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Коледно поздравление от кмета на община 
Своге - инж. Жоро Цветков

  Скъпи съграждани,

        В навечерието сме на най-светлия християнски празник - Рождество Христово. По традиция ви-
наги си пожелаваме здраве, щастие и късмет, но  аз искам да Ви пожелая и нещо друго – вяра! Нека 
си припомним думи като състрадание, благодарност, признателност, уважение и нека се отдадем на 
размисъл. В смълчания вечерен час, когато Бог отново ще се роди в душите ни, нека се поспрем и се 
помолим да бъдем по-добри и по-човечни. И нека се доближим до божественото умение да простим.
        Пожелавам Новата 2014 година да ви донесе всичко хубаво, което старите не са донесли. Нека 
здравето и късметът бъдат ваши спътници, а умът и сърцето – ваши съветници. 
        От сърце ви пожелавам успех във всичко, което умеете, късмет във всичко, което не зависи от вас 
и сбъдване на всичко, за което си мечтаете.

        От името на общинската администрация и от мое име ви пожелавам весела Коледа и мирна и 
щастлива Нова Година!

С уважение, 
инж. Жоро Цветков
Кмеt на община Своге

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!



2

Община Своге информационен бюлетин

	 Г-н	 Цветков,	 изминаха	 две	
години	откакто	сте	кмет	на	община	
Своге	 -	 една	от	най-големите	общи-
ни	 в	 Република	 България.	 Какъв	 е	
ключът	 към	 успешното	 управление	
на	една	толкова	голяма	община?
        С територията си от 866 кв.км и 38 
населени места, община Своге наисти-
на е една от най-големите в България, 
но независимо от това дали една общи-
на е голяма или малка, за да е успеш-
но нейното управление е нужен преди 
всичко добър екип. Много е важно хо-
рата в екипа да имат необходимия по-
тенциал и квалификация, да са креатив-
ни, всеотдайни и лоялни. Само тогава 
постигнатите резултати могат да бъдат 
наречени успехи. Поехме управлени-
ето на общината в трудни времена на 
икономическа криза. Обстоятелствата, 
които понякога пречат на работата ни 
са много - и от обективен, и от субекти-
вен  характер, но упоритостта, постоян-
ството и екипната работа са в основата 
на всички постижения. Освен добрия 
екип, друг много важен компонент на 
успешното управление са и добрите 
идеи. И понеже работата ни е посвете-
на, единствено и само, за подобряване 
благосъстоянието и улесняване живота 
на хората, ние се стремим да разработ-
ваме такива идеи и да участваме в та-
кива проекти, които наистина да дадат 
на хората по-добри условия за живот 
и сигурност. Ако сме успели и хората 
са доволни от постигнатото, тяхната 
благодарност е истинската награда за 
нашия труд. Да остави нещо след себе 
си, което хората да могат да ползват с 
години, е приоритет на всеки кмет и аз 
не правя изключение.
	 По	 какви	 проекти,	 финан-
сирани	 от	 Европейските	 фондове,	

работи	Община	
Своге?
       Община Сво-
ге е подала по 
различни про-
грами на Евро-
фондовете над 
15 проекта, по-
вечето от които 
са с  вече подпи-
сани договори, 
като на някои от 
тях е приключил 
и етапа за избор 
на изпълнител 
и се очаква да 
стартират всеки 
момент. Два от 

тях са вече в изпълнение, като едини-
ят, изключително важен, е по ОПАК	за	
„Компетентна	 и	 ефективна	 общин-
ска	администрация”, на стойност 85 
505.80 лв. За този проект повече ин-
формация ще получите от г-жа Мая 
Ташунова, която като  секретар на Об-
щина Своге е пряк ръководител на ад-
министрацията. Другият работещ вече 
проект е по ОПРЧР	за	„Нови	подходи	
за	социално	включване	на	уязвимите	
групи	в	община	Своге”, на стойност 
213 889,60 лв., за който ще Ви разкаже 
заместник-кмета г-жа Ренета Кръста-
нова, ръководител на проекта. Още три 
проекта по ОПАК очакват своя ред за 
стартиране, като на първия „Оптими-
зиране	на	структурата	и	подобрява-
не	ефективността	на	администраци-
ята	в	Община	Своге”, на стойност 88 
317,84 лв., вече е приключил изборът 
на изпълнител, а другите два - „Акту-
ализация,	 публичност	 и	 оценка	 на	
въздействието	 при	 подготовка	 на	
общински	план	за	развитие	и	поли-
тики	 в	 община	 Своге”, на стойност 
78 884,55 лв., и „Повишаване	на	ка-
пацитета	 и	 ефективността	 на	 об-
щинската	администрация	в	община	
Своге“, на стойност 57 160,20 лв. – са с 
вече подписани договори. Много важен 
проект по Програмата	 за	 развитие	
на	селските	райони	е „Подобряване	
средата	на	живот	в	община	Своге	с	
подмяна	 на	 уличното	 осветеление”, 
на стойност 1 955 546 лв. След общест-
вената поръчка за избор на изпълнител, 
ще започне цялостна подмяна на улич-
ното осветление в 35 населени места 
от общината, включително Своге, чрез 
поставяне на енергоефективни и висо-
коикономични осветителни тела.. За съ-
жаление за  стартирането на този про-

