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ТРАДИЦИЯ   И   ЛЮБОВ – ГРОХОТЕН  2013

	 В	неделя,	на	25	август	2013	
г.,	на	връх	Грохотен	се	проведе	41-
вият	общински	туристически	събор,	
организиран	 от	Туристическо	 дру-
жество	 „Искърски	 пролом”	 Своге,	
с	 помощта	 и	 съдействието	 на	 Об-
щина	Своге.	Проведен	за	пръв	път	
през	 1972	 г.,	 съборът	 на	 Грохотен	
отдавна	вече	е	традиция	и	е	едно	от	
любимите	 летни	 събития	 за	 жите-
лите	на	Своге.	Самото	изкачване	до	
върха	е	предизвикателство,	както	за	
отиващите	пеша,	така	и	за	водачи-
те,	които	не	пропускат	възможност-
та	да	изпробват	качествата	на	сво-
ите	 МПС-та	 по	 тесния	 и	 стръмен	
планински	път.	Нищо	не	е	в	състо-
яние	да	откаже	ентусиастите,	дори	
и	 климатичните	 условия	 –	 жега,	
студ,	дъжд,	кал	–	това	няма	никак-
во	 значение.	 Всяка	 година	 в	 края	
на	август,	независимо	от	капризите	
на	времето,	поляната	под	върха	се	

и з п ъ л в а	
с	 хора,	
доведени	
тук	 един-
ствено	 от	
своята	 ог-
ромна	лю-
бов	 	 към	
планина-
та,	от	меч-
т а н о т о	
съприкос-
н о в е ни е	
с	 дивата	
природа,	
к ъ д е т о	
могат	 да	

се	съберат	с	приятели	и	да	прекарат	
заедно	два	дни	далеч	от	цивилиза-
цията,	 стреса	 и	 монотонността	 на	
е ж ед н е -
вието.	
														Обик-
н о в е н о	
свогенци	
се	 качват	
там	още	в	
съботата,	
ден	преди	
с ъ б о р а .	
На	 поля-
ната	 ги	
по среща	
вече	 по-
строеният	
палатков	
лагер	 на	
Туристи-
ч е с ко т о	
д р у ж е -

ство,	а	новопристигащите	бързат	да	
намерят	сенчести	места	и	за	своите	
палатки.	Весела	глъч	оглася	Балка-
на,	 настроението	 ескалира	 	 и	 във	
въздуха	се	носи	трепетното	очаква-
не	за	невероятно	преживяване.
														И	тази	година	уважилите	ме-
роприятието	туристи	нямаха	повод	
за	 разочарование.	 В	 събота,	 на	 24	
август,	поляната	под	връх	Грохотен	
отново	се	изпълни	с	хора	от	всички	
възрасти.	 Обичайната	 подготовка	
за	 празника	 се	 случваше	 при	 пер-
фектно	 почти	 до	 вечерта	 време.	
Към	 18.00	 ч.	 имаше	 	 	 кратко	 пре-
валяване	 от	 дъжд,	 което	 обаче	 не	
можа	да	помрачи	веселото	настро-
ение.	Малко	по-късно	пристигнаха	
и	официалните	гости	на	събитието	
-	 кметът	 на	 Община	 Своге	 	 инж.	

Жоро	 Цветков	 и	 председателят	 на	
Общинския	 съвет	 г-н	 Александър	
Манолов.	Приветствена	реч	произ-
несе		новоизбарният	председател	на	
Туристическо	 дружество	 „Искър-
ски	пролом”	г-н	Красимир	Петков,	
който	поздрави	присъстващите	и	ги	
призова	да	бъдат	внимателни	с	па-
ленето	на	огньове,	в	никакъв	случай	

......продължава на стр.2
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да	не	бъде	близо	до	гората,	предвид	
сухия	и	пожароопасен	сезон.	По	съ-
щата	причина	тази	година	беше	от-
менена	и	 традиционната	 за	 събота	
вечер	заря.	Хората	се	наслаждаваха	
на	 приятната	 компания	 на	 прияте-
лите	си,	прекарвайки	една	страхот-
на	вечер	директно	под	звездите.	
																	В	неделя	за	забавление	на	
туристите	 бе	 предвидена	 празнич-
на	музикално-артистична	програма	

и	 много	 и	 разнообразни	 спортни	
игри	и	състезания.	За	веселото	на-
строение	се	погрижиха	самодейци-
те	от	НЧ	„Градище”	Своге	–	танцов	
състав	 „Балканче”	 с	 ръководител	
Иван	 Иванов	 и	 певческа	 група	 за	
автентичен	фолклор	 „Китка”	 с	 ръ-
ководител	Снежана	Сандова.	Музи-
калното	озвучаване	през	целия	ден	
бе	 ангажимент	на	представител	от	
„Арт	рок	кафе	Омбре”.
																Проведоха	се	състезания	
по	теглене	на	въже,	скоростно	сгло-

