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ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ

	 Денят	на	народните	будите-
ли	 е	 официален	 празник,	 който	 се	
чества	всяка	 година	на	1	ноември.			
Празникът	е	въведен	през	1922	го-
дина	 с	 постановление	 на	 Минис-
терския	 съвет	 по	 предложение	 на		
на	 министъра	 на	 народното	 про-
свещение,	 като	 „празник	 на	 бъл-
гарските	будители,	ден	за	отдаване	
на	почит	към	паметта	на	големите	
българи	-		далечни	и	близки	строи-

тели	на	съвременна	
България“.	 Тради-
цията		е	прекъсната	
през		1945	г.	и	нано-
во	 въстановена	 от	
1992	год.	Както	 	24	
май,	така	и	1	ноем-
ври	 е	 празник	 	 на	
духовността.	 Праз-
нуването	 на	 Първи	
ноември	 е	 израз	
на	 същата	 	 идея,	 с	
която	 отбелязва-
ме	 Деня	 на	 свети-
те	 братя	 Кирил	 и	
Методий.	 Този	 ден	
е	 продължение	 и	
развитие	на	24	май,	
разширяване	на	не-
говия	 дълбок	 исто-
рически	смисъл,	за-
щото	включва	освен	
стотиците	достойни	
просветители	и	оне-
зи	непокорни	горди	
българи,	които	уче-

ха	как	 се	 обича	България	и	 как	 се	
мре	за	нея.	Думата	“будител”	носи	
голям	емоционален	заряд.	Така	на-
родът	с			благоговение		нарича	сто-
тиците	знайни	и	незнайни	духовни-
ци,	книжовници,	учители	–	символ	
на	 	 духовната	 извисеност	 на	 бъл-
гарина.	Редом	до	св.	Иван	Рилски,	
Паисий	 Хилендарски,	 Софроний	
Врачански,	Неофит	Бозвели,	Петър	
Берон,	ние	поставяме	и	Георги	Ра-

ковски,	 Васил	Левски,	Христо	 Бо-
тев,	Любен	Каравелов,	Иван	Вазов,	
Захарий	Стоянов,	 Стефан	Стамбо-
лов	и	още	много	други	родолюбци.	
В	най-широк		смисъл,	съвременни-
те	български	учени	и	изследовате-
ли,	учители,	писатели,	журналисти	
и	 творци	 от	 всички	 сфери	и	 поко-
ления	 са	 народните	 будители	 на	
днешния	ден.
																			Поклон	пред	делото	на	
книжовниците	 и	 борците	 за	 наци-
онално	 освобождение,	 съхранили	
през	 вековете	 духовните	 ценности	
на	нацията!
																			Честит	празник	на	всич-
ки	съвременни	будители	–	учители,	
културни	 и	 просветни	 дейци!	 Не	
спирайте	 да	 будите	 съзнанието	 на	
младото	поколение,	бъдете	достой-
ни	 наследници	 на	 завещаната	 ни	
българска	духовност!
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	 На	24	октомври	в	заседател-
ната	зала	на	Община	Своге	бе	про-
ведено	 съвещание	 на	 Общинския	
щаб	за	защита	при	бедствия	за	под-
готовка	при	 тежки	 зимни	условия.		
Присъстваха	 и	 всички	 кметове	 и	

кметски	 наместници	 на	 населени-
те	места	от	общината.	 	Съвещани-
ето	 беше	 открито	 от	 инж.	Юлиян	

Асенов,	вр.изп.дл.	кмет	на	община	
Своге.	 Основна	 тема	 бе	 предпри-
емането	 на	 превантивни	 мерки	 от	
Общинските	 структури	 за	 намаля-
ване	последствията	за	населението	
през	зимния	сезон	2013/2014	г.	Инж.	
Асенов	даде	думата	на	Георги	Мла-
денов,	 гл.специалист	 „Управление	
при	кризи”,	да	запознае	аудитория-
та	с	темата	и	с	издадената	заповед	
за	 спазване	 на	 противопожарните	
изисквания	 и	 пожаробезопасното	

използване	 на	 отоплителни	 ин-
сталации	с	 твърдо	и	течно	гориво,	
както	и	електронагревателни	уреди	
през	отоплителния	сезон	2013/2014	
г.	Особено	внимание	беше	обърна-
то	и	на	проводимостта	на	 речните	