ект ще трябва да изчакаме до началото 
на 2014 г., тъй като при процедурата за 
избор на изпълнител, имахме обжалва-
не от страна на неспечелила обществе-
ната поръчка фирма. По същата про-
грама и на същия етап на развитие е и 
следващия важен проект „Устойчиво	
управление	на	горите	и	опазване	на	
околната	среда	за	откриване	на	гор-
ски	пожари	в	ранен	стадий	и	мони-
торинг	на	околната	среда”, на стой-
ност 506 008,33 лв., който предвижда 
изграждане на пожароизвесителна 
кула за наблюдение в землището на 
село Бов, която ще предупреждава за 
нововъзникнали пожари, тяхното сво-
евремено потушаване и предотвратя-
ване на по-големи щети. Проектът е на 
фаза избор на изпълнител и през след-
ващата година ще стартира. По същата 
програма са задвижени процедурите 
по още един  проект: „Повишаване	на	
жизнения	 стандарт	 на	 жителите	 на	
община	Своге,	чрез	по-добър	достъп	
до	 качествена	 питейна	 вода	 и	 реха-
билитация	 на	 съществуващите	 пъ-
тища”, на обща стойност 5 822 178 лв., 
като основни дейности по проекта са: 
рехабилитация на водоснабдителната 
мрежа в с.Свидня (на стойност 3 184 
240 лв.) и рехабилитация на общин-
ски пътища: Искрец-Брезе (367 176 
лв.), Гара Лакатник-С.Лакатник(187 
932 лв.), Томпсън-Церецел (614 792 
лв.), Своге-Желен (555 968 лв.) и Гара 
Бов-с.Бов (568 266 лв.). Имаме и две 
нови  проектни предложения: „Рекон-
струкция	и	рехабилитация	на	водо-
снабдителни	 системи	и	 съоръжения	
на	с.	Церово,	община	Своге“(на стой-
ност 4 521 241 лв.) и „Благоустроя-
ване	 на	 съществуващото	 площадно	
пространство	 в	 с.	 Церово“(на стой-
ност 773 831 лв.). Имаме един проект 
и в сектор ”Рибарство” - “Промоцио-
нална	 кампания,	 насочена	 към	 по-
добряване	 престижа	 на	 продуктите	
от	риболов	и	аквакултура	в	община	
Своге”, на стойност 302 967 лв., за 
който след провеждане на обществе-
ната поръчка за избор на изпълнител, 
са договорени 267 852 лв. Промоцио-
налните мероприятия по проекта ще 
започнат през януари 2014 г. Друг про-
ект по ОП Регионално развитие „Съз-
даване	на	регионален	туристически	
продукт	 в	 общините	Столична,	Их-
тиман	 и	 Своге”, на обща стойност 
483 020 лв., по който община Своге е 
партньор и чийто договор е сключен на 
29.03.2013 ......продължава	на	стр.3

инж. Жоро Цветков - кмет на община Своге
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г., както и още един по Програма за 
трансгранично сътрудничество – Про-
ект „SUCCESS	-	Social	Infrastructure	
for	child-care	through	sport	education”	
(Социална	инфраструктура	за	пола-
гане	 грижи	 за	 децата,	 посредством	
спортно	 образование), в който  Об-
щина Своге е партньор на Градска об-
щина Палилула, РСърбия и Фондация 
„Спорт без граници”. Общата стойност 
на проекта е 458 390.20 евро, като бю-
джетът за Община Своге е 274 709.48 
евро. За община Своге проектът пред-
вижда изграждането на три мултифунк-
ционални площадки в района на СОУ 
„Иван Вазов”, които ще имат и лесен 
достъп за хора с увреждания. Надяваме 
се, че през 2014 г., след приключване 
на всички процедури по избор на из-
пълнители,  повечето от проектите ще 
започнат своето осъществяване и това 
ще означава  инвестиции в общината за 
повече от 20 милиона лева.
 Какви	 цели	 сте	 си	 постави-

