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Обръщение на кмета инж. Жоро Цветков 
към жителите на община Своге 

	 Уважаеми	 съграждани,	жи-
тели	на	община	Своге,	
	 Преди	малко	повече	от	две	
години	 се	 кандидатирах	 за	 ваш	
кмет,	с	идеята,	че	работата	на	мест-
ните	власти	е	да	направят	община-
та	 все	по-добро	място	 за	живеене.	
Това	 правя,	 откакто	 съм	 избран	 за	

такъв.	Малко	 по	 малко	 се	 опитва-
ме	да	променяме	облика	на	града	и	
на	селата.	За	близо	двете	години	и	
половина,	откакто	поех	тази	длъж-
ност,	 направихме	 много	 промени	
–	някои	по-малки,	други	по-големи.	
Възстановяването	 на	 нормалния	
диалог	между	общинските	власти	и	

хората	също	бе	част	от	тази	промя-
на.	Вярвам,	че	хората	не	трябва	да	
бъдат	унижавани	с	лошо	и	високо-
мерно	управление.
	 Спечелихме	 доста	 проекти	
по	Еврофондовете,	някои	от	които	
ще	успеем	да	осъществим	до	края	
на	моя	мандат	и	това	със	сигурност	
ще	доведе	до	подобряване		живота	
и	 самочувствието	на	всички	жите-
ли	на	общината.	Мнозина	от	вас	са	
ме	спирали	на	улицата,	за	да	кажат	
какво	не	 е	 наред	 в	 техния	 квартал	
или	село	и	какво	е	опасно	за	хора-
та.	И	ние	се	отзоваваме	и	помагаме.	
Нашата	най-важна	функция	е	да	ра-
ботим,	само	и	единствено,	в	полза	
на	обществото.	
	 В	 работата	 си,	 аз	 и	 адми-
нистрацията	 на	 Община	 Своге,	
винаги	се	ръководим	от	принципа,	
че	 нищо	 не	 трябва	 да	 застрашава	
живота,	 здравето	 и	 спокойствието	
на	 всеки	 гражданин	 в	 общината.	
Наше	 	 задължение	 е	 всеки	ремонт	
да	бъде	направен	навреме	и	качест-
вено,	 преди	 някой	 да	 е	 пострадал.	
Наша	кауза	е	качеството	на	живот	в	
общината	да	се	подобри.	
	 Ще	 продължа	 да	 отчитам	
публично	 всички	 свои	 действия	
като	 кмет,	 твърдо	 решен	 да	 върна	
нормалния	 живот	 и	 доброто	 взаи-
модействие	между	хората	и	общин-
ските	власти.	Затова	сте	ми	дали	до-
верието	си	и	за	мен	това	е	важно.

