОС, ПРЕДСТАВЛ.: ИМОТ №000365 

ОТ ОПФ, С ПЛ. 0.482 дка, НАХ. СЕ 
с.ДОБЪРЧИН, м.„ДУПНИ КАМЪК“
1. ОбС дава съгласие за пров. на публ. търг 
с тайно наддаване за прод. на имот-ЧОС, 
представляващ: 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 – имоти 
№№000405; 000367; 000362. Актуван с 
АЧОС №11801/19.08.2015 г.
2. Одобрява нач. прод. цена за имота, 
описан в т. 1, в р-р на 2140,00 лв., съгл. 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран 
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 №217 - ОТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ТАЙНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ПРОД. НА ИМОТ-
ЧОС, ПРЕДСТАВЛ.: ИМОТ №056032 
ОТ ОПФ, С ПЛ. ОТ 3,515 дка, НАХ. 
СЕ В с.БРЕЗЕ, м.„ПРОЛУКА“
1. ОбС дава съгласие за пров. на публ. 
търг с тайно наддаване за прод. на имот-
ЧОС, представляващ: Имот №056032 от 
ОПФ, с пл. от 3,515 дка, нах. се в с.Брезе, 
м.„Пролука“. Н-н на тр. ползв.: ливада. 
Кат. на земята: десета. Граници–имоти 
№№056024;056031;056021;056025;0560
26;056027. АЧОС №11771/29.06.2015 г.
2. Одобрява нач. прод. цена за имота, 
описан в т. 1, в размер на 2457.00 лв., съгл. 
пазарна оценка, изготвена от лицензиран 
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 №218 - ОТНОСНО: 
ПРОВ. НА ПУБЛ. ТЪРГ С ЯВНО 
НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ  НА ИМОТ-ЧОС: ИМОТ 
№034002 ОТ ОПФ, С ПЛ. 20.435 
дка, НАХ. СЕ В с.ДОБЪРЧИН, 
м.„ПЪРДАНКОВ РЪТ“
1. ОбС дава съгласие за предоставяне 
под наем за срок от 5 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.
2. Дава съгласие за пров. на публ. търг с 
явно наддаване за отдаване под наем на 
имота, описан в т.1.    
3. Одобрява нач. год. наемна цена в р-
р на 7 лв./дка, съгл. експертна оценка, 
изготвена от лицензиран оценител.     

4. Възлага на Кмета на Община Своге да 
сключи договор за наем за срок от 5 г. на 
описания в т.1 имот-ЧОС, със спечелилия 
публ. търг участник.
РЕШЕНИЕ №219 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРАМА ЗА У-
НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ-ОС 
ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ I “ПРОДАЖБА” С 
УПИ I - 130  С ПЛ. ОТ 288,00 м2, НАХ. 
СЕ В кв.13 ПО ПУП НА с.ЦЕРОВО
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ-ОС 
ЗА 2015 г. в раздел I “ПРОДАЖБА”, 
със следният имот: УПИ I - 130  с пл. 
от 288,00  м2, нах. се в кв.13 по ПУП 
на с. Церово. Граници –УПИ II-131; 
Улица с ОК 137-138; Улица с ОК 62-63-
64-65-66; УПИ IX-135. Актуван с АЧОС 
№11808/14.09.2015 г.
РЕШЕНИЕ №220 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРАМА ЗА У-
НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ-ОС 
ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ I “ПРОДАЖБА” 
С УПИ II - 130 В кв.23 С ПЛ. ОТ 430.00 
м2, НАХ. СЕ В кв.23 ПО ПУП НА 
с.ЦЕРОВО
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ-ОС 
ЗА 2015 г. в раздел I “ПРОДАЖБА”, със 
следният имот: УПИ II - 130 в кв.23 с пл. 
от 430.00  м2, нах. се в кв.23 по ПУП на 
с. Церово. УПИ III-135; Улица с ОК 137-
138; Улица с ОК 62-63-64-65-66; УПИ I-
102. Актуван с АЧОС №11809/14.09.2015 
г.
РЕШЕНИЕ №221 - ОТНОСНО: 
ДОПЪЛВ. НА ГОД. ПРОГРАМА ЗА У-
НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ-ОС 
ЗА 2015 г. В РАЗДЕЛ I “ПРОДАЖБА” 
С ПИ С ПЛ. ОТ 100 м2, ПОП. В 
ГРАНИЦ. НА ОКОЛОВР. ПОЛИГОН 
НА м.„КАЛИНАТА“, с.РЕБРОВО, 
ОДОБРЕН С РЕШ.№16/18.08.1960г. 
НА ОНС–СОФИЯ
ОбС ДОПЪЛВА ГОД. ПРОГРАМА ЗА 
У-НИЕ И РАЗПОРЕЖД. С ИМОТИ-ОС 
ЗА 2015 г. в раздел I “ПРОДАЖБА”, 
със следният имот: ПИ с пл. от 100.00 
м2., поп. в границите на околовръстен 
полигон на м.„Калината“, с.Реброво, 
одобрен с Реш. №16/18.08.1960 г. на 
ОНС–София. Граници на имота – жил. 
територия – имот, собственост на Марина 
Н. Арнаудова и Иван Н. Найденов, 
храсти със Марина Н. Арнаудова, адрес: 
гр. София, бул. „Мадрид“ №51. Актуван 
с АЧОС №11803/26.08.2015 г., вписан в 
Службата по вписвания – гр. Своге на 
01.09.2015 г. 
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ХТК „Полет” представи нова книга и изложба-базар 
на децата от ЦОП-Своге