легла	в	региона	и	със-
тоянието	на	мостовите	
съоръжения	 и	 инфра-
структурата	 преди	 на-
стъпването	 на	 есенно-
зимния	период.
	 	 	 	 	 	 	 Началникът	
на	 РСПБЗН-Своге,	
гл.инспектор	 инж.	 Ге-
орги	 Колев,	 изказа	
препоръ-
ки	за	пов-
семестна	
проверка	

на	всички	електроуре-
ди,	 ел.табла,	 контакти	
и				щепсели	във	всич-

ки	учреж-
дения	 в	
община -
та,	 както	
и	 про-
верка	 и	
правилно	
зазимяване	на	хидран-
тите,	където	има	таки-
ва.	 Той	 препоръча	 да	
се	 обърне	 специално	
внимание	 на	 хората,	
живеещи	в	отдалечени	
места	и	да	се	осигури	

постоянна	телефонна	връзка	с	тях,	
в	 случай,	 че	 изпаднат	 в	 беда	 при	
тежки	 зимни	условия.	Инж.	Колев	
благодари	 за	 бързата	 реакция	 на	
Общинския	щаб	във	връзка	със	за-
поведта.
	 	 	 	 	 	 Думата	 взе	 и	 Началникът	 на	
РУП-Своге,	инспектор	Милен	Пей-
ов,	който	обърна	внимание	на	това,	
че	на	територията	на	община	Сво-
ге	 ими	 около	 33	 000	 частни	 вили,	
голяма	 част	 от	 които	 необитаеми,	

особено	през	зимата.	Вилите	биват	
ограбвани	или	в	 тях	се	настаняват	
неизвестни	лица.	Инсп.	Пейов	апе-
лира	 да	 се	 сигнализира	 незабавно	
при	наличие	на	такива	случаи,	а	при	
възникнали	проблеми	-	да	се	уведо-
мяват	кварталните	инспектори.
	 	 	 	 	 	Десислава	Радкова,	гл.експерт	
„Обществени	поръчки”,	 обясни	на	
присъстващите,	 че	 до	 20	 ноември	
трябва	да	се	сключи	договор	с	фир-
ма,	която	ще	поеме	снегопочиства-
нето	 и	 опесъчаването	 в	 общината.	
Ще	 бъде	 почиствана	 централната	
улична	мрежа	в	Своге,	както	и	об-
щинската	пътна	мрежа.	

      
Последваха	изказвания	и	на	кмето-
вете	 на	Искрец,	 Реброво,	 Бов,	Це-
рово	 и	 Зимевица	 относно	 честите	
водни	 аварии;	 лошото	 покритие	
на	мобилните	оператори,	което	за-
труднява	 комуникациите;	 повре-
дени	мантинели	 край	някои	пътни	
участъци	 и	 	 дълбоки	 трапове	 око-
ло	 републиканския	 път,	 които	 при	
снегонавяване	могат	да	доведат	до	
тежки	ПТП.		

			 	 	 	След	щателното	обсъждане	на	
всички	 възможни	 затруднения,	 ко-
ито	 биха	 могли	 да	 настъпят	 при	
евентуални	тежки	зимни	условия	и	
тяхното	 преодоляване,	 съвещание-
то	беше	закрито.	

СЪВЕЩАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА 
ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е              
З А П О В Е Д

№1885/22.10.2013 година
Относно:	Спазване			на			противопожарните			изисквания				и			пожаробезопасно	използване			на		отоплителни		с		твърдо		и	течно		гориво		
инсталации	и		електронагревателни			уреди		през		отоплителния		сезон	2013	/	2014г.											
   
На	основание	чл.	44	(2)	във	връзка	с	чл.44	(1)	т.8	от	Закона	за	местното	самоуправление	и	местната	администрация	и	§	7	от	Преходните	и	
заключителни	разпоредби	на	Наредбата	за	пожарна	безопасност	на	територията	на	община	Своге	от	11.	03.	2010	г.	и	писмо	на	Началника	на	
РС	ПБЗН	–	Своге	с	Рег.	№	472	екз.	№	2/17.	10.	2013	г.,