С	уважение,
инж.	Жоро	Цветков
Кмет	на	община	Своге
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	 Г-н	 Цветков,	 изминаха	 по-
вече	от	две	години	откакто	сте	кмет	
на	община	Своге	-	една	от	най-голе-
мите	общини	в	Република	България.	
Какъв	е	ключът	към	успешното	уп-
равление	на	една	толкова	голяма	об-
щина?
								С	територията	си	от	866	кв.км	и	
38	 населени	места,	 община	Своге	 на-
истина	 е	 една	 от	 най-големите	 в	 Бъл-
гария,	но	независимо	от	това	дали	една	
община	 е	 голяма	 или	 малка,	 за	 да	 е	
успешно	нейното	управление	е	нужен	
преди	всичко	добър	екип.	Много	е	ва-
жно	хората	в	екипа	да	имат	необходи-
мия	потенциал	и	квалификация,	да	 са	
креативни,	всеотдайни	и	лоялни.	Само	
тогава	 постигнатите	 резултати	 могат	
да	бъдат	наречени	успехи.	Поехме	уп-
равлението	на	общината	в	трудни	вре-
мена	 на	 икономическа	 криза.	 Обсто-
ятелствата,	 които	 понякога	 пречат	 на	
работата	ни	са	много	-	и	от	обективен,	
и	 от	 субективен	 	 характер,	 но	 упори-
тостта,	постоянството	и	екипната	рабо-
та	са	в	основата	на	всички	постижения.	
Освен	добрия	екип,	друг	много	важен	
компонент	 на	 успешното	 управление	
са	 и	 добрите	 идеи.	 И	 понеже	 работа-
та	ни	е	посветена,	единствено	и	само,	
за	 подобряване	 благосъстоянието	 и	
улесняване	 живота	 на	 хората,	 ние	 се	
стремим	да	 разработваме	 такива	идеи	
и	да	участваме	в	такива	проекти,	които	
наистина	ще	дадат	на	хората	по-добри	
условия	за	живот	и	сигурност.	Ако	сме	
успели	и	хората	са	доволни	от	постиг-
натото,	тяхната	благодарност	е	истин-
ската	награда	за	нашия	труд.	Да	остави	
нещо	след	себе	си	е	приоритет	на	всеки	
кмет	и	аз	не	правя	изключение.
	 По	какви	проекти,	финанси-
рани	 от	 Европейските	 фондове,	 ра-
боти	Община	Своге?
							Община	Своге	е	подала	по	различ-
ни	програми	на	Еврофондовете	почти	
20	проекта,	повечето	от	които	са	с		вече	
подписани	 договори,	 на	 други	 е	 при-
ключил	етапът	за	избор	на	изпълнител	
и	се	очаква	да	стартират	всеки	момент,	
а	 имаме	 и	 вече	 текущи	 проекти,	 като	
единият,	 изключително	 важен,	 е	 по	
Оперативна	програма	„Администра-
тивен	 капацитет”(ОПАК)	 за	 „Ком-
петентна	и	ефективна	общинска	ад-
министрация”,	на	стойност	85	505.80	
лв.	За	този	проект	повече	информация	
ще	 получите	 от	 г-жа	 Мая	 Ташунова,	

която,	като		секретар	на	Община	Своге,	
е	пряк	ръководител	на	администрация-
та.	Другият,	работещ	вече	проект,	е	по	
Оперативна	програма	„Развитие	на	
човешките	 ресурси”(ОПРЧР)	 с	 име	
„Нови	 подходи	 за	 социално	 включ-
ване	 на	 уязвимите	 групи	 в	 община	
Своге”,	на	стойност	213	889,60	лв.,	за	
който	ще	Ви	разкаже	заместник-кметът	
г-жа	 Ренета	 Кръстанова,	 ръководител	
на	проекта.	Още	три	проекта	по	ОПАК 
очакват	своя	ред	за	стартиране,	като	на	
първия	 „Оптимизиране	 на	 структу-
рата	 и	 подобряване	 ефективността	
на	администрацията	в	Община	Сво-
ге”,	 на	 стойност	 88	 317,84	 лв.,	 вече	 е	
приключил	 изборът	 на	 изпълнител,	 а	
другите	два	-	„Актуализация,	публич-
ност	и	оценка	на	въздействието	при	
подготовка	на	общински	план	за	раз-
витие	и	политики	в	община	Своге”,	
на	стойност	78	884,55	лв.,	и	„Повиша-
ване	 на	 капацитета	 и	 ефективност-
та	на	общинската	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	 (ПРСР)	
е	„Подобряване	 средата	на	живот	 в	
община	 Своге	 с	 подмяна	 на	 улич-
ното	осветеление”,	на	стойност	1	955	
546	лв.	След	обществената	поръчка	за	
избор	на	изпълнител,	до	месец-два,	ще	
започне	цялостна	подмяна	на	 улично-
то	осветление	в	35	населени	места	от	
общината,	 включително	 Своге,	 чрез	
поставяне	на	енергоефективни	и	висо-

коикономични	осветителни	тела	 (LED	
осветление).	По	същата	програма	и	на	
същия	етап	на	развитие	е	и	следващия	
важен	 проект	 „Устойчиво	 управле-
ние	на	горите	и	опазване	на	околна-
та	среда	за	откриване	на	горски	по-
жари	в	 ранен	 стадий	и	мониторинг	
на	околната	 среда”,	 на	 стойност	 506	
008,33	 лв.,	 който	 предвижда	 изграж-
дане	 на	 пожароизвесителна	 кула	 за	
наблюдение	в	землището	на	село	Бов,	
която	 ще	 предупреждава	 за	 нововъз-