бяване	 на	 палатки,	 щафетни	 игри,	
федербал	 и	 др.	 За	 победителите	
имаше	и	награди.	Кулминацията	на	
програмата	 бе	 атрактивното	 пред-
ставление	 на	 24-годишната	 Ан-
тония	 Парапанова,	 която	 направи	
изключително	сложни	акробатични	
изпълнения	 върху	
гърба	на	коня		Ви-
хър	 по	 време	 на	
езда.	Младата	 гос-
пожица	 впечатли	
невероятно	 много	
публиката,	 която	
възторжено	 я	 ап-
лодираше.	 След	
това	тя	предостави	
възможност	на	же-
лаещи	 да	 пояздят	
коня	 Вихър,	 като	
през	 цялото	 време	
ги	 обучаваше	 на	
важни	правила	при	
ездата,	тъй	като	тя	
има	 15-годишен	
опит	 в	 работата	 с	
коне.	
																След	края	на	програмата	от	
Туристическото	дружество	бе	отпра-

вена	 по-
кана	 към	
събрало-
то	се	мно-
жество	да	
опитат	 от	
специал-
но	 при-
готвения	
и	 тради-
ц и о н е н	
за	 събора	
к у р б а н .	
Х о р а т а	
останаха	
в и д и м о	
доволни	
от	 вкусно	
приготве-
ната	 хра-
на.	 После	

се	отдадоха	на	сладка	почивка	под	
дебелите	сенки	на	дърветата.
																В	късния	следобед	започ-
на	разглобяването	на	палатките	и	се	
пристъпи	към	щателно	почистване	
и	 уборка	на	 района	 от	 отпадъци	и	
замърсяващи	 природата	 предмети,	
които	 бяха	 прибрани	 в	 специално	
докаран	за	това	контейнер.	Офици-
алната	част	на	събора	завърши,	но	
доста	от	туристите	останаха	на	това	
прекрасно	място	до	късно	вечерта.
               

																Във	връзка	с	успешно	про-
веденото	 туристическо	 мероприя-
тие	председателят	на	Туристическо	
дружество	 „Искърски	 пролом”	 г-н	
Красимир	Петков	изказва	голямата	
си	 благодарност	 към	 общинската	
администрация	 в	 лицето	 на	 кмета	

на	 общината	 инж.	 Жоро	 Цветков,		
на	 ръководството	 на	 НЧ	 „Гради-
ще”,	 на	 РУП	 Своге,	 на	 РСПБЗН,	
на	ръководството	на	МБАЛ	Своге,	
на	 всички	 фирми	 и	 граждани,	 ко-
ито	 се	 включиха	 в	 организацията	
за	провеждането	на	събора	и	не	на	
последно	 място	 на	 членовете	 на	
Туристическото	 дружество	 за	 ока-
заните	от	всички	тях	помощ,	съдей-
ствие,	 финасова	 подкрепа,	 личен	
труд	и	отделено	време,	за	да	може	
това	важно	за	Своге	събитие	да	се	
състои.	 Г-н	 Петков	 вярва,	 че	 до-
брата	 комуникация,	 съдействието	
и	 съпричасността	 между	 институ-
циите	 и	 обществеността	ще	 бъдат	
в	основата	и	на	следващи	значими	
начинания,	които	ще	доведат	до	по-
вишаване	нивото	на	туристическия	
продукт	в	община	Своге.	

......продължение от стр.1
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												Проектът,	по	който	Об-
щина	Своге	е	партньор	има	два	
основни	компонента:
1.	 Внедряване	 в	 общините	
на	електронна	система	за	разра-
ботване	 и	 изпълнение	 на	 евро-
пейски	 проекти	 и	 осигуряване	
на	необходимата	техника	за	ней-
ната	ефективна	работа.
2.	 Създаването	 на	 посто-
янно	 действащ	 общински	 Ре-
сурсно-координационен	център,	

														 Община	 Своге	
очаква	 безвъзмездна	 финансова	
помощ	за	спечеления	проект	по	
ОПАК	 с	 наименование	 „Опти-
мизиране	 на	 структу-
рата	 и	 подобряване	 на	
ефективността	 на	 ад-
министрацията	 на	 Об-
щина	Своге.”	Проектът	
е	 по	 Приоритетна	 ос	
І	 „Добро	 управление”	
и	 Подприоритет	 І.І.	
„Ефективна	 структура	
на	 държавната	 адми-
нистрация”.	 Общата	
стойност	 на	 проекта	 е	
изчислена	 на	 около	 88	
000	 лв.	 Периодът	 на	
изпълнение	ще	бъде	12	

