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Община Своге информационен бюлетин

	 Общинският	 бюджет	 е	 го-
дишен	 финансов	 план,	 който	 се	
съставя,	 приема,	 променя,	 изпъл-
нява	 и	 отчита	 съгласно	 Закона	 за	
публичните	 финанси.	 Бюджетът	
на	Община	Своге	 включва	 всички	
постъпления	 и	 плащания	 за	 дей-
ността	на	общината	за	съответната	
бюджетна	година,	с	изключение	на	
постъпленията	 и	 плащанията,	 за	
които	 се	 прилагат	 сметки	 за	 сред-
ства	от	Европейския	съюз	и	на	опе-
рациите	 с	 чужди	 средства,	 за	 кои-
то	 са	 обособени	 сметки	 за	 чужди	
средства	съгласно	изискванията	на	
Закона	 за	 публичните	 финанси.	 С	
общинския	 бюджет	 се	 осигуряват	
парични	 средства	 за	 финансиране	
на	местни	и	делегирани	от	държа-
вата	дейности	в	интерес	на	местна-
та	общност.	
      ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮ-
ДЖЕТА
Източниците	 на	 финанисиране	 на	
текущите	 разходи	 за	 делегираните	
от	държавата	дейности	са:
	 1.	Обща	субсидия	за	делеги-
рани	от	държавата	дейности	в	Про-
екта	за	държавния	бюджет	за	2014г.	
е	 	4	694	600	лв.,	т.е.	с	около	0,9	%	
завишение	спрямо	2013	г.,	в.т.ч.:
	 •	Общинска	администрация	
-	 785	 800	 лв.	 (за	 2012	 г.	 сумата	 е	
била	791	300	лв.,	т.е.	с	5500	лв.	по-
малко),	 в	 стандартите	 за	финанси-
ране	на	делегираните	от	държавата	
дейности	за	2014	г.	не	са	актуализи-
рани	във	връзка	с	увеличението	от	
1	януари	2014	г.	на	МРЗ	за	страна-
та.	 Това	 налага	 дофинансиране	 от	
собствени	средства.
	 •	Отбрана	и	сигурност	-	75	
800	лв.,	което	е	увеличение	спрямо	
2013	г.	с	9%
	 •	 Образование	 -	 2	 757	 300	
лв.;	 увеличение	 за	 стандартите	 за	
ЦДГ	3-4	годишни	с	20	лв.	за	годи-
ната	на	дете,	ясла	увеличение	с	13	
лв.	на	дете,	за	дете	в	подготвителна	
група	23	 лева.	Стандартът	 за	 един	
ученик	 в	 общообразователните	
училища	е	увеличен	с	20	лв.
	 •	 Здравеопазване	 -	 129	 400	
лв.;	това	са	средствата	за	медицин-
ско	обслужване	на	здравните	каби-
нети	 в	 детските	 градини	 и	 учили-
щата	и	средствата	за	яслените	групи	
към	ЦДГ	и	ОДЗ;	увеличението	е	с	
1,7%.

	 •	 Социално	 осигуряване,	
подпомагане	и	грижи	-	767	100	лв.;	
това	 са	 средствата	 определени	 по	
единни	 разходни	 стандарти	 за	 90	
човека	потребители	в	Дома	за	въз-
растни	 хора	 с	 психични	 уврежда-
ния	в	с.Гара	Лакатник	и	16	човека	в	
Защитено	жилище	с.Дружево.	Уве-
личен	е	стандартът	съответно	с	284	
и	262	лева	на	потребител	за	година-
та.	
	 •	 Във	 функция	 Култура	 и	
религиозни	дейности	са	предвиде-
ни	27	субсидирани	бройки	в	чита-
лищата,	в	цифрово	изражение	това	
са	172	800	лв.,	ръст	от	2%.
	 2.	Размерът	на	средствата	за	
зимно	поддържане	остава	непроме-
нен	спрямо	настоящата	година	-	231	
800	лв.
	 3.	 Субсидия	 за	 капиталови	
разходи	1	024	500	лв.,	в	т.ч.	663	500	
лв.	за	изграждане	и	основен	ремонт	
на	 пътища.	 Планираната	 субсидия	
е	увеличена	с	19%	спрямо	2013	г.
Другите	източници	за	финансиране	
на	делегираните	от	държавата	дей-
ности	са:
	 •	Трансфери;	
	 •	Дофинансиране	с	общин-
ски	приходи.
	 Общинските	 дейности	 се	
финансират	със:
	 На	първо	място	от	Собстве-
ни	приходи,	в	т.ч.	
	 •	 Имуществени	 данъци	 -	
639	000	лв.,	 т.е.	 заложен	е	ръст	от	
3%.
		 •	Неданъчни	приходи,	от	ко-
ито	1	475	000	лв.	общински	такси,	
150	000	лв.	приходи	от	продажба	на	
общинско	имущество	и	190	000	лв.	
приходи	от	наеми	на	имущество	и	
земя.
						Изравнителна	субсидия	–	1	315	
200	 лв.	 или	 с	 около	 8,6%	 повече	
спрямо	2013	г.
     РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮ-
ДЖЕТА
При	 изразходване	 на	 бюджетните	
средства,	 съгласно	 ЗДББР,	 се	 съ-
блюдават	следните	приоритети:
	 1.		Плащания	по	обслужва-
не	на	общински	дълг;
	 2.	 Заплати,	 осигурителни	
плащания,	 обезщетения,	 помощи,	
стипендии	 и	 медикаменти,	 вклю-
чително	 за	 извънстационарно	 без-
платно	лекарствено	снабдяване;