ли	 за	 следващия	 програмен	 период	
2014-2020	година?
 Най-важен за мен си остава 
проектът за водния цикъл „Изгражда-
не и рехабилитация на ВиК мрежа и 
изграждане на ПСОВ (пречиствателна 
станция за отпадни води) в Своге, който 
в момента се актуализира и доработва, 
за да отговаря на новите изисквания на 
ОПОС (оперативна програма Околна 
среда). По проект трябва да бъде обе-
динена канализационната мрежа на с. 
Свидня и гр. Своге, както и да бъде 
подменена водопроводната мрежа във 
всички квартали на града. Реализира-
нето на този проект в следващия про-
грамен период е най-амбициозната ми 
цел ще я преследвам до край. Важни 
са и проектите „Рекултивация на депо 
Усадо/Бабин дол” (на стойност 2 445 
172 лв.)и „Претоварна станция за твър-
ди битови отпадъци с предварително 
третиране на отпадъците за община 

Своге” (на стойност 3 656 340 лв.), кои-
то са елемент от регионалната система 
за управление на отпадъците Костин-
брод. Ако не ни се пречи умишлено да 
си вършим работата, каквито случаи за 
съжаление имаме, ще успеем да довър-
шим всичко започнато и ще заживеем с 
чувството за добре изпълнен дълг.
      В заключение искам да подчертая, 
че при започването на нашето управле-
ние ние не заварихме нито един пода-
ден проект по оперативни програми, 
финансирани от  Европейските фон-
дове. Всички изброени дотук проекти 
са по наши собствени идеи и по наша 
инициатива, от което съм изключител-
но горд. Искрено се надявам да успеем 
да реализираме поставените цели, с ко-
ито да подпомогнем подобряването на 
качеството на живот и благосъстояние-
то на населението на общината и това, 
убеден съм, ще направи управлението 
ни наистина успешно. 

......продължение	от	стр.2

	 	 Господин	 Асенов,	
като	 заместник-кмет	 с	 ресор	 строи-
телство	и	ремотна	дейност,	бихте	ли	
ни	информирали	каква	е	равносмет-
ката	за	всичко	свършено	от	Община	
Своге	за	тези	две	години?
 Аз лично изпълнявам тази 
длъжност от няколко месеца, но съм 
участвал във всички основни ремонт-
ни и строителни дейности, извършени 
през този период. Така че, мога съвсем 
отговорно да заявя, че през тези две 
години сме свършили доста работа. 
Реализирани бяха основни ремонти в 
повечето образователни институции на 
територията на общината –  училища и 
детски градини – основни ремонти на 
ЦДГ в селата Свидня, Владо Тричков, 
Реброво, Томпсън, Гара Бов, Гара Ла-
катник и Искрец, ЦДГ в кв.”Дренов”, 
ЦДГ„Калина Малина”Своге и 
ОДЗ„Ал.Вутимски”Своге, основни 
ремонти на ОУ в селата Церово, Свид-
ня, Реброво(плюс смяна на дограма) и 
Владо Тричков, основен ремонт на по-

кривите на ОУ в селата Гара Бов, Ре-
брово и Гара Лакатник. Бяха направени 
основни ремонти на сградите на кмет-
ствата в селата Владо Тричков, Гара 
Бов, Губислав, Желен, Осеновлаг и 
Миланово, както и на общинска сграда 
в с.Томпсън. Бяха доставени климати-
ци в ЦДГ и ОУ в селата Владо Тричков, 
Церово и Гара Бов, както и водогрейни 
котли в СОУ”Иван Вазов” в Своге, ОУ 
в с.Гара Лакатник и ОУ в с.Церово и 
направена отоплителна инсталация в 
НУ”Д-р Петър Берон” в кв.”Дренов”. 
         Бяха изградени канализации на 
улиците „Юрий Гагарин” и „Опълчен-
ска” в Своге, както и в кв.”Алилица” и 
на ул.”Чуй Петел” в с. Искрец. Беше 
направена реконструкция на канали-
зацията в центъра на с.Гара Лакатник 
и на три улици в с.Церово. Бяха из-
градени подпорни стени на улици-
те „Л.Каравелов” и „В.Левски” в 
с.Свидня, ул. „Каменярска” в Своге и 
укрепено свлачището на път ІІ-16 Со-
фия-Мездра под кв.”Алилица” в Своге. 
Реконструирани бяха въжени мосто-
ве в селата Желен, Гара Лакатник и 
Томпсън, водопроводи в две махали на 
с.Желен и с.Оплетня, и водопровод в с. 
Реброво, както и вътрешна ВиК мрежа 
в ЦДГ „Калина Малина” в Своге. Из-
вършена бе рехабилитация на улици и 
централния площад в град Своге, ули-
ци в селата Искрец и Владо Тричков, 
отводняване на улици в центъра на 
с.Дружево, бетониране на улици в се-