никнали	 пожари,	 тяхното	 своевреме-
но	 потушаване	 и	 предотвратяване	 на	

по-големи	щети.	Про-
ектът	е	на	фаза	избор	
на	 изпълнител	 и	 през	
тази	 година	 ще	 стар-
тира.	 По	 същата	 про-
грама	 са	 задвижени	
процедурите	 по	 още	
един	 	 проект:	„Пови-
шаване	на	жизнения	

стандарт	 на	 жителите	 на	 община	
Своге,	 чрез	 по-добър	 достъп	 до	 ка-
чествена	 питейна	 вода	 и	 рехабили-
тация	на	съществуващите	пътища”,	
на	 обща	 стойност	 5	 822	 178	 лв.,	 като	
основни	дейности	по	проекта	са:	реха-

билитация	на	водоснабдителната	мре-
жа	в	с.Свидня	 (на	стойност	3	184	240	
лв.)	и	рехабилитация	на	общински	пъ-
тища:	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	 предло-
жения:	„Реконструкция	и	 рехабили-
тация	 на	 водоснабдителни	 системи	
и	съоръжения	на	с.	Церово,	община	
Своге“(на	 стойност	 4	 521	 241	 лв.)	 и	

„Благоустрояване	 на	 съществува-
щото	 площадно	 пространство	 в	 с.	
Церово“(на	стойност	773	831	лв.).	
Проектът	в	сектор	”Рибарство”	-	“Про-
моционална	 кампания,	 насочена	
към	 подобряване	 престижа	 на	 про-
дуктите	 от	 риболов	 и	 аквакултура	
в	 община	
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Своге”,	на	стойност	267	852	лв.,	стар-
тира	 на	 15	 януари	 2014	 г.	 с	 начална	
пресконференция.	 	 Целта	 на	 промо-
ционалната	 кампания	 е	 да	 се	 повиши	
потреблението	на	вътрешния	пазар	на	
продуктите	 от	 риболов	 и	 аквакултури	
и	 да	 се	 подобри	 имиджът	 на	 сектор	
„Рибарство“.	 Проектът	 включва	 про-
веждането	 на	 различни	 конкурси.	 За	
участниците	 в	 различните	 мероприя-
тия	 са	 предвидени	 награди	 и	 изнена-
ди,	 участия	на	известни	изпълнители,	
състезания	и	викторини	за	различните	
възрастови	групи	на	рибна	тематика.	В	
рамките	 на	 проекта	ще	 бъдат	 органи-
зирани	 два	 конкурса	 със	 сътезателен	
характер:
	 •	 Конкурс	 за	 най-атрактивна	
рецепта	с	риба;
	 •	Конкурс	за	най-голяма	улове-
на	риба;
	 По	 проекта	 е	 предвидено	 и	
провеждането	 на	 рибен	фест	 с	 богата	
развлекателна	програма.
Друг	проект	по	ОП	Регионално	разви-
тие	 -	 „Създаване	 на	 регионален	 ту-
ристически	продукт	в	общините	Сто-
лична,	 Ихтиман	 и	 Своге”,	 на	 обща	
стойност	483	020	лв.,	по	който	община	
Своге	 е	 партньор	 и	 чийто	 договор	 е	
сключен	на	29.03.2013	г.,	 както	и	още	
един	 по	 Програма	 за	 трансгранично	
сътрудничество	 –	 Проект	 „SUCCESS	
-	 Social	 Infrastructure	 for	 child-care	
through	 sport	 education”	 (Социална	
инфраструктура	 за	 полагане	 грижи	
за	 децата,	 посредством	 спортно	 об-
разование),	 в	който	 	Община	Своге	е	
партньор	 на	 Градска	 община	Палилу-
ла,	 РСърбия	 и	 Фондация	 „Спорт	 без	
граници”.	Общата	 стойност	на	проек-
та	 е	 458	 390.20	 евро,	 като	 бюджетът	
за	 Община	 Своге	 е	 274	 709.48	 евро.	
За	община	Своге	проектът	предвижда	
изграждането	 на	 три	 мултифункци-
онални	 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	25	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	(пречиствател-
на	станция	за	отпадни	води)	в	Сво-
ге”,	 който	 в	 момента	 се	 актуализира	
и	доработва,	 за	да	отговаря	на	новите	
изисквания	на	ОПОС	(оперативна	про-
грама	Околна	среда).	По	проект	трябва	
да	 бъде	 обединена	 канализационната	
мрежа	на	с.	Свидня	и	гр.	Своге,	както	
и	 да	 бъде	 подменена	 водопроводната	
мрежа	 във	 всички	 квартали	 на	 града.	
Реализирането	 на	 този	 проект	 в	 след-
ващия	 програмен	 период	 е	 най-амби-
циозната	 ми	 цел	 ще	 я	 преследвам	 до	
край.	
Важни	са	и	проектите	„Рекултивация	
на	 депо	 Усадо/Бабин	 дол”	 (на	 стой-
ност	 2	 445	 172	 лв.)	 и	 „Претоварна	
станция	за	твърди	битови	отпадъци	
с	предварително	третиране	на	отпа-
дъците	 за	 община	 Своге”	 (на	 стой-
ност	 3	 656	 340	 лв.),	 които	 са	 елемент	
от	регионалната	система	за	управление	
на	отпадъците	Костинброд.	Ако	не	ни	
се	пречи	умишлено	да	 си	вършим	ра-
ботата,	 каквито	 случаи	 за	 съжаление	
имаме,	ще	успеем	да	довършим	всичко	
започнато	 и	ще	 заживеем	 с	 чувството	
за	добре	изпълнен	дълг.
							Искам	да	подчертая,	че	при	започ-
ването	 на	 нашето	 управление	 ние	 не	
заварихме	нито	един	подаден	проект	
по	 оперативни	 програми,	 финан-
сирани	 от	 	 Европейските	 фондове.	
Всички	изброени	дотук	проекти	са	по	
наши	 собствени	идеи	 и	 по	 наша	ини-
циатива,	 от	 което	 съм	 изключително	
горд.	Искрено	се	надявам	да	успеем	да	
реализираме	поставените	цели,	с	които	
да	подпомогнем	подобряването	на	ка-
чеството	на	живот	и	благосъстоянието	
на	 населението	 на	 общината	 и	 това,	
убеден	съм,	ще	направи	управлението	
ни	наистина	успешно.
	 Въпреки	всичко	направено	до-
тук	и	въпреки	моята	всеотдайност	като	
кмет	на	общината,	се	оказа,	че	имам	и	
противници,	които	вместо	да	си	гледат	
тяхната	 работа,	 се	 занимават	 с	 мен	 и	
упорито	 съчиняват	 клюки	 по	 мой	 ад-
рес.	Аз	лично	подминавам	това,	без	да	
му	 обръщам	 внимание,	 защото	нямам	