	 3.	Храна,	отопление,	освет-
ление,	както	и	издръжка	на	социал-
ните,	 здравните	и	образователните	
заведения.
		 За	2014	година		капиталова-
та	субсидия	е	в	размер	на	1	024	500	
лв.,	 в	 т.ч.	 за	пътища	663	500	лв.	и	
361	000	лв.	целева	субсидия	за	ка-
питалови	 обекти.	 Предвидени	 са	
и	233	000	лв.	собствени	бюджетни	
средства,	 от	 тях	 приходи	 по	 пара-
граф	40-00	150	000	лв.	и	118	000	лв.	
от	други	собствени	приходи.
		 В	 предложения	 за	 поимен-
но	разпределение	на	средствата	по	
обекти	 за	 строителство	 и	 основен	
ремонт	за	2014	година	са	включени	
следните	обекти:
		 1.В	параграф	5100,	Основен	
ремонт	 на	 ДМА,	 функция	 Общи	
държавни	служби	-		22000	лв.	за	ос-
новен	ремонт	на	сградите	на	кмет-
ства	 в	 село	 Реброво;	 с.Миланово;	
с.Вл.Тричков	и	Луково.	Във	функ-
ция	 Образование	 -	 95	 000лева	 за	
основни	ремонти	на	ЦДГ	в	 селата	
Гара	Бов,	Гара	Лакатник,	с.Искрец	
и	с.Реброво,	в	ЦДГ	”Калина	Мали-
на”	гр.Своге	и	ОДЗ	”АЛ.Вутимски”	
гр.Своге.	 Предвидени	 са	 основни	
ремонти	на	покрива	на	ОУ	”Христо	
Ботев”	с.	Гара	Лакотник	и	на	физ-
културен	 салон	 на	 ОУ	 ”Кирил	 и	
Методий”	с.Гара	Бов.
		 2.В	 параграф	Придобиване	
на	 дълготрайни	 активи	 са	 предви-
дени	средства	за	подмяна	на	клима-
тиците	в	ЦДГ	Церово,	нов	водогре-
ен	 котел	 в	 ЦДГ”Калина	 Малина”	
гр.Своге.
		 3.Във	функция	5:		Социално	
осигуряване,	подпомагане	и	грижи		
-	 са	 заложени	3	 000	лв.	 за	 закупу-
ване	 на	 допълнителна	 кухненска	
техника,	 поради	 нарасналите	 по-
требности	на	кухнята	в	СОУ	”Иван	
Вазов”	 (обслужваща	 ученическия	
стол),	 домашния	 социален	 патро-
наж	и	общественатга	трапезария.
		 4.Във	Функция	 6:	Жилищ-
но	 строителство,	 благоустройство,	
комунално	 стопанство	 и	 опазване	
на	околната	среда	-	са	заложени	396	
000	 лв	 за	 изграждане	 и	 рехабили-
тация	 на	 редица	 инфраструктурни	
обекти:
	 •	реконструкция	на	улици	в	
град	Своге	–	72	100	лв.;
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Община Своге

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Изх. № 126/06.12.2013г. 