лата Оплетня и Церово и в гр.Своге. 
        Общинската пътна мрежа е с обща 
дължина над 220 км. Доста от общин-
ските пътища се нуждаеха от рехаби-
литация и дори основен ремонт. Успях-
ме да асфалтираме по-голямата част от 
пътищата, свързващи селата с републи-
канския път ІІ-16 - София-Мездра, как-
то и някои отсечки между самите села. 
Извършен е ремонт на пътните учас-
тъци – Елисейна-Осеновлаг, Искрец-
Брезе, Своге-Искрец и отсечката до 
с.Добърчин, Лакатник-Губислав, Гара 
Бов-с. Бов, с.Лакатник-до мах. Самот-
вор, Церово-Заселе, Томпсън-Церецел, 
Своге-Редина, Реброво-Огоя-Яблани-
ца, Своге-Желен, Своге-Лесковдол и 
Батулия-Буковец. Където не бе възмож-
но цялостно асфалтиране, изкърпихме 
максимално всички дупки по пътища-
та, за да намалим до минимум щетите 
върху колите и така да предпазим учас-
тниците в движението от настъпване 
на тежки ПТП. През пролетта на 2014 
г. окончателно ще завършим рехабили-
тацията на общинската пътна мрежа.
         Свършената работа наистина е 
много и не може да се опише цялата 
в няколко изречения, но и това, кое-
то предстои оттук нататък, също не е 
малко и ни трябват много сили и енту-
сиазъм, а ние ги имаме, да довършим 
успешно всичко започнато.
         Желая ви весели празници и щаст-
лива Нова година!

Юлиян Асенов - зам. кмет на община Своге
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	 Госпожо	 Ташунова,	 Вие	
сте	 секретар	 на	 Община	 Своге	
и	 пряк	 ръководител	 на	 админи-
страцията.	Разкажете	ни	нещо	за	
спечеления	и	вече	текущ	проект	
по	ОПАК	„Компетентна	и	 ефек-
тивна	 общинска	 администрация	
–	Община	Своге”.
         Този проект се осъществява 
с финансовата подкрепа на опера-
тивна програма „Административен 
капацитет”, наричана за краткост 
ОПАК. Съфинансира се от Евро-
пейския съюз, чрез Европейския 
социален фонд. Подписахме дого-
вора за изпълнение на проекта на 29 
март 2013 г., а на 25 юни се състоя 
встъпителната  му  пресконферен-
ция. Стойността му е 85 505.80 лв., 
а срокът за изпълнение е 12 месеца. 
Общата цел на проекта е повиша-
ване на уменията и квалификация-
та на служителите, чрез обучение в 
сферите на тяхната компетентност 
и подобряване на ефективността и 
ефикасността в работата на общин-
ската администрация в Община 
Своге. Служителите  от целевите 
групи вече са преминали през по-
вечето от обучителните програми 
и са получили необходимите серти-
фикати. Обученията   отговарят на 
идентифицираните им потребности 
и ще допринесат  за подобряване на 

капацитета им 
за изпълнение 
на служебните 
задължения. 

	 А	 каква	 е	
Вашата	лична	
визия	 за	 това	
как	трябва	да	
изглежда	 ад-
министраци-
ята	 и	 с	 какво	
този	 проект	
ще	 й	 помог-
не?
 В чл.2, т.2 