от	какво	да	се	безпокоя.	Моята	съвест	е	
чиста	и	съм	спокоен,	но	заради	гражда-
ните	на	общината,	които	се		питат	и	се	
тревожат,	предоставям	информация	по	
този	въпрос.	В	последните	дни	се	слу-
чи	така,	че	бяха	направени	опити	да	ме	
превърнат	в	жертва	на	откровени	лъжи.	
Времето,	обаче,	неизбежно	опроверга-
ва	лъжите	и	клеветите,	лъжците	и	кле-
ветниците.	
	 Чувствам	се	отговорен	за	все-
ки	жител	на	града	и	общината	и	за	все-
ки	член	на	общинската	администрация.	
Аз	ще	защитя	общината	и	името	си	по	
реда,	 определен	 в	 закона.	 С	 аргумен-
тите,	които	всички	вие	виждате	всеки-
дневно	–	направеното	и	поправеното.	С	
изрядни	документи,	при	стриктно	спаз-
ване	на	буквата	и	на	духа	на	законите.
 Като	гражданин	и	като	кмет	
в	нито	един	момент	не	съм	помислял	
да	прекрача	законите	–	и	писаните,	и	
тези	на	морала.	
	 Предоставям	 на	 вашето	 вни-
мание	 някои	 от	 лъжите,	 изсипани	 в	
пространството,	по	адрес	на	Общината	
и	по	мой	също,	както	и	фактите,	които	
ги	опровергават.	Отнасят	се	за	ремон-
тите	на	някои	обекти	в	община	Своге.
 Обект	 1:	 Ремонт	 на	
ул.”Воденицата”	в	гр.	Своге.