ОБЯВЛЕНИЕ

   На	основание	чл.124б,	ал.2	от	Закона	за	устройство	на	
територията,	 Общински	 съвет-Своге	 обявява,	 че	 с	 Реше-
ние	№273,	Протокол	№	41	 /15.11.2013г.	на	ОбС-Своге	 	 е	
одобрено	заданието	по	чл.125	от	ЗУТ	–	обяснителна	част	
и	Скица	–	предложение	в	М	1:250	и	разрешено	изработва-
нето	 чрез	 възлагане	 от	 заинтересованите	 лица	 на	 проект	
за	ПУП	–	ПЗ	на	поземлен	имот	 (ПИ)	№	013241	 (ливада)	
в	мест.	„Драготиница“	по	Картата	на	възстановената	соб-
ственост	 (КВС)	 на	 село	Свидня,	Софийска	 област,	 с	 цел	
промяна	предназначението	му	от	земеделска	земя	за	незе-
меделски	нужди.

Александър Манолов  /п/
Председател на ОбС-Своге

•	 реконструкция	 на	 улици	 в	 села-
та	 Вл.Тричков,	 Реброво,	 Томпсън,	
Искрец,	Свидня,	Церово,	Гара	Бов,	
Гара	 Лакатник	 и	 Миланово	 –	 92	
000лв.;
	 •	реконструкция	на	мостове	
в	 град	Своге	и	 селата	Вл.Тричков,	
Томпсън,	 Левище	 и	 Искрец	 –	 80	
100лв.;
	 •	 изграждане	 на	 подпор-
ни	 стени	 в	 град	 Своге,	 с.Гара	 Ла-
катник,	 с.Осеновлаг,	 с.Свидня	 и	
с.Гара	Бов;
	 •	 Реконструкция	 на	 водо-
проводи	в	общината	–	36	000	лв.;
	 •	 Реконструкция	 на	 резер-
воар	 в	 с.Вл.Тричков,	 мах.Клисура	
–	5000	лв.;
		 5.Във	 Функция	 07:	 Почив-
но	 дело,	 култура,	 религиозни	 дей-
ности	-	е	предвидено	изграждане		и	
реконструкция	 	на	детски	площад-
ки		в	община	Своге	–	24	000	лв.;
	 6.Във	 Функция	 08:	 Иконо-
мически	дейности	и	услуги	-	са	раз-
пределени	заложените	в	проекта	за	
ДБРБ	за	2014г.	663	500лева	за	реха-
билитации	и	асфалтиране	на	след-
ните	части	от	общински	пътища:
	 •	Заселе-Зимевица-Заноге		-	
160	000лв.;
	 •	Реброво-Ябланица	-	80	000	
лв.;
	 •	 Батулия-Буковец	 -	 20	 000	
лв.;
	 •	 Своге-Томпсън,	 за	

с.Редина	-	105	000	лв.;
	 •	 Своге-Томпсън,	 за	
с.Лесковдол	80	000	лв.;
	 •	 Своге-Желен	 -	 100	 000	
лв.;	
	 •	Томпсън-Церецел	–	75000	
лв.;
	 •	 Направа	 на	 мантинели	 и	
насипване	 общински	 пътища	 -	 43	
500	лева.
	 7.В	 параграф	 5400:	 При-
добиване	 на	 земя	 -	 са	 предвидени	
20	000	лв.	за	закупуване	на	земя	в	
с.Дружево	 и	 обезщетения	 по	 от-
чуждаване	на	улици.
	 В	бюджета	за	2014	година	за	
дейност	„Читалища”	са	предвидени	
172	 800	 лв.,	 внесени	 са	 докладни	
за	дофинансиране	на	читалищата	в	
с.Томпсън,	Искрец	и	Зимевица,	във	
връзка	 с	 пенсиониране	 на	 служи-
тели	 и	 необходимостта	 от	 допъл-
нителни	 средства	 за	 изплащане	на	
обезщетенията	им.
	 На	 основание	 чл.73	 от	 За-
кона	 за	 физическото	 възпитание	 и	
спорта,	по	Решение	на	Общинския	
съвет,	 общините	 могат	 да	 подпо-
магат	 с	 приходи	 от	 общински	 ха-
рактер,	спортни	клубове	и	спортни	
дружества,	 чиито	 седалища	 са	 на	
територията	на	общината.	
	 Във	 	 функция	 „Соц.осиг.	
и	 грижи”	 са	 заложени	 средства	 за		
социален	 патронаж,	 обществена	
трапезария	и	Център	 за	 обществе-