на Етичния кодекс за поведение 
на служителите в общинска адми-
нистрация Своге е записано, че: 
„Служителите са длъжни да изпъл-
няват функциите си компетентно, 
обективно и добросъвестно, като се 
стремят непрекъснато да подобря-
ват работата си в интерес на граж-
даните. Те работят за постигане 
на най-рационалното и ефективно 
изразходване на общинските ре-
сурси. Изпълняват служебните си 
задължения при строго спазване за-
конодателството на Република Бъл-
гария, Устройствения правилник на 
Общинска администрация гр. Сво-
ге и всички вътрешни нормативни 
актове на Общината”. В този ред 
на мисли моето лично виждане е, 
че работата на общинската админи-
страция трябва да се извършва про-
фесионално. Всеки един служител 
трябва да се интересува от всички 
новости, да продължава да иска да 
се учи, независимо от това какви и 
колко образования има. При служи-
тели, които имат  образование, не-
отговарящо на заеманата длъжност, 
допълнителното обучение като 
това, което предлага нашият про-
ект, е просто задължително. Смя-
там, че не дипломите, а желание-
то да знаеш е определящо. Целият 
екип на администрацията трябва да 

бъде като прецизен часовников ме-
ханизъм, чиито колела не блокират 
никъде. Освен това отношението на 
всички служители към гражданите 
трябва да бъде любезно, доброна-
мерено и подпомагащо. Екипната 
работа и приемствеността са в ос-
новата на перфектната администра-
ция.
	 Разбрахме,	 че	 сте	 спече-
лили	още	един	проект	по	ОПАК,	
отново	касаещ	администрацията.	
Кажете	няколко	думи	и	за	него.	
 Да, така е. Точното наимено-
вание на новия проект е „Повиша-
ване на капацитета и ефективност-
та на общинската администрация 
в община Своге“. Неговата обща 
цел е повишаване на уменията и 
компетенциите на служителите 
и подобряване на ефективността 
и ефикасността в работата на об-
щинската администрация в общи-
на Своге, чрез участие в актуални 
и адекватни обучителни програми, 
както и повишаване на мотивация-
та на общинските служители, чрез 
осигуряване възможности за обу-
чение и професионално и кариерно 
развитие. Този проект надгражда 
първия и ще осигури на общест-
веността една професионална об-
щинска администрация. Договорът 
за проекта е сключен на 5 декември 
2013 г., а стойността му възлиза на 
57 160.20 лв. Срокът за изпълнени-
ето му е 9 месеца. 

	 И	накрая,	какво	бихте	по-
желали	 на	 жителите	 на	 община	
Своге	в	навечерието	на	Рождест-
во	Христово?
Пожелавам на всички здраве и дъ-
лъг живот, вяра, че доброто е пове-
че на този свят, оптимизъм, лични 
и професионални успехи и, не на 
последно място, всеки един от тях 
да бъде обичан от своите близки и 
приятели.  

Мая Ташунова - секретар на община 
Своге
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	 Госпожо	 Кръстанова,	 Вие	
сте	 заместник-кмет	 на	 Община	
Своге.	Вашият	ресор	са	социалните	
дейности.	 Споделете	 с	 нас	 какви	
успехи	 постигнахте	 в	 социалната	
сфера	през	тези	две	години?
 Довършихме успешно проекта 
„Подкрепа за достоен живот”, чиято 
цел бе да се осигурят социална помощ 
и лични асистенти на хора с различни 
увреждания, които са зависими 
от чужда помощ при битовото си 
обслужване и самотни стари хора 
с трайни увреждания или в тежко 
здравословно състояние, които не 
могат или са много затруднени да се 
обслужват сами. По тази програма 
бяха обучени и 130 кандидати за лични 
асистенти. В момента от тази услуга 
се ползват 82 души. Възстановена 
бе и дейността „Домашен социален 
патронаж”, чрез която се доставя храна 
по домовете на 80 възрастни човека 
и такива с увреждания. Мобилната 
услуга обхваща град Своге и селата 
Искрец, Свидня, Церово, Заселе, 
Зимевица, Гара Бов, Томпсън, Реброво, 
Луково, Владо Тричков. За нуждите 
на тази услуга бяха закупени два 
автомобила, с които се доставя обяд и 
вечеря до дома на всеки потребител. 
Храната се приготвя в новата, модерно 
обзаведена кухня в столовата на  СОУ 
„Иван Вазов”. В момента разполагаме 
и с обществена трапезария, която 
предлага топъл обяд на 131 социално 
слаби потребители в рамките на 2.00 лв. 
за храна и 0.50 лв. режийни за 1 човек 
на ден.. Община Своге, с участието си 
в различни проектни процедури, чрез 
„Агенцията по заетостта” и нейното 
териториално подразделение „Бюро 
по труда”, осигури работа през 2012 
и 2013 г. на над 400 безработни лица. 
По проект от Националната програма 
„Оптимизация на училищната 