	 Извършен	е	ремонт	(бетонира-
не)	на	ул.	„Воденицата“,	но	не	в	онази	
част,	която	показват	клеветниците,	а	в	
продължението	 на	 ул.“Каменярски	
дол“	към	р.Искрецка.	Ремонтът	е	из-
вършен	след	подадена	жалба	от	живу-
щите	на	посочената	улица	за	окаяното	
състояние,	в	което	е	била.	 	Договорът	
за	изпълнение	между	Община	Своге	и	
фирма	„Фердов	и	синове”	ЕООД	от	гр.	
Своге	е	сключен	на	20.05.2013	г.,	а	ре-
монтът	е	приключен	и	приет	с	приема-
телен	Протокол	Обр.19	на	10.06.2013	г.		
и	е	на	стойност		11	385	лв.	с	ДДС.
 Обект	2:	Една	подпорна	сте-
на	 за	 30	 000	лв.	 в	 с.Гара	Лакатник,	
както	се	твърди.	
	 В	 село	 Гара	 Лакатник	 всъщ-

......продължение	от	стр.2
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ност	са	ремонтирани	две	подпорни	сте-
ни	–	на	ул.“Стара	планина“	в	участъка	
на	парцел	ІХ-470	в	мах.	„Извора“	и	на	
ул.	„Първи	май“.
 •Подпорна	стена	на	ул.“Стара	
планина“.	 Ремонтът	 е	извършен	 след	

жалби,	подадени	от	живущите	на	посо-
чената	улица.	Договорът	за	изпълнение	
между	Община	Своге	и	фирма	ЕТ	„Ру-
мен	Божилов	“	от	гр.	Своге	е	сключен	
на	22.04.2013	г.,	а	ремонтът	е	завършен	
и	приет	с	приемателен	Протокол	Обр.	
19	на	23.05.2013	г.	и	е	на	стойност	14	
991	лв.	с	ДДС.
 •Подпорна	 стена	 на	
ул.“Първи	май“.	И	този	ремонт	е	из-
вършен	 след	 жалби	 от	 жители	 и	 До-

кладна	от	кмета	на	селото	за	срутване	
на	подпорната	стена.	Договорът	за	из-
пълнение	между	Община	Своге	и	фир-
ма	ЕТ	„Румен	Божилов“	от	гр.	Своге	е	
сключен	 на	 29.05.2013	 г.,	 а	 ремонтът	
е	 приключен	 и	 приет	 с	 приемателен	
Протокол	Обр.	19	на	19.06.2013	 г.	и	 е	
на	стойност	15	299	лв.	с	ДДС.
 Обект	3:	Разширение	на	пътя	
за	с.Томпсън.
 Ремонт	и	разширение	на	път	
в	с.Томпсън	наистина	са	направени,	
но	не	 в	 участъка	 от	Републикански	
път	 ІІ-16,	 както	 е	 твърдяно	 (ремон-
тът	там	се	прави	от	Агенция	„Път-
на	 инфраструктура”),	 а	 в	 махала	
„Завоя“,	на	около	3-4	км	разстояние	
от	посоченото	място	и	с	дължина	на	
отсечката	за	ремонт	150	м.	Ремонтът	