на	 подкрепа.	 Внесено	 е	 искане	 от	
Защитено	жилище	с.Дружево	за	до-
финансиране	 с	 6000лв.	 за	 издръж-
ка.
	 Във	 Функция	 07:	 Почивно	
дело,	култура,	религиозни	дейности	
ще	 бъде	 внесено	 предложение	 за	
покриване	 на	 част	 от	 разходите	 за	
погребения	 –	 ковчег	 и	 надгробен	
знак	на	стойност	62	лева.
	 За	 финансиране	 дейност-
тите	 на	 клубовете	 на	 пенсионери-
те	и	инвалидите	на	територията	на	
общината	са	предвидени	4	000	лв.	
Предвидени	 са	 средства	 за	финан-
сиране	 на	 планинска	 спасителна	
служба	 -	 отряд	Лакатник	и	Турис-
тичестко	 дружество	 ”Искърски	
пролом”.	 Предвидени	 са	 средства	
за	 празнуване	 на	 50-годишнината	
от	 обявяването	 на	 Своге	 за	 град	
–	10	000	лева	и	традиционния	праз-
ник	на		Тодоровден	в	с.Зимевица.		
	 2014	година	е	много	важна	
по	 отношение	 на	 изпълнението	 на	
проектите,	 финансирани	 със	 сред-
ства	 от	 Европейския	 съюз.	 В	 тази	
връзка	 в	бюджета	на	Общината	 са	
предвидени	 средства	 за	 авансово	
финансиране	на	плащания	по	про-
екти,	финансирани	със	средства	от	
Европейския	съюз.	Към	настоящия	
момент	община	Своге	има	15	склю-
чени	договори	по	проекти,	финасн-
сирани	 със	 средства	 от	 Епропей-
ския	съюз.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЙСКА

Изх. № 127/06.12.2013г. 
 

ОБЯВЛЕНИЕ

  	На	основание	чл.124б,	ал.2	от	Закона	за	устройство	на	
територията,	Общински	съвет-Своге	обявява,	че	с	Решение	
№276,	Протокол	№	41	/15.11.2013г.	на	ОбС-Своге		е	одо-
брено	заданието	по	чл.	125,	ал./2/от	ЗУТ–	обяснителна	част	
и	Скица-предложение	в	М	1:500	и	разрешено	изработване	
на	проект	за	подробен	устройствен	план	 (ПУП)–план	за-
строяване	(ПЗ)	на	поземлен	имот	(ПИ)	№	054019	и	инвес-
тиционен	проект	за	строеж		на	„Реконструкция	на	ресто-
рант	и	изграждане	на	мотелска	част”	в	местн.	„Пещерата”	
по	Картата	на	възстановената	собственост	(КВС)	на	село	
Миланово,	област	Софийска.		

Александър Манолов /п/
Председател на ОбС-Своге

......продължение от стр.2
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информационен бюлетин Община Своге

	 На	 07.11.2013	 год.	 Община	
Своге	 подписа	 Договор	 за	 предос-
тавяне	 на	 безвъзмездна	 финансова	
помощ,	 финансиран	 със	 средства	 от	
Оперативна	 програма	 „Администра-
тивен	 капацитет“,	 съфинасирана	 от	
ЕС	чрез	Европейския	социален	фонд,	
приоритетна	ос	І	„Добро	управление“,	
подприоритет	 1.3	 „Ефективна	 коор-
динация	 и	 партньорство	 при	 разра-
ботване	и	провеждане	на	политики“,	
бюджетна	линия	BG051PO002/13/1.3-
07,	 за	 изпълнение	 на	 проект	 „Акту-
ализация,	 публичност	 и	 оценка	 на	
въздействието	при	подготовка	на	об-
щински	план	за	развитие	и	политики	
в	община	Своге“.
	 Общата	стойност	на	Проекта,	
финансиран	 по	 договора,	 възлиза	 на	
78	884	 ,55	лв.	и	представлява	100	%	
от	общите	допустими	разходи.	Сред-
ствата,	предоставяни	по	Проекта	са	в	
съотношение:	 85	%	 от	 Европийския	
социален	фонд	и	15	%	от	национал-
ния	бюджет	на	Република	България.
	 Периода	 за	 изпълнение	 на	
проекта	е	9	месеца.
	 Общата	цел	на	проекта	е	по-
добряване	на	процеса	на	стратегиче-
ско	планиране	в	община	Своге	и	по-
вишаване	капацитета	на	местно	ниво	
за	извършване	мониторинг	и	контрол	
на	 конкретни	 политики.	 За	 нейното	
постигане	са	заложени	две	специфич-
ни	цели.
	 Специфична	цел	1	Въвежда-
не	 на	 правила	 за	мониторинг	 и	 кон-
трол	 на	 изпълнението	 на	 конкретни	
политики	на	община	Своге	е	продик-
тувана	от	желанието	на	общината	да	
работи	 активно	и	 с	приоритет	 върху	
подобряването	 на	 транспортната	 и	
инженерно-технически	 инфраструк-
тура.	 Общинската	 политика	 трайно	
се	фокусира	върху	инвестиции	в	 съ-
временна	и	високо	ефективна	инфра-
структура	 с	 висока	 стойност	 и	 при	
потреблението	 на	 енергия,	 произве-
дена	от	възобновяеми	енергийни	из-
точници.	
	 Целта	 произтича	 от	 нацио-
налното	законодателство	и	програмни	
документи	и	е	в	съответствие	със	при-
оритета	 на	 стратегия	 „Европа	 2020”	
за	устойчив	растеж,	чрез	насърчаване	