Н А Р Е Ж Д А М  :
1.	Определям			01.11.2013	г.	за	начало,	а			31.03.2014		година			за	край			на		
отоплителния	сезон.
2.	Забранявам			промяната			начина		на	отопление,	освен	установения,	в		общинската	администрация,	кметствата,	кметските	наместничества,	
детските	градини,	ДВПР	в	с.Гара	Лакатник		и	защитеното	жилище	в	с.Дружево	.	При	извънредни	обстоятелства		промяна	да	се	извършва	
след	разрешението	на	Секретаря	на	Общината	и	ресорните	заместник	кметове.
3.	Ръководителите	на	упоменатите	в	т.2	и	други	обекти,	както	и	на	училищата		да	определят	със	заповеди	вида	на	отопление	и	отговорници	
за	отоплителните	уреди	в	съответните	помещения.	
Отговорниците	и	служителите		да	се	инструктират	срещу	подпис	за	противопожарните		изисквания	 при	 използването	 на	 отоплителни	 и	
нагревателни			уреди.
4.	В		края		на		работния		ден			всеки		служител/работник		е		длъжен		да			изключи	
електроуредите,	електронната	апаратура,	машините	и	съоръженията	с	които						работи,	осветлението	и	да	остави	в	пожаробезопасно	състо-
яние	своето	работно	място.
В			помещенията		и	сградите		оборудвани		с	прекъсвачи/шалтери	за			ел.захранването	,	същото	да	се	изключва.
5.	Да		се		организира		проверка		на		електрическите		инсталации,	отоплителни		и	нагревателни				системи		и			уреди,	като			се			допускат			в			
експлоатация				само	технически			изправни			и			стандартни			такива.			Техническата					изправност	на		електрическите		уреди		да			се			удос-
товери			с			протокол		съгласно		чл.47	от	

Наредба		№	Iз	–	2377	/	15.	09.	2011	г.	за	правилата	и	нормите	за	пожарна	безопасност	при	експлоатация	на	обектите	по	следния	образец:

          
6.	Да		се		извърши		проверка		за		пукнатини		и		почистят		комините,		като	при	наличие		на		пукнатини		същите		да		бъдат	отстранени.		Да	не	
се	използва	запалване		при	почистването	им.
7.	Локалните		отоплителни		уреди		да		са		стандартни		и		да		отстоят		на	80	см.	от			горими			материали,		да			има			негорими				подложки			под			
тях			с				борд,		а	димоотводните	тръби	/кюнци/	да	са	здраво	укрепени	и	да	отстоят	на	50	см.	от												горими	предмети.
8.	Забранявам:	
8.1.	Разпалването	на	печките	за	твърдо	гориво	със	запалителни	течности;
8.2.	Съхраняването	на	лесно	запалими	течности	в	чупливи	съдове;
8.3.	Оставянето	на	електронна	апаратура,	отоплителни	и	нагревателни	уреди	без	наблюдение,	когато	работят.
9.	Да		се		извърши		проверка		за		състоянието		на		противопожарните				уреди,	съоръжения	,		пожарогасителни		и		пожароизвестителни			ин-
сталации	и	се		приведат	в	изправност	в	условията	на	есенно-зимна	експлоатация;
10	Ръководителите			на			упоменатите			в			заповедта		обекти		да			организират	зазимяване		на		противопожарните		хидранти,	противопожар-
ните			кранове,	кофпомпи	с	вода	и	другите	противопожарни	уреди.
11.	Подпокривните	пространства	да	се	почистят	от	горими		материали.
12.	Всички	документи,	отнасящи	се	до	пожарната	и	аварийна	безопасност	на	обектите	в	есенно-зимни	условия	да	се	съхраняват	в	досие.
13.	Котелните	помещения	да	се	почистят	от	складирани	горими/котелни	на	газ	и	
лесно	запалими	течности	материали	и	други	затрудняващи	достъпа	до	тях	при	пожар	или	авария.
14.	Кметовете	и	кметски	наместници,	началник	на	ВиК	и	ръководителите	на	упоменатите	обекти	да	обозначат	и	пригодят	за	нормална	ра-
бота	при	зимни	условия	всички	водоизточници,	пожарни	хидранти,	водоеми	и	други,	които	ще	бъдат	използвани	за	водоснабдяване	на	ПП	
автомобили	при	възникнал	пожар	или	авария.
	 Настоящата	заповед	да	се	доведе	до	знанието	на	общинските	служители,	администрациите	в	кметствата	и	кметските	наместни-
чества,	административния,	педагогическия	и	помощен	персонал	в	детските	градини	и	училищата,	служителите	и	работниците	в		ДВПР	и	
защитеното	жилище,	както	и	другите	обекти		от	общината.
	 Контрола	по	изпълнението	на	заповедта	възлагам	на	Секретаря	на	Общината		Мая	Ташунова	за	Общинската	администрация,	кмет-
ствата	и	кметските	наместничества,	директорите	на	детски	и	учебни	заведения,	ръководителите	на	обекти	и		РС	ПБЗН	–	Своге.
инж.	ЮЛИЯН		АСЕНОВ
ЗА		КМЕТ		НА		ОБЩИНА		СВОГЕ:
съгл.	заповед		1859	/	16.	10.	2013г.
Съгласувал:
ЗАХАРИНКА		ИСТАТКОВА
СТ.	ЮРИСКОНСУЛТ
ЗА		ДИРЕКТОР	НА	ДИРЕКЦИЯ	„ПАО”
ИЗГОТВИЛ:
		Г.Младенов
“	Управление	при	кризи”
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РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
ПЪТНА МРЕЖА