е	направен	след	молба	от	жители	на	се-
лото	и	Докладна	от	ст.експерт	„БС“	от	
Община	Своге.	Договорът	за	изпълне-
ние	между	Община	Своге	и	фирма	„Ва-
рум	ЕООД“	от	гр.	Своге	е	сключен	на	
20.05.2013	г.,	а	ремонтът	е	завършен	и	
приет	с	приемателен	Протокол	Обр.	19	
на	31.05.2013	г.	и	е	на	стойност	14	315	
лв.	с	ДДС.
 Обект	4:	Ремонт	на	пътя	за	с.	
Лесков	дол	
 Извършеният	 ремонт	 не	
включва	 асфалтиране	 на	 участъка	
от	пътя	между	гр.	Своге	и	с.	Лесков	
дол,	както	твърдят	клеветниците,	 а	
включва	 почистване,	 проширяване	
и	 подравняване	 на	 махленски	 пъ-
тища	в	селата	Лесков	дол	и	Редина	
с	 верижен	 трактор	ДТ	 55.	 Ремонтът	
е	извършен	след	жалба	и	подписка	от	
жители	на	махали	в	селата	Лесков	дол	
и	 Редина.	 Договорът	 за	 изпълнение	
между	Община	Своге	и	фирма	„Денд-
ро	стил	ООД”	гр.	Своге	е	сключен	на	
15.05.2013	г.,	а	ремонтът	е	завършен	и	
приет	с	приемателен	Протокол	Обр.	19	
на	07.06.201г.	и	е	на	стойност	6	000	лв.	
с	ДДС.	Прочистени,	подравнени	и	раз-
ширени	са	махленски	пътища,	съответ-
но:
село	Лесков	дол:
	 -Селска	 река-Ливадище-Ра-
дова	ливада
	 -Ключо-Попов	кладенец
	 -Размерица-Кукелини	 ба-
бки-Добролево	бърдо
	 -Янкова	 чешма-Селището-
Черквата-Кръсто	до	падината-Лива-
да
	 -Осичево	 бърдо-гробищен	
парк-Радова	ливада
село	Редина:
	 -Локва-Мезгьовица
	 -Локва-Ограге-Преслап
	 -Локва-Кулата-Билето
	 -Преслап-Котлене-кметсво	
Лесков	дол
	 -Зли	 дол-Мело-Корелица-
Зимница-Чуклата-Дреновски	 хра-
сти
Почистените	пътища	са	с	обща	дъл-
жина	107	км.
	
	 Обект	 5:	 	Относно	 водопро-
вода	–	с.	Церово.
 Община	Своге	не	е	възложи-
тел	на	изпълнението	на	този	ремонт.	
Поради	неотговарящото	на	БДС	и	на	
сертификата	за	качество	на	питейна-
та	вода	състояние	на	старите	тръби,	

се	 наложи	 тръбите	 да	 бъдат	 подме-
нени,	но	това	 е	извършено	от	„ВиК	
СОФИЯ	 ОБЛАСТ	 ООД“.	 Община	
Своге	 само	 предоставя	 тръбите	 за	
подмяна	на	водопровода.