мрежа”, за сумата от 50 000 лв. 
бе обзаведена със съвременни 
уреди и техника кухнята в 
столовата на СОУ „Иван Вазов” 
в Своге, която заработи с пълния 
си капацитет още от началото на 
2013 г. В нея могат да се хранят 
и учениците, и учителският 
персонал. Общината полага 
грижи и за 16-те потребители, 
настанени в Защитено жилище 
с. Дружево, където се осигурява 
резидентна защита за хората с 
психични увреждания, както 
и за 90-те настанени в Дома за 

възрастни с психични разтройства 
в с.Гара Лакатник, нуждаещи се от 
постоянно 24-часово обгрижване. 
	 Вие	 сте	 ръководител	
на	 проект	 по	 ОП	 „Развитие	 на	
човешките	ресурси”.	Разкажете	ни	с	
няколко	думи	за	него.
 Наименованието на проекта е 
„Нови подходи за социално включване 
на уязвимите групи в община Своге”. 
Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз и е 
на стойност 213 889,60 лв. Бенефициент  
е Община Своге, а партньор по проекта е 
Община Ступава, Република Словакия. 
Общата цел на проекта е повишаване 
качеството на живот и преодоляване на 
социалното изключване на уязвимите 
групи в община Своге, с фокус върху 
децата в риск и техните семейства 
и възрастни хора, самотноживеещи 
и нуждаещи се от подкрепа, чрез 
разработване на иновативен модел 
и въвеждане на добри практики в 
областта на предлагането на социални 
услуги. Водещите фактори при избора 
на Община Ступава за партньор 
по този проект са дългосрочното 
сътрудничество между община Своге и 
община Ступава в областта на културата 
и културното наследство и проведени 
съвместни инициативи в рамките на 
договора за съвместно сътрудничество. 
Специфичните цели на проекта са да 
се проучат добрите практики и начини 
на организация на социалните услуги 
за уязвими групи в община Ступава, да 
се популяризира иновативният модел 
и създадената партньорска мрежа, 
да се утвърди партьорството и да се 
актуализира Общинската стратегия 
за развитие на социалните услуги в 

община Своге, на базата на получения 
опит в партньорската община. Общата 
и специфичните цели на проекта 
са в контекста на европейската и 
национална политики за предоставяне 
на социални услуги и превенция по 
отношение на социалното изключване. 
Срокът за изпълнение на проекта е 12 
месеца. 
	 И н ф о р м и р а й т е	
обществеността	 и	 за	 новата	
придобивка	на	община	Своге,	която	
ще	заработи	от	януари	2014	г.
 Живот и здраве, в началото на 
януари следващата година ще отвори 
врати новосъздаденият Център за 
обществена подкрепа, създаден по 
проект „Осигуряване на благоприятна 
среда за предоставяне на качествена и 
ефективна социална услуга – Център за 
обществена подкрепа в община Своге“, 
съфинансиран от фонд „Социална 
закрила“. В резултат от анализ на 
социо-демографската и икономическа 
ситуация в община Своге са 
идентифицирани две основни рискови 
групи, имащи нужда от подкрепа: 
деца в риск и техните семейства и 
самотноживеещи възрастни. Затова 
развитието на социалните услуги в 
общността е насочено основно към 
нуждите на  тези групи. По данни на 
Дирекция „Социално подпомагане“  
броят на децата в риск и техните 
семейства към момента е 190. 
Разкриването на новата социална услуга 
в общността – Център за обществена 
подкрепа, ще помогне за изпълнението 
на приоритетните цели и  кореспондира 
със стратегическите и оперативни цели 
на фонд „Социална закрила” за 2013 г. 
– подобряване качеството на живот 
на уязвими групи от населението, в 
частност деца и техните семейства. 
Уточнявам за нуждаещите се от такава 
подкрепа, че Центърът се намира на ул. 
„Иван Рилски” №2 в град Своге.
	 Освен,	 че	 сте	 силно	
ангажирана	 със	 социалните	
дейности	 в	 общината	 и	 с	 още	 куп	
други	 задължения	 като	 заместник-
кмет,	 все	 пак	 знаем,	 че	 сте	 и	
поетична	 натура.	 Пожелайте	 нещо	
в	 този	 дух	 на	 жителите	 на	 община	
Своге	 в	 навечерието	 на	 Коледните	
празници.
Скъпи съграждани, пожелавам ви:
Здраве и весели празници,
спокойни и подредени делници!
Пълна къща и мир в страната,
а трапезата да е все по-богата.