на	 по-екологична	 и	 по-конкуренто-
способна	 икономика	 с	 по-ефективно	
използване	на	ресурсите.	
	 Със	Специфична	цел	2	–	Ка-
чествено	разработване	и	изпълнение	
на	стратегически	документи	за	след-
ващия	 програмен	 период	 в	 синхрон	
с	потребностите	на	местното	населе-
ние	и	национални	и	регионални	при-
оритети	 и	 стратегии	 община	 Своге	
ще	 изпълни	 разпоредбите	 на	 Закона	
за	 регионалното	 развитие	 и	Правил-
ника	за	неговото	прилагане	и	ще	раз-
работи	 и	 приеме	 Общински	 план	 за	
развитие	за	периода	2014-2020.	ОПР	
ще	 бъде	 съобразен	 с	 европейските,	
националните,	 регионални	 и	 местни	
приоритети	и	с	действащото	в	страна-
та	законодателство.	Планът	ще	зало-
жи	стратегически	цели,	приоритети	и	
мерки	за	развитие,	които	ще	отчетат	
новите	реалности	и	актуалните	инте-
реси	и	потребности	на	местните	общ-
ности.	
	 Целевите	групи	по	проекта	са	
общинска	администрация	на	община	
Своге	и	структурите	на	гражданското	
общество.
	 Общинската	 администрация	
като	орган	на	местното	самоуправле-
ние	 е	цялостно	отговорна	 за	форми-
рането	 и	 провеждането	 на	 успешни	
местни	политики.	В	тази	връзка,	 съ-
гласно	 Закона	 за	 регионалното	 раз-
витие	 администрацията	 е	 отговор-
на	 и	 за	 изготвянето,	 реализацията	 и	
периодичното	 наблюдение	 на	 ОПР.	
Проекта	е	фокусиран	върху	осигуря-
ването	 на	 необходимите	 условия	 за	
прилагане	 на	 качествени,	 съгласува-
ни	и	ефективни	политики	на	общин-
ско	ниво.	Подобряването	на	работата	
на	 администрацията	 за	 реализиране	
на	 ефективни	 политики	 изисква	 не-
прекъснато	 надграждане	 на	 капаци-
тета	 на	 служителите	 за	 изготвяне	 и	
осъществяване	на	местни	политики.
	 Структурите	 на	 гражданско-
то	 общество	 в	 общината	 –	 неправи-
телствени	 организации,	 фондации	 и	
др.,	така	и	граждани,	които	проявяват	
интерес	 към	 развитието	 на	 община	
Своге	като	цяло,	ще	бъдат	привлече-
ни	по	време	на	изпълнение	на	проек-
та.	Те	ще	са	основен	коректив	и	израз	

на	 потребностите	 на	 общността	 на	
територията	община	Своге.
	 Основните	 дейности,	 които	
ще	 бъдат	 изпълнени	 по	 Проекта	 са:	
Разработване	и	въвеждане	на	правила	
и	методики	за	мониторинг,	контрол	и	
последваща	оценка	при	изпълнение-
то	на	 конкретни	политики	в	 община	
Своге;	 Разработване	 на	 Общинския	
план	за	развитие	на	община	Своге	в	
периода	2014	–	2020	г.;	Разработване	
на	 Стратегия	 в	 областта	 на	 транс-
портната	 и	 инженерно-техническата	
инфраструктура	 	 на	 Община	 Своге	
и	 Разработване	 на	 Програма	 за	 ин-
телигентен,	 устойчив	и	приобщаващ	
растеж	на	Община	Своге,	 съобразно	
стратегия	 “Европа	 2020”;	 дейности	
по	инфолмиране	и	публичнос	на	Про-
екта.
	 Проектът	 ще	 допринесе	 за	
удовлетворяване	 на	 потребностите	
на	общинската	администрация	за	по-
вишаване	 на	 капацитета	 й	 за	 разра-
ботване	 и	 прилагане	 на	 качествени	
стратегически	 документи	 на	 местно	
ниво,	както	и	постигане	на	ефективен	
мониторинг	и	контрол	на	политики	за	
устойчиво	развитие.
	 Постигане	 на	 целите	 на	
проекта	 ще	 предложи	 на	 Общинска	
администрация	 Своге	 един	 усъвър-
шенстван	 процес	 на	 формиране	 и	
прилагане	 на	 качествени	местни	по-
литики,	в	който	е	застъпено	широкото	
прилагане	на	принципа	на	партньор-
ство	и	координация	с	всички	заинте-
ресовани	страни.
	 Проектът	 ще	 мотивира	 СГО	
към	взаимодействие	и	партньорство	с	
общинска	администрация,	към	разви-
тие	на	постоянен	диалог,	включване	в	
режим	за	обмен	на	идеи	и	знания.