 Според	 Закона	 за	 общест-
вените	 поръчки	 (ЗОП),	 чл.14,	 ал.5	
– „Възложителите	 не	 са	 длъжни	 да	
прилагат	 процедурите	 по	 закона	 и	
условията	 и	 реда	 на	 Глава	 VІІІ	 „а“	
(ВЪЗЛАГАНЕ	 НА	 ОБЩЕСТВЕНИ	
ПОРЪЧКИ	ЧРЕЗ	ПУБЛИЧНА	ПО-
КАНА)	от	ЗОП,	при	поръчки	по	чл.	3,	
ал.	1	на	стойност	без	ДДС:
 1.За	 строителство	 –	 под	 60	
000	лв.;
	 2.За	 доставки	 или	 услуги	
–	под	20	000	лв.;
	 3.За	конкурс	за	проект	–	под	
66	000	лв.;
	 Законодателят	е	създал	тези	
правила,	за	да	улесни	и	ускори	рабо-
тата	в	случаите,	когато	ремонтите	и	
строителните	 работи	 не	 търпят	 от-
лагане.	 Законодателят	 е	 определил	
стойностите,	под	които	не	се	изисква	
обявяване	на	обществена	поръчка.
	 Понеже	 основните	 лъжи	 са	
именно	относно	липсата	на	обществе-
ни	поръчки	при	изпълнение	на	ремон-
тите	на	посочените	обекти,	надявам	да	
е	станало	ясно,	че	не	е	било	необходи-
мо	да	бъдат	 възлагани	 такива,	поради	
по-ниската	им	стойност	от	изискуема-
та.
									Ще	продължавам	да	работя	неу-
морно	за	изпълнението	на	проектите	и	
за	всичко,	което	ще	допринесе	за	подо-
бряване	благосъстоянието	на	жителите	
на	общината.	Аз	имам	цели	и	задачи	за	
изпълнение	и	нямам	време	да	се	зани-
мавам	 със	 слухове.	 През	 изминалата	
седмица	посетих	шест	села	от	община-
та,	за	да	се	срещна	очи	в	очи	с	хората	
и	да	чуя	техните	проблеми.	Предстоят	
ми	срещи	с	жителите	и	на	останалите	
30	села.	След	края	на	зимния	сезон	ще	
предприемем	 ремонтни	 дейности,	 къ-
дето	 е	 необходимо	 и	ще	 помогнем	 на	
всички,	с	каквото	можем,	като	се	надя-
вам	да	ни	бъде	 оказано	и	 съдействие.	
Заедно	 ще	 направим	 нашата	 община	
наистина	по-добро	място	за	живеене.
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	 Господин	 Асенов,	 като	 за-
местник-кмет	 с	 ресор	 строителство	
и	 ремотна	 дейност,	 бихте	 ли	 ни	 ин-
формирали	 каква	 е	 равносметката	
за	всичко	свършено	от	Община	Сво-
ге	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,	на	улиците	„Стара	планина”	
и	 „Първи	май”	 в	 с.Гара	Лакатник,	 ул.	
„Каменярска”	в	Своге	и	укрепено	свла-
чището	на	път	ІІ-16-София-Мездра	под	
кв.”Алилица”	в	Своге.	Реконструирани	
бяха	 въжени	мостове	 в	 селата	Желен,	
Гара	Лакатник	и	Томпсън,	водопроводи	
в	две	махали	на	с.Желен	и	с.Оплетня,	
и	водопровод	в	с.	Реброво,	както	и	въ-
трешна	ВиК	мрежа	в	ЦДГ	„Калина	Ма-
лина”	в	Своге.	Извършена	бе	рехабили-
тация	 на	 улици	 и	 централния	 площад	
в	град	Своге,	улици	в	селата	Искрец	и	
Владо	Тричков,	отводняване	на	улици	

в	 центъра	 на	 с.Дружево,	 бетониране	
на	 улици	 в	 селата	 Оплетня,	 Церово,	
Томпсън	и	в	гр.Своге.								
	 Общинската	 пътна	 мрежа	 е	
с	обща	дължина	над	220	км.	Доста	от	
общинските	 пътища	 се	 нуждаеха	 от	
рехабилитация	и	дори	основен	ремонт.	
Успяхме	 да	 асфалтираме	 по-голямата	
част	от	пътищата,	 свързващи	селата	 с	
републиканския	път	ІІ-16	-	София-Ме-
здра,	както	и	някои	отсечки	между	са-
мите	села.	Извършен	е	ремонт	на	път-
ните	 участъци	 –	 Елисейна-Осеновлаг,	
Искрец-Брезе,	Своге-Искрец	и	отсечка-
та	до	с.Добърчин,	Лакатник-Губислав,	
Гара	Бов-с.	Бов,	с.Лакатник-до	мах.	Са-
мотвор,	Церово-Заселе,	Томпсън-Цере-
цел,	Своге-Редина,	Реброво-Огоя-Ябла-
ница,	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	да	предпазим	участни-
ците	 в	 движението	 от	 настъпване	 на	
тежки	ПТП.	През	 пролетта	 на	 2014	 г.	
окончателно	ще	завършим	рехабилита-
цията	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.
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инж. Юлиян Асенов - зам. кмет на община Своге

Мая Ташунова - секретар на община Своге
	Госпожо	 Ташунова,	
Вие	 сте	 секретар	
на	Община	 Своге	 и	
пряк	 ръководител	
на	 администраци-
ята.	 Разкажете	 ни	
нещо	 за	 спечеления	
и	вече	текущ	проект	
по	 ОПАК	 „Компе-
тентна	 и	 ефективна	
общинска	 админи-
страция	 –	 Община	
Своге”.
									Този	проект	се	
осъществява	с	финан-
совата	 подкрепа	 на	