който	 да	 подпомага	 дейността	
на	общините	по	подготовка	и	из-
пълнение	 на	 техни	 европейски	
проекти.
Във	връзка	със	стартирането	на	
дейностите	по	компонент	1	Об-

щина	
Своге	се	включва	в	проекта	със	
заявка	 за	 доставка	 на	 софтуер	
за	управление	на	европроекти	и	
офис	техника	за	ефективна	рабо-
та	на	системата,	както	и	за	обуче-

ние	 на	 двама	 служители	
за	работа	със	системата.
												Включването	в	про-
екта	 на	 НСОРБ	 изисква	
от	 общините	 единствено	
поемане	на	ангажименти	
за	 ползване	 по	 предназ-
начение	 на	 осигурения	
софтуер	 и	 техника	 и	 не	
е	обвързано	с	финансови	
ангажименти.

Стартира реализацията на проект Е-ПОДЕМ – европейски 
проекти, общински дейности и електронен мениджмънт 

на НСОРБ, финансиран по ОП „Техническа помощ”

ОБЩИНА СВОГЕ СПЕЧЕЛИ ОЩЕ ЕДИН 
ПРОЕКТ

месеца.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Общата	
цел	 на	 проекта	 е	

оптимизиране	 на	 структурата	
на	администрацията	на	Община	
Своге.	Специфичните	цели	са:
1.	 Оптимизиране	 на	 струк-

турата	 на	 администрацията	 на	
Община	Своге.
2.	 Подобряване	 на	 работ-
ните	процеси	за	повишаване	на	
ефективността	и	ефикасността.
3.	 Оптимизиране	 на	 струк-
турата	 на	 общинската	 адми-

нистрация	 за	
избягване	 на	
дублиращи	 се	
функции.
Целева	 група:	
а д м и н и с т р а -
цията	 на	 Об-
щина	 Своге	 и	
служителите	 на	
кметствата	 на	
територията	 на	
общината.
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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

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7
           телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 38; 220 – 59

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	№	289,	Протокол	
№	24	от	заседание	на	Общински	съвет	–	Своге,	проведено	на	27.12.2012	год.	и	във	връзка	със	Заповед	№	1509	/	21.08.2013	год.	на	Кмета	на	
Община	Своге,	ОБЯВЯВА	откриване	на	процедура	по	провеждане	на	открит	конкурс	за	възлагане	на	следната	дейност	„Сеч,	извоз	и	рампи-
ране	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:	1100	часа	на	09.09.2013	год.
	 4.	МЯСТО	ЗА	ПРОВЕЖДАНЕ	НА	КОНКУРСА:	Община	Своге,	гр.	Своге,	ул.	„Ал.	Стамболийски”	№	7	(Заседателна	зала)
	 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	27.08.2013	год.	до	05.09.2013	
год.	за	първоначалната	дата	и	от	10.09.2013	год.	до	13.09.2013	год.	при	евентуален	повторен	конкурс
	 6.	КРАЕН	СРОК	ЗА	ДЕПОЗИРАНЕ	НА	ОФЕРТИТЕ:	1715	часа	на	05.09.2013	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	27.08.2013	год.	до	05.09.2013	год.	за	първоначалната	дата	и	от	10.09.2012	год.	до	13.09.2013	год.	при	евентуален	
повторен	конкурс
	 8.	Датата	за	провеждане	на	евентуален	повторен	конкурс	е	16.09.2013	год.	на	същото	място	и	в	същия	начален	час.
	 9.	Краен	срок	за	депозиране	на	офертите	при	евентуален	повторен	конкурс	1715	часа	на	13.09.2013	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. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал:
ахаринка	Истаткова
ВрИД	Главен	юрисконсулт
Изготвил:
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

Изх. № 22–00-660
Дата  15.03.2013г.