Ренета Кръстанова - зам. кмет община 
Своге
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Коледна изложба-базар на школата по изобразително 
изкуство към читалище „Градище”

ДРУЖЕСТВО	„ДИАБЕТ”
Гр.	Своге

До
Инж. Жоро Цветков
Кмет на община Своге

БЛАГОДАРСТВЕНО	ПИСМО
             Уважаеми г-н Цветков,               
 Петък 13-ти за нас диабетиците стана любима дата 
и ден, защото чухме изключително приятни новини. Ние 
с нетърпение очакваме да се подобри жизнения статус и 
силно вярваме в това.
 Ще повторя казаното до сега от мен: имате отличен 
екип, а Вие лично, господин Цветков, надминахнте себе 
си.
 През последните години ние бяхме позабравени.
 Вярваме в думите, казани от Вас и най-вече в делата 
Ви. Има покритие между думи дела, което е много важно.
 Възхищаваме се на прекрасните млади, знаещи и 
можещи служители, начело с Вас.
 Желанието ни е и за в бъдеще е – взаимно да си 
помагаме, според възможностите.
                  Сърдечно благодарим!
   Председател: Райна Божилова

 Коледната изложба-базар на школата по изобразително 
изкуство към читалище „Градище” се състоя в първия ден от 
програмата за Коледните празници – 16 декември, от 17.30 ч. Във 
фоайето пред библиотеката бяха изложени всички творби на малките 
художници – рисунки върху керемида, картички, рисунки върху 
бутилки и др., както и творби на ръководителката на школата г-жа 
Невяна Кирилова. Творбите на децата бяха изложени за продаване 
и почти веднага се изкупиха. Събраните средства ще бъдат 
използване за закупуване на консумативи за школата. Зрителите 
се възхищаваха на изкуството на младите таланти, а кметът, инж. 
Цветков, ги поздрави с приветствено слово, изпълнено с похвали. 
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СЪЮЗ	НА	ИНВАЛИДИТЕ	В	БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА	СВОГЕ

Общинска Организация на инвалидите - 
Своге ул.”Цар Симеон “ №29 п.к. 2260 GSM : 0888877931 

Булстат- Ю 000707565: Данъчен № 1220055279

До
инж. Жоро Цветков
Кмет на община Своге

БЛАГОДАРСТВЕНО	ПИСМО

 Уважаеми г-н Цветков,
 Ръководството на’Общинската организация на ин-
валидите -Своге, Ви благодари за оказаното съдействие 
по случай отбелязването на Световния ден на хората с ув-
реждания - трети декември. От дълги години се радваме 
на оказаното внимание от страна на Община Своге и се 
надяваме добрата ни съвместна дейност да продължи и за-
напред.
 
04.12.2013 год.  Председател на УС: Илия Вачев

 Прекрасната Коледна торта, 
произведена от учениците от профил 
ресторантьорство на ПГ „Велизар 
Пеев”, беше представена на обществе-
ността на 18 декември 2013 г. в голямо-

то фоайе на НЧ „Градище”. Тази годи-
на тя беше дълга цели 18,5 метра. Вече 
11 години, превърналото се в традиция 
събитие радва и малки, и големи. За 
първи път такава торта е била направе-
на през 2003 г., като е била дълга „едва” 
8 метра. Стремежът на учениците ви-
наги е бил дължината й да се увеличава 
поне с по метър на година. Кога с ме-
тър, кога само с 50 см - няма значение. 

Тази година тортата надмина всички 
очаквания с грандиозната си дължина 
и невероятна красота. Над 100 ученика 
са взели участие в нейното производ-
ство. 

 За да отрази уникал-
ното събитие, бе поканен екип 
от телевизия btv, който засне 
момента на украсяването на 
тортата с изящно изработени-
те захарни розички и шокола-
дови фигурки. Репортерката 
Кристина Газиева и нейният 
оператор бяха видимо възхи-
тени от кулинарните умения 
на младите таланти и ги пох-
валиха многократно. Репор-
тажът с тортата беше излъчен 
във вечерните новини на btv с 

анонса „Гигантска торта бе изработена 
в града на шоколада – Своге”. Кадрите 
зарадваха много цялата общественост 
на Своге, защото няма как да не се гор-
деем с уменията на нашите деца. Така 
споделихме нашето събитие с цялата 
страна, за което благодарим от сърце 
на екипа на btv. 
В 15.00 ч. фоайето вече беше препъл-
нено с хора от всички възрасти, очак-
ващи разрязването на тортата. Кметът 