Този документ е създаден по проект 
№  13-13-8/ 07.11.2013г. „Актуали-
зация, публичност и оценка на въз-
действието при подготовка на об-
щински план за развитие и политики 
в община Своге“. Проектът се осъ-
ществява с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Админи-
стративен капацитет”, съфинанси-
рана от Европейския съюз чрез Евро-
пейския социален фонд.

Нов проект по ОПАК
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Център за обществена подкрепа ще отвори врати в началото 
на новата 2014 година

	 	 	 	 	 	 	 	 	В	началото	на	януари	2014	г.	
в	град	Своге	ще	бъде	открит	Център	
за	обществена	подкрепа,	който	се	на-
мира	 на	 улица	 „Иван	Рилски”	№	2.	
Центърът	за	обществена	подкрепа	е	
създаден	по	проект	„Осигуряване	на	
благоприятна	среда	за	предоставяне	
на	качествена	и	ефективна	социална	
услуга	–	Център	за	обществена	под-
крепа	в	община	Своге“,	съфинанси-
ран	от	фонд	„Социална	закрила“.

								В	резултат	от	анализ	на	социо-
демографската	и	икономическа	ситу-
ация	 в	 община	 Своге	 са	 идентифи-
цирани	две	 основни	рискови	 групи,	
имащи	 нужда	 от	 подкрепа:	 деца	 в	
риск	и	техните	семейства	и	самотно-
живеещи	възрастни.	Затова	развити-
ето	на	социалните	услуги	в	общност-
та	е	насочено	основно	към	нуждите	
на	 	тези	групи.	По	данни	на	Дирек-
ция	„Социално	подпомагане“		броят	
на	децата	в	риск	и	техните	семейства	
към	момента	са	190.
	 В	 областта	 на	 социалното	
подпомагане	и	услуги	Община	Своге	
работи	за	реализирането	на	поставе-
ните	в	приетата	общинска	Стратегия	
за	 развитие	 на	 социалните	 услуги	
и	 Програмата	 за	 закрила	 на	 детето	
приоритетни	цели:
	 1.Подобряване	 грижата	 за	
децата	 в	 семейството,	 като	 се	 	 пре-
дотврати	 появата	 и	 развитието	 на	
рискови	 фактори	 по	 отношение	 на	
децата	и	се	постигне	максимално	на-
маляване	на	броя	на	децата,	отглеж-
дани	 в	 специализираните	 институ-
ции,	чрез:
	 •	 Създаване	 на	 условия	 за	
намаляване	 броя	 на	 	 изоставените	
деца	 и	 настаняването	 им	 в	 специ-
ализирани	 институции	 и	 подкрепа	
на	 задържането	 им	 в	 биологичното	

семейство.
	 •	Осигуряване	на	условия	за	
развитие	на	децата	с	увреждания	от-
глеждани	в	семейството.
	 •	Осигуряване	 на	 	 подкрепа	
на	уязвимите	семейства	за	превенция	
на	рисково	поведение	и	неглижиране	
на	децата.
	 •	Гарантиране	на		равен	дос-
тъп	на	децата	от	рискови	общности	и	
уязвими	групи	до	качествено	образо-

вание.	
2.Създаване	на	условия	
за	 социално	 включ-
ване/интегриране	 на	
максимален	 брой	 хора	
в	 неравностойно	 поло-
жение	и	уязвими	групи,	
чрез:
	 •	 Осигуряване	 на		
условия	 за	 пълноце-
нен	 и	 достоен	 живот	
на	хората	с	увреждания	
в	 семейна	 среда,	 чрез	
разкриване	на	услуги	и	
грижа	в	общността.
	 •	Създаване	на	усло-
вия	за	реинтеграция	на	
уязвими	 лица,	 групи	 и	