Общинската	 пътна	 мрежа	 е	 в	
процес	на	рехабилитация	преди	
настъпването	на	зимния	сезон.	В	
момента	се	извършват	ремонтни	
дейности	 на	 пътните	 участъци	
–	 Реброво-Огоя-Ябланица,	 Сво-
ге-Желен,	 Своге-Лесковдол	 и	
Батулия-Буковец.	

Завършен	 е	 ремонтът	 на	 път-
ните	 участъци	 –	 Искрец-Брезе,	
отсечката	 до	 с.Добърчин,	 Ла-
катник-Губислав,	 Церово-Засе-
ле,	 Томпсън-Церецел	 и	 Своге-

Редина.
Същевременно	 бе	
изкърпена	 и	 част	
от	 уличната	 мрежа	
в	 Своге.	 Запълне-
ни	 бяха	 дълбоките	
дупки	 на	 улиците	
„Страцин”	и	„Хрис-

то	 Смир-
ненски” .	
Предстои	
да	 бъдат	
поправе -
ни	 и	 дру-
ги	 улични	
участъци	в	
града.
Подобря -
ването	 на	
и н ф р а -
с т р у к т у -
рата	 се	из-
вършва	със	

средства	от	поимен-
ния	списък	за	стро-
ителство	 и	 основен	
ремонт	 на	 община	
Своге.

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

  
Изх. № 92–01-270
Дата   30.08.2013г.
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	№	128,	Протокол	
№	29		от	26.04.2013г.	на	ОбС-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	земеделска	земя,	с	начин	на	трайно	ползване	„друга	
селскостопанска	територия”	/ливада/,	пета	категория,	съставляваща	поземлен	имот	/ПИ/	№	054037,	с	площ	от	1100.00	кв.м.	в	местността	
„Реката”,	по	КВС	на	с.	Миланово,	Софийска	област,	за	застрояване	като	при	необходимост	да	бъде	допуснат,	изготвен	и	процедиран	Парце-
ларен	план	за	мрежите	и	съоръженията	на	техническата	инфраструктура	,	с	техните	сервитутни	ивици	по	отношение	на:	транспортен	достъп	
и	външни	вразки	за	електрозахранване	,	водоснабдяване	и	канализация	до	имота.	
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:		/п/
КМЕТ	НА	ОБЩИНА	СВОГЕ
Съгласувал:					/п/			
Арх.	Валентина	Делчева-Ангелова
Главен	архитект	на	Община	Своге
	Тр.Боянова
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СРЕЩА НА ЕВРОРЕГИОНИТЕ „НИШАВА” 
И „СТАРА ПЛАНИНА”

												На	08	октомври	в	град	Бабуш-
ница,	 Република	
Сърбия,	се	проведе	
среща	 на	 Евроре-
гионите	 „Нишава”	
и	„Стара	планина”.	
Основната	 цел	 на	
събитието	 беше	
подписването	 на	
протокол	 за	 реги-
онално	 сътрудни-
чество	между	двата	
региона.	 С	 обеди-
няването	 им,	 през	
следващия	програмен	период	2014	
–	2020	г.,	общините	членки	ще	имат	
по-голяма	възможност	за	ползване-
то	на	средства	от	Европейския	фонд	

за	регионално	развитие.	
											На	срещата	бе	обсъден	и	вари-
ант	за	бъдещо	сътрудничество	и	по-
нататъшно	включване	и	на	общини,	
попадащи	в	Дунавския	регион.	Бяха	
обсъдени	4	конкретни	проекта,	кои-
то	трябва	да	бъдат	разработени	до	
началото	на	2014г.,	с	цел	подготовка	
на	 апликационни	 форми	 за	 осигу-
ряване	на	финансирането	им.	Беше	
обсъден	и	въпросът	за	устойчивост	
на	 проектните	 предложения,	 като	
всички	 кметове	 се	 обедниха	 зад	
искането	общините	да	не	участват	
със	собствени	средства.	Проектите	
включват	сътрудничество	в	няколо-
ко	насоки	–	 туризъм,	 създаване	на	