на общината, 
инж. Жоро Цве-

Коледна торта от учениците на ПГ “Велизар Пеев”
тков, поздрави учениците за тяхната 
сръчност и им пожела някой ден да ус-
пеят да влязат в книгата на рекордите 
Гинес. След това той отряза първото 
парче, което по традиция поднесе на 
най-малкото дете, присъстващо в зала-
та. Малко след това тортата, парче по 
парче, изчезваше, а производителите 
се радваха на безброй похвали колко е 
вкусна. Тортата се изработва от блато-
ве, плодове, шоколад, фондан и много 
сметана. При такава комбинация и при 
толкова любов и отношение при създа-
ването, няма как да не се получи вкус-
на. Докато дечица похапваха с видимо 
удоволствие, изведнъж дойде Дядо Ко-
леда и започна да раздава подаръци. 
 Във весело настроение и с по 
парче торта във всяка ръка, хората из-
лизаха на площада, където ги чакаше 
гръмката музика на Духов оркестър Бо-
тевтрад. А мирисът на скара и греяно 
вино допълнително подсилваше усе-
щането за празничност. Община Своге, 
като основен спонсор на тези събития, 
максимално се беше постарала на хо-
рата да не им липсва нищо. Коледната 
програма на Община Своге и НЧ „Гра-
дище” ше завърши на 19 декември с 
коледния концерт „Заедно на Коледа”, 
който ще се проведе в големия салон на 
читалището от 18.00 ч.
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Коледно интервю с Бог
 Помолих Бог за интервю.
За моя изненада той се съгласи.
 - Влез! - каза ми Бог - Значи 
ти би искал да вземеш интервю от 
мен?
 - Ако имате време... - отго-
ворих аз.
 Той се усмихна през брада-
та си и отвърна:
 - Моето време се нарича 
вечност и е достатъчно за всичко. 
Какви въпроси искаш да ми зада-
деш?

 - Не и такива, които са Ви 
непознати. Кое е нещото, което Ви 
учудва най-много у хората?
 - Това, че се отегчават, дока-
то са деца, бързат да пораснат и то-
гава копнеят да бъдат деца отново.
 Това че губят здравето си, 
за да направят пари, и после пропи-
ляват парите си, за да възстановят 
здравето си.
 Това, че мислейки тревожно 
за бъдещето, те забравят настояще-
то и така живеят нито за настояще-
то, нито за бъдещето.
 Това че живеят, сякаш ни-

кога няма да умрат и после умират, 
сякаш никога не са живели...
 Ръцете му хванаха моите и 
така стояхме мълчаливо.
След дълго време го попитах:
 - Мога ли да Ви задам още 
един въпрос?
 Отговори ми с усмивка.
 - Като наш баща, какво 
бихте искали да направят Вашите 
деца през Новата Година?
 - Да научат, че не могат да 
накарат някой да ги обича. Това, ко-
ето могат да направят, е да се оста-
вят да бъдат обичани.
 Да научат, че трябват годи-
ни, за да се изгради доверието, и 
само няколко секунди, за да се раз-
руши.
 Да научат, че най-важното в 
живота, е не това, което имат, а хо-
рата, които имат.
 Да научат, че не е добре да 
се сравняват с другите. Винаги ще 
има хора, които са по-добри или по-
лоши от тях.
 Да научат, че богат е не 
този, който има най-много, а този, 
който се нуждае от най-малко.
 Да научат, че трябва да кон-
тролират поведението си, в проти-

вен случаи то ще контролира тях.
 Да се научат да прощават, 
като се упражняват за това.
 Да научат, че с пари може 
да се купи всичко освен щастие.
 Да научат, че дори понякога 
да се чувстват разстроени, това не 
им дава право да разстройват и дру-
гите.
 Да научат, че големите меч-
ти не изискват големи крила, а меко 
приземяване.
 Да научат, че истинските 
приятели са рядкост и ако открият 
такъв - това е истинско богатство.
 Да научат, че понякога не е 
достатъчно другите да им простят, 
а сами трябва да си простят.
 Да се научат, че са господа-
ри на това, което запазват в себе си 
и роби на това, което казват.
 Да се научат, че да бъдеш 
щастлив е решение. Те решават да 
са щастливи с това, което имат и ко-
ето са, или умират от завист и рев-
ност, заради това, което нямат.
 Замислих се...Бог потъна в 
мълчание...