О Б Я В Л Е Н И Е
На	основание	чл.	124б,	ал.	2	от	Закона	за	устройство	на	територията	(ЗУТ),	Община	Своге,	СЪОБЩАВА,	че	с	Решение	№	29,	Протокол	
№	26/	15.02.2013г.	на	Общински	съвет-гр.	Своге,	е	Разрешено	изработването	чрез	възлагане	от	заинтересования	собственик		на	Проект		за			
Подробен	устройствен	план	(ПУП)	–	План	за	застрояване	(ПЗ)	с	цел	промяна	предназначението	на	поземлен	имот	(ПИ)	№	024005,	(ливада)		
в	местността	„Варницата”,	по	Картата	на	възстановената	собственост	(КВС)	на	с.Бов,	Софийска	област,	за	застрояване	на	два	броя	къщи	за	
гости	и	съответните	постройки	на	допълващото	застрояване	към	тях,	с	малка	височина	(ЖМ-до	10м.,	П.застр-60%,	Кинт-1,2;	Позел.-40%)	
като	при	необходимост	да	бъде	изготвен	и	процедиран	проект	за	ПУП–ПП	за	линейните	обекти	на	ЕЛ	и	ВиК	мрежата.	
Справки	и	допълнителна	информация	може	да	получите	в	Дирекция				“Устройство	и	развитие	на	територията”	при	Община	Своге	всеки	
работен	ден	от	седмицата.	

ИНЖ. ЖОРО ЦВЕТКОВ:
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал:        
Арх. Валентина Делчева-Ангелова
Главен архитект на Община Своге

Тр.Боянова
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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

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7
елефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 38; 220 – 59

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	№	197,	Протокол	
№	34	от	заседание	на	Общински	съвет	–	Своге,	проведено	на	26.07.2013	год.	и	във	връзка	със	Заповед	№	1508	/	21.08.2013	год.	на	Кмета	на	
Община	Своге,	ОБЯВЯВА	откриване	на	процедура	по	провеждане	на	публичен	търг	с	тайно	наддаване	за	продажба	на	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	09.09.2013	год.	в	Община	Своге,	гр.	Своге,	ул.	„Ал.	Стамболий-
ски”	№	7	(Заседателна	зала);	1000	часа	на	16.09.2013	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	
представяне	на	документи	за	закупена	тръжна	документация	от	0830	часа	до	1715	часа	през	времето	от	27.08.2013	год.	до	05.09.2013	год.	за	
първоначалната	дата	и	от	10.09.2013	год.	до	13.09.2013	год.	при	евентуален	повторен	търг.
	 5.	Краен	срок	за	депозиране	на	офертите:	1715	часа	на	05.09.2013	год.	в	деловодството	на	Община	Своге;	1715	часа	на	13.09.2013	
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	27.08.2013	год.	до	05.09.2013	год.	за	първоначалната	дата	и	от	10.09.2013	год.	до	13.09.2013	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. ЖОРО ЦВЕТКОВ
 КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
 Съгласувал:
 Захаринка Истаткова
 ВрИД Главен юрисконсулт
 Изготвил:
 инж. Вл. Минчев
 ръководител звено ГСС

ОБЩИНА СВОГЕ
ЗАПОВЕД

На	основание	чл.44,	ал.2	от	Закон	за	местното	самоуправление	и	местната	администрация	и	във	връзка	с	продължителния	период	на	засу-
шаване	и	намаляване	на	количеството	на	питейната	вода	за	населението	на	с.Брезе,	Община	Своге

НАРЕЖДАМ:
1.От	19.08.201Зг.	налагам	воден	режим	в	с.Брезе,	община	Своге.
2.Забранявам	използването	на	питейна	вода	за	поливане	на	градини	или	за	миене	на	автомобили	в	населените	места	с	обявен	воден	режим.
3.Контролът	по	спазването	на	т.2	от	настоящата	Заповед,	да	се	извършва	от	Мариола	Митрова	-	главен	специалист	в	звено	„Г.С.С.”,	Димитър	
Диков	-	технически	сътрудник	в	Община	Своге,	съвместно	с	кмет.	наместник	на	Община	Своге	и	съвместно	с	г-н	Валери	Вълков-	техниче-
ски	ръководител	на	ВиК	район	Своге.
4.	На	нарушителите	да	се	налагат	глоби	от	длъжностните	лица	по	т.З,	съгласно	разпоредбите	на	чл.12	от	Наредбата	за	Обществения	ред	на	
Община	Своге.
Настоящата	заповед	да	се	връчи	на	Мариола	Митрова,	Димитър	Диков,	Валери	Вълков	и	на	Румен	Зарев	-	кмет.	наместник	на	с.Брезе,	Об-
щина	Своге	за	сведение	и	изпълнение.
Да	се	доведе	до	знанието	на	населението	на	Община	Своге	за	сведение,	да	се	оповести	на	информационното	табло	в	сградата	на	Община	
Своге,	да	се	оповести	на	сайта	на	общината	и	да	се	обяви	в	местните	медии	за	сведение	на	всички	други	заинтересовани	лица.
Контрола	по	заповедта	се	възлага	на	Миладин	Савов	-зам.	кмет	на	Община	Своге.
Инж.ЖОРО ЦВЕТКОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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Община Своге информационен бюлетин