туристически	 центрове,	 различни	

туристически	атракции,	екопътеки,	
велоалеи,	ловни	хижи,	ловен	тури-
зъм,	културно-историческо	наслед-
ство	 –	 създаване	 на	 музеи	 и	 др.;	

сътрудничество	при	извънредни	си-
туации	–	създаване	на	организация	
за	 реагиране	 при	
потушаване	на	по-
жари,	 овладяване	
последствията	 от	
наводнения,	 земе-
тресения	 и	 свла-
чища,	 оборудване	
с	 мобилни	 инста-
лации,	 апаратура	
и	 др.;	 създаване	
на	 телекомуника-
ционен	 център	 за	
консултации	 с	 ле-
кари	от	разстояние;	спортни	проек-
ти	–	ремонт	и	изграждане	на	спорт-

ни	площадки	и	игрища,	развитие	на	
футбола	и	др.
																	От	сръбска	страна	на	сре-
щата	 бяха	 поканени	 управителят	
на	окръг	Пирот	и	представителят	
на	Министерство	 на	 регионално-
то	развитие	на	Република	Сърбия,	
които	поеха	ангажимент	от	 сръб-
ска	страна	държавата	да	предпри-
еме	 необходимите	 действия	 по	
осигуряване	на	нужните	средства	
и	помощ	по	изпълнението	на	про-
ектите.	 На	 срещата	 присъстваха	
още	и	представители	на	общините	
Бабушница,	 Бела	 Паланка,	 Дими-
тровград	и	Пирот.	
																	От	българска	страна	при-
състваха	 кметовете	на	Своге,	Дра-

гоман,	Божурище	и	Годеч,	 както	и	
упълномощени	 представители	 на	

общините	Костинброд	и	Сливница.	
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ПРОЕКТ: „Оптимизиране на структурата и подобряване на 
ефективността на администрацията на Община Своге” 

	 На	 02.09.2013	 год.,	Община	
Своге	подписа	договор	с	Министер-
ството	на	финансите	за	предоставяне	
на	 безвъзмездна	 финансова	 помощ	
по	 Оперативна	 програма	 „Админи-
стративен	капацитет”,	съфинансира-
на	от	ЕС	чрез	Европейския	социален	
фонд	за	изпълнение	на	проект	„Оп-
тимизиране	 на	 структурата	 и	 подо-
бряване	на	 ефективността	на	 адми-
нистрацията	на	Община	Своге”.
	 Отпуснатата	 безвъзмезд-
на	финансова	 помощ	 е	 в	 размер	на	
88	 317,84	 лева	 (осемдесет	 и	 осем	
хиляди,	 триста	 и	 седемнадест	 лева	
и	 осемдесет	 и	 четири	 стотинки),	 а	
срокът	за	изпълнение	на	дейностите	
по	проекта	е	12	месеца	,	считано	от	
датата	на	сключения	договор.
	 Целите	 на	 проекта	 са	 оп-
тимизиране	 на	 структурата	 на	 ад-
министрацията	 на	 Община	 Своге,	
подобряване	 на	 работните	 процеси	
за	 повишаване	 на	 ефективността	 и	
ефикасността	 и	 оптимизиране	 на	
структурата	на	общинската	админи-
страция	за	избягване	на	дублиращи	
се	функции.	За	да	се	опостигнат	це-
лите	на	проекта	са	предвидени	след-
ните	дейности:	
•	Сформиране	на	екип	за	управление	
на	проекта.
	 Целта	на	екипа	е	на	следи	за	
правилното	 изразходване	 на	 сред-
ствата	 и	 цялостното	 изпълнение	 на	
дейностите.
•	Извършване	на	функционален	ана-
лиз	 в	 администрацията	 на	 Община	
Своге	 съгласно	 единната	методоло-
гия	за	провеждане	на	функционален	
анализ	 в	 държавната	 администра-
ция.
	 Извършването	на		функцио-
нален	 анализ	 е	 с	 цел	 да	 се	 иденти-
фицират	 силните	 и	 слабите	 страни	
на	 администрацията,	 да	 се	 иден-
тифицират	 проблемните	 процеси,	
което	 да	 доведе	 до	 повишаване	 на	
ефективността	 и	 ефикасността	 на	
администрацията.	 Ще	 бъде	 напра-
вен	цялостен	преглед	на	функциите,	
отговорностите	и	капацитета,	както	
и	 анализ	 и	 оценка	 на	 дейността	 и	
работните	процеси,	анализ	на	числе-
ността	на	служителите,	спрямо	дей-
ностите,	 които	 се	 изпълняват	 в	 съ-
ответната	 структура.	Вследствие	на	