общности	в	риск.
	 3.	 Подобряване	 	 качеството	
на	 живота	 на	 старите	
хора	във	всички	населе-
ни	места	в	общината.
	 На	територията	
на	община	Своге	в	мо-
мента	 се	 предоставят	
следните	 социални	 ус-
луги:
	 -	 личен	 асис-
тент	 –	 за	 хора	 (в	 т.ч.	 и	
деца)	с	увреждания	-	83	
потребители;
	 -	 защитено	жи-
лище	 –	 16	 потребите-
ли;
	 -	 домашен	 со-
циален	 патронаж	 –	 65	
потребители;
	 -	 дом	 за	 възрастни	 хора	 с	
психични	увреждания	–	90	настане-
ни.
	 Община	 Своге	 подкрепя	 и	
дейностите	 на	 клубовете	 на	 пенси-
онерите	 и	 инвалидите.	Чрез	 безвъз-
мездно	предоставяне	на	помещения	
и	 финансови	 средства	 се	 дава	 въз-
можност	за	осигуряване	на	лични	и	
социални	 контакти;	 информиране	 и	
консултиране	 –	 социално,	 здравно	
и	 правно.	 В	 качеството	 си	 на	 мест-
на	власт	тя	носи	конкретни	отговор-

ности	 	 за	 инициирането	 и	 изпълне-
нието	 на	 хоризонталните	 политики	
и	 мерки	 за	 социално	 включване.	 В	
този	контекст	Общината	поема	и	ос-
новната	отговорност	за	изпълнение-
то	на	следните	конкретни	цели:
	 •	Координиране	и	инициира-
не	на	развитието	на	програми	за	по-
вишаване	на	родителския	капацитет,	
задържане	на	децата	в	училище,	по-
вишаване	на	качеството	на	образова-
ние	и	превенция	на	рисково	поведе-
ние	на	деца	съвместно	с	училищата;
	 •	Осигуряване	на	условия	за	
обхващане	на	всички	деца	на	терито-
рията	на	общината	в	подготвителни	
групи	 и	 класове,	 гарантиране	 спаз-
ването	 на	 задължителното	 изисква-
не	за	записване	на	ученици	в	първи	
клас	 след	 завършена	предучилищна	
подготовка	в	общинските	училища;
	 •	Координиране	и	инициира-
не	развитието	на	програми	в	учили-
щата	за	превенция	на	отпадането	от	
училище	и	реинтеграция	в	образова-
нието	на	отпадналите	деца	и	младе-
жи,	както	и	за	наваксване	на	образо-
вателни	пропуски;
	 •	 Развиване	 на	 смесени	 со-
циално-образователни	 услуги	 за	
превенция	на	отпадането	и	задържа-

не	на	децата	в	училище,	повишаване	
на	ефикасността	на	мерките	за	защи-
та	на	децата	от	злоупотреба	и	други	
форми	на	експлоатация.
								Разкриването	на	новата	социал-
на	 услуга	 в	 общността	 –	Център	 за	
обществена	подкрепа,	ще	помогне	за	
изпълнението	на	приоритетните	цели	
и		кореспондира	със	стратегическите	
и	оперативни	цели	на	фонд	„Социал-
на	закрила”	за	2013	г.	–	подобряване	
качеството	на	живот	на	уязвими	гру-
пи	от	населението,	в	частност	деца	и	
техните	семейства.
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	 През	 изминалия	 месец	 в	
град	Своге	бяха	проведени	празнич-
ни	мероприятия,	свързани	с	три	осо-
бено	важни	дни	в	живота	на	местна-
та	 общност	 –	 на	 14	 ноември	 беше	
Световният	ден	за	борба	с	диабета,	
на	 21	 ноември	 -	 Денят	 на	 христи-
янското	 семейство	 и	 младеж,	 а	 на	
3	 декември	 -	Международният	 ден	
на	 хората	 с	 увреждания.	 В	 залите	
на	 читалище	 „Градище”	бяха	изне-

сени	концерти	за	всяко	едно	от	тези	
чествания,	на	които	от	сърце	се	изя-
виха	 	 самодейците	 	 към	читалище-
то.	Кметът	на	общината,	инж.	Жоро	
Цветков,	 се	 обърна	 с	 приветсвени	
слова	 към	членовете	на	Дружество	
„Диабет”	 и	 Дружеството	 на	 хората	
с	увреждания,	с	които	изрази	своя-
та	съпричастност	към	техните	про-
блеми	и	ги	увери,	че	Общината	ще	
се	старае	и	занапред	да	откликва	на	
нуждите	им.