	 В	 неделя,	 18	 август,	 в	 10	 ч.	
ентусиастите	 Живко	 Момчев,	 Таня	
Даскалова	 и	 Иван	 Минов	 потеглиха	
от	село	Церово,	където	приятели	и	съ-
граждани	ги	изпратиха	с	песни	и	хора.	
Специално	 да	 отрази	 събитието	 беше	
дошъл	 екип	 на	 Нова	 телевизия.	 Иван	
Минов	и	приятелите	му	Живко	и	Таня	

научават	 за	 най-древния	 поклонниче-
ски	път	в	Европа	от	презентация	в	уни-
верситета.	 Впоследствие	 решават,	 че	
трябва	 непременно	 да	 изживеят	 това	
приключение.	 Намират	 спонсори	 и	
екипировка.”Ние	сме	предприели	едно	
голямо	пътуване,	в	което	ще	направим	
обиколка.	Ще	 караме	 колела,	ще	 пра-
вим	трекинг	из	Европа,	като	предстои	
да	минем	над	2000	км	на	собствен	ход	
-	на	колела	и	пеша“	обяснява	Иван.
																				Началото	на	Ел	Камино	

е	 във	 Франция.	 До	 там	
младежите	 ще	 стигнат	
на	 велосипеди.	Ще	 пре-
косят	 пеш	 единствено	
швейцарските	 Алпи.	
Приключението	ще	про-
дължи	около	два	месеца	
и	половина	(75	дни),	като	
на	 ден	 ще	 се	 изминават	
между	40	и	50	км.	Ще	но-
щуват	в	палатки	и	турис-
тически	спални.	“Ще	сме	
далеч	 от	 роднините	 си.	
Ще	ни	се	случват	много	
неща,	различни	места	ще	

посетим.	Но	физическата	подготовка	я	
имаме.	Почти	 всеки	 ден	 сме	 с	 колела	
или	 правим	 преходи	 пеша”,	 разказва	
още	Минов.
																			Младежите	ще	отразяват	пъ-
тешествието	си	в	социалните	мрежи.	
Ще	 показват	 снимки,	 видеоклипове	 и	
ще	посочват	локацията	си,	а	връщане-
то	 им	ще	 бъде	 през	Италия.	 	 “И	 три-
мата	завършваме	тази	година	висшето	
си	образование	и	обичаме	да	пътуваме,	
затова	решихме	да	помечтаем.	Единият	
каза	искам	еди-къде	си,	вторият	насто-
яваше	 за	 друг	 маршрут.	Накрая	 стана	
много	голям”,	разказа	вчера	Момчев.
																			В	понеделник,	19	август,		
тримата	 тръгнаха	 от	 София	 с	 велоси-
педите	си,	като	крайната	
цел	 на	 пътуването	 им	 е	
Камино	де	Сантяго	в	Се-
верна	Испания.	В	 Румъ-
ния	 ще	 карат	 велосипе-
ди	 по	 ждрелото	 на	 река	
Дунав,	а	останалата	част	
ще	 изминат	 с	 кола.	 “В	
Алпите	на	Австрия	също	
ще	 караме	 велосипеди.	
Целта	 ни	 е	 да	 се	 качим	
на	над	3000	м	височина”,	
каза	Живко.
																			В	Швейца-

рия	ще	 ходят	 пеша	 из	Алпите.	Оттам	
с	 кола	 до	 испанския	 курорт.	 На	 връ-
щане	във	Франция	ще	преминат	 с	 ко-
лела	канал	“Дьо	миди”,	който	свързва	

Атлантическия	 океан	 със	 Средиземно	
море.	После	ще	прекосят	Италия	с	ве-
лосипеди	 от	 Лигурско	 море	 до	Адри-
атическо.	 “След	75-90	дни	ще	 се	 вър-
нем	в	България.	Направихме	страница	
във	фейсбук	“Българи	на	път”.	Там	ще	
качваме	 снимки	 и	 информация	 какво	
ни	се	случва”,	допълни	Момчев.	Той	и	
Иван	завършват	алтернативен	туризъм	
в	Лесотехническия	университет,	а	Таня	
-	 антропология	и	испанска	филология	
в	НБУ.
																		Днес,	на	26	август,	младежите	
се	намират	в	Австрийските	Алпи,	спо-
ред	тяхно	съобщение	във	Фейсбук.

Tрима младежи сбъднаха своя мечта, като организираха 
експедиция по прословутия поклоннически път – Ел 

Камино или Пътят до Сантяго де Компостела.