анализа	 ще	 бъдат	 идентифицирани	
проблемните	звена	в	администраци-
ята,	след	което	ще	се	инициира	ана-
лиз	 на	 съществуващите	 методоло-
гии,	процедури	и	вътрешни	правила	
и	текущото	състояние	на	процесите	
в	общината	-	нивото	на	организира-
ност,	ефикасност,	дублирани	опера-
ции,	обмен	на	информация	-	вътре	и	
вън	в	структурата.	Дейността	пред-
вижда	преглед	на	всички	общински	
структури	и	функции.							
•	Изготвяне	на	стратегия	за	оптими-
зация	на	администрацията,	работни-
те	процеси	и	актуализиране	на	нор-
мативната	база	в	Община	Своге.
	 В	 рамките	на	 дейността	ще	
се	 изготви	 стратегия	 за	 оптимиза-
ция	 вследствие	 на	 приоритетите	
и	 политиките	 на	 общината.	 Ще	 се	
извърши	 актуализация	 на	 вътреш-
нонормативната	база,	която	води	до	
дублиращи	 се	функции	 и	 операции	
(напр.	вътрешни	правила	за	работа,	
длъжностни	 характеристики,	 длъж-
ностното	 разписание,	 методологи-
ите,	заповеди	за	работни	процеси	и	
т.н.)	и	ще	се	препоръча	извършване	
на	организационни	промени,	по	от-
ношение	на	човешките	ресурси	и	за	
повишаване	 на	 продуктивността	 на	
персонала	 за	 единица	 работно	 вре-
ме.
	 Дейността	 ще	 спомогне	
за	 отчитане	 на	 натовареността	 на	
отделните	 звена	 и	 числеността	 на	
служителите	 спрямо	 функциите	 и	
дейностите.	Също	така	ще	се	иден-
тифицират	 случаи	на	необосновано	
разделяне	на	една	функция.	Анали-
зът	ще	покаже	наличие	или	липса	на	
функции	на	вътрешни	звена	от	обща-
та	администрация,	които	са	типични	
за	специализирана	–	и	обратно.
Като	 резултат	 от	 оптимизацията	 на	
общинската	 структура	 не	 се	 цели		
съкращаване	 на	щат	 в	 администра-
цията,	а	идентифициране	на	опорни	
точки,	които	да	подобряват	ефектив-
ността	 на	 администрацията	 и	 кон-
кретни	 мерки	 за	 подобряването	 на	
нейната	работа.	
•	 Провеждане	 на	 информационна	
кампания	за	заинтересованите	стра-
ни,	свързани	с	извършвания	функци-
онален	анализ.
	 Ще	 бъде	 проведена	 среща	

-	кръгла	маса	за	обществено	обсъж-
дане	 на	 извършения	 функционален	
анализ	 със	 заинтересованите	 стра-
ни.
	 Основните	дейности	по	про-
екта	 са	 насочени	 към	 осигуряване	
на	 трайно	 въздействие	 върху	 ад-
министрацията	 на	Община	Своге	 и	
служителите	на	кметствата	на	тери-
торията	на	общината.
	 С	 успешната	 реализация	 на	
проекта	ще	бъде	изградена	модерна	
среда	за	реализация	на	общинските	
функции,	 което	 също	ще	 гарантира	
устойчивост.	 Законовото	 регламен-
тиране	на	предложенията	за	оптими-
зация	ще	окаже	трайно	влияние	вър-
ху	начина	на	работа	на	общинската	
администрация	 и	 ще	 допринесе	 за	
повишаване	на	нейната	ефективност	
и	ефикасност	в	дългосрочен	аспект.	
Проектът	 цели	 да	 бъдат	 въведени	
единни	 стандарти	 на	 работа	 в	 об-
щинските	 структури.	 С	 оптимизи-
рането	на	процесите	ще	се	редуцира	
времето	и	разходите	на	администра-
цията	 при	изпълнението	 на	 законо-
вите	изисквания.
	 Проектът	 ще	 спомогне	 за	
повишаване	 удовлетвореността	 на	
гражданите	и	бизнеса	от	контакта	си	
с	тези	структури	и	от	общуването	с	
администрацията,	 като	ще	 се	 опти-
мизират	процеси	и	ще	се	намали	бю-
рокрацията.	Предложенията	за	реор-
ганизация	ще	 съдействат	 за	 трайно	
подобряване	на	начина	на	работа	на	
администрацията	 и	 ще	 допринесат	
за	повишаване	на	качеството	на	об-
щественото	управление.
	 Срокът	 за	 изпълнение	 на	
дейностите	по	проекта	е	12	месеца	,	
считано	от	датата	на	сключения	до-
говор.