Дни на християнска добродетел и човешка съпричастност

ДО ДРУЖЕСТВОТО НА ДИАБЕТИЦИТЕ
 ГР.СВОГЕ
	 Уважаеми	дами	и	господа,
	 Позволете	ми	да	ви	поздравя	по	повод	Световния	ден	за	
борба	 с	 диабета!	 Едно	 от	 най-разпространените	 заболявания	 не	
само	у	нас,	но	и	в	световен	мащаб,	обхваща	за	съжаление	голям	
брой	хора,	в	това	число	и	много	деца.	Затова	и	в	Международния	
здравен	календар	е	включен	този	ден,	посветен	на	проблемите	на	
болестта	и	усилията	от	страна	на	всички	институции	за	осигуря-
ване	на	необходимото	лечение	и	условия	за	живот.	Искам	да	под-
чертая,	а	и	вие	знаете	това,	че	голяма	част	от	заболелите	могат	да	
водят	пълноценен	живот,	да	се	трудят	и	да	бъдат	полезни	на	своите	
семейства	и	обществото.	В	този	смисъл	болестта	не	трябва	да	из-
олира	човека,	защото	всички	ние	сме	хора	със	своите	проблеми	и	
никой	не	е	застрахован	от	риска	да	се	разболее.	Диабетът	е	едно	от	
заболяванията	с	обществено-значим	характер	и	последици.	Затова	
и	обществото,	съответните	държавни	институции	трябва	да	му	от-
делят	нужното	внимание.	Зная,	че	имате	много	проблеми,	трудно	
ежедневие,	грижи	за	лекарства,	храна	и	всичко	необходимо	за	един	
нормален	човешки	живот.	Трудности	изпитват	и	родителите	на	бо-
лни	от	диабет	деца,	които	нашето	здравеопазване	не	е	решило	в	
достатъчна	степен.
	 Искам	да	ви	уверя,	че	според	възможностите	си	Община	
Своге	в	мое	лице	и	общинската	администрация	ще	оказва	съдей-
ствие	на	вашите	членове	и	ще	търси	възможности	за	решаване	на		
проблемите	ви.
	 Желая	ви	сили,	бодрост,	много	радост	и	всичко	най-до-
бро	на	вас	и	вашите	семейства!
Инж. Жоро Цветков
Кмет на община Своге

ДО ДРУЖЕСТВОТО НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
 ГР.СВОГЕ
	 Уважаеми	дами	и	господа,
	 Позволете	ми	да	се	обърна	към	Вас		по	повод		3	декем-
ври	–	Международния	ден	на	хората		с	увреждания!	Той	е	обявен	
през	1992	 година	 	 с	послание	към	всички	хора	и	институции	да	
не	забравят	за	проблемите	на	хората,	които	са	част	от	обществото	
и	имат	право	на	достоен	живот,	независимо	от	заболяванията	си.	
Те		също	имат			своите	мечти	и	радости,	искат	да	бъдат	приемани	
такива,	каквито	са,	да	намерят	отклик	на	своите	грижи	и	болки.	
Немалко	от	тях	могат	да	водят	пълноценен	живот,	да	се	трудят	спо-
ред	възможностите	си	и	да	бъдат	полезни	на	своите	семейства	и	
обществото.
	 Уважаеми	съграждани!	Бих	искал	на	този	ден	не	просто	
да	отправя	към	вас	традиционните		пожелания		за	здраве,	сили	и	
бодър	дух,	но	и	да	споделя		надеждата	си,	че	можем	да	постигнем	
повече	за	реализиране	на	вашите	човешки		права!	Знам,	че	вие	сте	
тези,	които	се	сблъсквате	с	най-много	трудности	в	нашето	обще-
ство,	че	имате	лично	достойнство,	което	трябва	да	бъде	уважавано.	
Съвместно	с	други	институции	Община	Своге	разширява	социал-
ните	си	дейности,	чрез	които	ще		оказваме		помощ	и	съдействие		
на	хората	с	увреждания.	Дължим	ви	много,	на	всички	вас,	както	
за	решаване	на	конкретните	проблеми	в	ежедневието,	така	и		като	
отношение,	разбиране	и	морална	подкрепа!	Уверявам	ви,	че	ще	се	
постараем	да	бъдем	последователни	в	нашата	работа		и	ще	отклик-
ваме	на	вашите	нужди!
	 От	сърце	ви		желая		всичко	най-добро	-	на	вас	и	вашите 
семейства!
Инж. Жоро Цветков
Кмет на община Своге
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