Броя подготвиха:
текст: Юлия Дикова

снимки: Юлия Дикова, Нина Иванова
Дизайн и предпечат: Цветан Такев

  На 25-ти септември 2015 г. ХТК „Полет“ проведе традиционната си ме-
сечна среща с творците от Своге е и региона. На нея бе представена книгата на 
Георги Милев „Драскотини върху зени-
цата“ и благотворителна изложба-базар 
на децата от Центъра за обществена 
подкрепа. 
  Най-напред думата взе изда-
телят Никола Пепелиев, който се обо-
снова защо стиховете на Георги Милев 
са го впечатлили толкова много, че се е 
съгласил да даде зелена светлина за от-
печатване на книгата. След това анализ 

на твобрата направи Весислава Савова.  Людмила Петрова прочете свои впечат-
ления от стиховете на Георги Милев. Изказа се и Снежана Костадинова, предсе-
дател на ХТК „Искри“- Искрец. Тя бе дошла да подкрепи автора, чиито корени са от нейното село.  

 Самият Георги Милев разказа подробности от своята биография и спомени от 
детството си, преминало в нашия край.  Накрая той дари всички средства от про-
жабата на книгата си в тази вечер на Центъра за обществена подкрепа в гр. Сво-
ге.
  Ася Палева, социален работник в Центъра, разказа за дейността на ЦОП 
и прикани присъстващите да оставят в пъстрата кутия, изработена да послужи 
за касичка, каквото сами преценят и по този начин да си „купят“ от експонатите 
на благотворителната изложба-базар. Средствата ще бъдат използвани за нови 
материали, с които малчуганите от Центъра ще могат да работят през годината. 
Изложбата-базар ще бъде експонирана до 22 октомври и желаещите да подпо-
могнат децата, закупувайки от сувенирите, биха могли да го сторят до тази дата. 
Касичката се намира в библиотеката на НЧ „Градище 1907“.

Театър „Асорти” спечели голямата награда на 
международен фестивал в град Лом

  Голямата награда на 8-мия Международен фестивал на люби-
телските театри на името на Кръстьо Пишурка - Лом 2015 г. беше 
присъдена на театралния състав към Народно читалище „Градище 
– 1907” гр.Своге. Актьорите от Театрална трупа „Асорти” впечатли-
ха тричленното жури, с председател Иван Ласкин, и обраха овациите 
на публиката с пиесата „Муа у тупан” от Боян Папазов. Наградата на 
победителите връчи Недялка Трайкова – председател на НЧ „Постоян-
ство 1856” гр. Лом.

  Трета награда за женска роля получи Екатерина Лазарова за 
Мухата, а първа награда за женска роля - Мариета Любенова за ролите 
на Кеба и Суска.

  Това е уникален успех за свогенските театрали, които доказаха, 
че могат да пълнят салона не само в родния си град, но и навсякъде 
другаде. Стоян Пепеланов, актьор в Народния театър и  също член на 
журито, заяви, че толкова професионално изпълнение от любители не 

е виждал. Интересните режисьорски решения също бяха оценени по достойнство от журито на фестивала. 
  В седмицата от 23 до 30 септември 2015 г., в голямата зала на НЧ „Постоянство 1856”, гр.Лом, бяха пред-
ставени общо 23 пиеси на театрални колективи от България, Македония и Сърбия.