Този документ е създаден по про-
ект № 13-11-23/ 02.09.2013г. „Оп-
тимизиране на структурата и 
подобряване на ефективността 
на администрацията на община 
Своге“ . Проектът се осъществява 
с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Администрати-
вен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския 
социален фонд.
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Стартира реализацията на проект 
Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и 
електронен мениджмънт на НСОРБ, финансиран по ОП 

„Техническа помощ”

		 Проектът,	по	който	Община	
Своге	е	партньор,	има	два	основни	
компонента:
	 1.Внедряване	 в	 общините	
на	 електронна	 система	 за	разрабо-
тване	и	изпълнение	на	европейски	
проекти	 и	 осигуряване	 на	 необхо-
димата	 техника	 за	 нейната	 ефек-
тивна	работа.
	 2.Създаването	 на	 постоян-
но	 действащ	 общински	 Ресурсно-
координационен	 център,	 който	 да	
подпомага	дейността	на	общините	
по	подготовка	и	изпълнение	на	те-
хни	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	 работа	
на	 системата,	 както	 и	 за	 обучение	
на	 двама	 служители	 за	 работа	 със	
системата.	Включването	 в	проекта	
на	 НСОРБ	 изисква	 от	 общините	
единствено	поемане	на	ангажимен-
ти	 за	 ползване	 по	 предназначение	
на	 осигурения	 софтуер	 и	 техника	
и	не	е	обвързано	с	финансови	анга-
жименти.
	 На	21	октомври,	в	изпълне-
ние	 на	 Договор	 №13/02.09.2013г.	
за	 „Доставка	 на	 офис-техника	 и	
хардуер”,	 сключен	между	НСОРБ-
възложител	и	КОНТРАКС	АД	–	из-
пълнител,	в	Община	Своге	бяха	до-
ставени	 продуктите,	 предмет	 на	
горепосочения	договор,	както	след-
ва:

 

 
 • НАСТОЛЕН ПЕРСО-
НАЛЕН КОМПЮТЪР Fujitsu 
ESPRIMO P410 E85+
 • LCD МОНИТОР AOC 
e2250Swdak
 • ЛАЗЕРЕН ЧЕРНО-БЯЛ 
ПРИНТЕР KYOCERA FS-1120D
 • КИОСК-ТЕРМИНАЛ  
Kontrax KIOSK WALL 19
 •ШИРОКОФОРМАТЕН 
СКЕНЕР A0 Colortrac SmartLF 
SC36e
 • 46 inch LCD ВИДЕО ЕК-
РАН – Sony FWD-47W805A
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															На	13	октомври,	неделя,	се	про-
веде	 първият	 ден	 на	 отворените	 врати	
на	МВЕЦ	„Церово”.	В	централата,	 ко-
ято	е	част	от	проекта	„Среден	Искър”,	
посетителите	 се	 запознаха	 с	 най-мо-

дерните	и	екологични	технологии	в	хи-
дроенергетиката.		“Това,	което	виждате	
около	вас	е	нещо	повече	от	енергетика,	
нещо	повече	от	хидроенергетика.	Това	е	
бъдещето”.	С	тези	думи	инженер	Пла-

мен	Дилков,	изпълнителен	директор	на		
ПВБ	„Пауър	България”	АД,		приветства	
стотиците	 жители	 на	 община	 Своге,	
които	се	бяха	събрали	нза	Деня	на	от-
ворените	 	 врати	 на	 МВЕЦ	 “Церово”.	
Проектът	“Среден	Искър”	се	осъщест-
вява	съвместно	от	PVB	Power	Bulgaria	
AD	и	Община	Своге	на	базата	на	пуб-
лично-частно	 партньорство.	 Проектът	
предвижда	изграждането	на	общо	девет	
малки	ВЕЦ	от	руслов	тип	по	поречие-
то	на	река	Искър.	МВЕЦ	“Церово”	е	с	
мощност	 3,	 250	 мегавата	 инсталирана	
мощност.	 Тя	 генерира	 годишно	 про-
изводство	 от	 17	 милиона	 киловатчаса.	
Инж.	 Дилков	 подчерта,	 че	 публично-
частното	партньорство	 с	Община	Сво-
ге	 позволява	 на	 Искърското	 дефиле	
да	 се	 докосне	 до	 богатствата,	 с	 които	
природата	 ни	 е	 дарила.	 „Принципите	
на	устойчивото	развитие	са	следвани	в	
изграждането	на	всяка	една	от	нашите	
хидроцентрали.	Подобни	успешни	при-
мери	за	публично-частно	партньорство	

са	от	полза	както	за	нас	и	община	Своге,	
така	и	за	жителите	на	региона.	Нашата	
„Синя	платформа”	се	основава	на	пуб-
лично-частно	 партньорство	 плюс	 най-
модерните	технологии	в	енергетиката	и	
гарантира	енергийната	независимост	на	
страната	по	отношение	на	доставчиците	
на	суровини	в	т.ч.	газ,	въглища,	ядрено	
гориво.	 Според	 специалисти	 България	
има	неусвоен	потенциал	в	енергетиката	
за	2	800	мегавата	енергия,	който	може	да	
привлече	инвестиции	от	10	млн.	евро”,	
каза	още	Пламен	Дилков.
																		Целодневният	празник	беше	
уважен	от	министъра	на	икономиката	и	
енергетиката,	Драгомир	Стойнев,	който	
изпрати	 поздравителен	 адрес.	 В	 пис-
мото,	 изпратено	 до	 организаторите,	 се	
посочва,	 че	 “Реализацията	 на	 проекта	
Среден	Искър,	от	който	част	е	и	МВЕЦ	
“Церово”,	е	отличен	пример	за	успешна-
та	съвместна	работа	между	държавната	
администрация	и	частния	бизнес”.	Спо-
ред	министър	Стойнев,	изграждането	на	
това	 високотехнологично	 съоръжение,	
което	отговаря	на	най-високите	стандар-
ти,	 гарантира	 сигурността	 на	 енергий-
ните	потребности	на	жителите	на	село	
Церово.		Сред	официалните	гости	бяха	
и	зам.-кметът	на	община	Своге	г-жа	Ре-
нета	Кръстанова,	Емил	Иванов	–	облас-
тен	управител	на	София-област,	Еленко	
Божков	–	комисар	на	ДКЕВР,	който	от-
беляза	 като	 най-голямото	 достойнство	
на	проекта,	че	с	него	се	оползотворява	
водния	потенциал	на	река	Искър.	„Тези	
централи	 могат	 да	 работят	 непрекъс-
нато	 и	 са	 екологично	 чисти”,	 подчер-
та	Божков.	Специално	 за	 събитието	от	
Италия	бяха	пристигнали	високопоста-
вени	гости,	представители	на	водещата	

ютилити	компания	Dolomiti	ENERGIA,	
която	е	акционер	в	PVB	Power	Bulgaria.	
Адвокат	 Руси	 Ос	 подчерта	 важността,	

че	 проектът	 е	 получил	 подкрепата	 на	
българската	 държава,	 свидетелство	 за	
което	 е	 и	 присъствието	 на	 представи-

тели	 на	 държавната	 администрация,	
ДКЕВР,	Енергийния	системен	оператор	
и	на	посолството	на	Република	Италия	в	
България.	На	събитието	присъства	и	г-н	
Костадин	Джатев	–	съветник	на	замест-
ник	министър-председателя	 	по	иконо-
мическото	развитие.
													Домакините	на	събитието	ор-
ганизираха	безплатни	разходки	с	водни	

колела	 и	 каяци	 във	 водното	 огледало	
на	 централата.	 Проведен	 беше	 и	 пър-
вият	 турнир	 по	 дърпане	 на	 въже,	 на	
който	 присъстващите	 измериха	 своята	
сила.	 	На	 сцената	детски	и	фолклорни	

групи	 	 от	 читалище	 „Градище”-Своге	
и	 читалище	 „Христо	 Ботев”-с.Церово	
изнесоха	рецитали,	мажоретки	показаха	
завидни	умения.	Специални	гости	бяха	
музикантите	от	група	“Карандила”.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В МВЕЦ „ЦЕРОВО”