оперативна	програма	„Администрати-
вен	капацитет”,	наричана	 за	краткост	
ОПАК.	 Съфинансира	 се	 от	 Европей-
ския	 съюз,	 чрез	 Европейския	 социа-
лен	фонд.	Подписахме	договора	за	из-
пълнение	на	проекта	на	29	март	2013	
г.,	а	на	25	юни	се	състоя	встъпителната		
му	 	пресконференция.	Стойността	му	
е	85	505.80	лв.,	а	срокът	за	изпълнение	
е	12	месеца.	Общата	цел	на	проекта	е	
повишаване	на	уменията	и	квалифика-
цията	на	служителите,	чрез	обучение	
в	сферите	на	тяхната	компетентност	и	
подобряване	на	ефективността	и	ефи-
касността	 в	 работата	 на	 общинската	
администрация	в	Община	Своге.	Слу-

......продължава	на	стр.6
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жители-
те		от	це-

левите	групи	вече	са	преминали	през	
повечето	от	обучителните	програми	и	
са	 получили	 необходимите	 сертифи-
кати.	 Обученията	 ще	 допринесат	 	 за	
подобряване	 на	 капацитета	 им	 за	 из-
пълнение	на	служебните	задължения.	
	 А	каква	е	Вашата	лична	ви-
зия	за	това	как	трябва	да	изглежда	
администрацията	 и	 с	 какво	 този	
проект	ще	й	помогне?
В	чл.2,	т.2	на	Етичния	кодекс	за	поведе-
ние	на	служителите	в	общинска	адми-
нистрация	Своге	е	записано,	че:	„Слу-
жителите	 са	 длъжни	 да	 изпълняват	
функциите	си	компетентно,	обективно	
и	добросъвестно,	като	се	стремят	не-
прекъснато	да	подобряват	работата	си	
в	 интерес	 на	 гражданите.	 Те	 работят	
за	 постигане	 на	 най-рационалното	 и	
ефективно	 изразходване	 на	 общин-
ските	ресурси.	Изпълняват	служебни-
те	си	задължения	при	строго	спазване	
законодателството	на	Република	Бъл-
гария,	 Устройствения	 правилник	 на	

Общинска	администрация	гр.	Своге	и	
всички	 вътрешни	 нормативни	 актове	
на	 Общината”.	 В	 този	 ред	 на	 мисли	
моето	 лично	 виждане	 е,	 че	 работата	
на	общинската	администрация	трябва	
да	се	извършва	професионално.	Всеки	
един	служител	трябва	да	се	интересу-
ва	от	всички	новости,	да	продължава	
да	иска	да	се	учи,	независимо	от	това	
какви	 и	 колко	 образования	 има.	 При	
служители,	 които	 имат	 	 образование,	
неотговарящо	 на	 заеманата	 длъж-
ност,	 допълнителното	 обучение	 като	
това,	 което	 предлага	 нашият	 проект,	
е	 просто	 задължително.	 Смятам,	 че	
не	дипломите,	а	желанието	да	знаеш	е	
определящо.	Целият	екип	на	админи-
страцията	трябва	да	бъде	като	преци-
зен	 часовников	механизъм,	 чиито	 ко-
лела	не	 блокират	никъде.	Освен	 това	
отношението	 на	 всички	 служители	
към	гражданите	трябва	да	бъде	любез-
но,	 добронамерено	 и	 подпомагащо.	
Екипната	 работа	 и	 приемствеността	
са	в	основата	на	перфектната	админи-
страция.

 Разбрахме,	че	сте	спечелили	
още	 един	проект	 по	ОПАК,	 отново	
касаещ	 администрацията.	 Кажете	
няколко	думи	и	за	него.	
	 Да,	 така	 е.	Точното	наимено-
вание	 на	 новия	 проект	 е	 „Повишава-
не	на	капацитета	и	 ефективността	на	
общинската	администрация	в	община	
Своге“.	Неговата	обща	цел	е	повиша-
ване	на	уменията	и	компетенциите	на	
служителите	 и	 подобряване	 на	 ефек-
тивността	и	 ефикасността	 в	 работата	
на	 общинската	 администрация	 в	 об-
щина	Своге,	 чрез	участие	в	 актуални	
и	 адекватни	 обучителни	 програми,	
както	 и	 повишаване	 на	 мотивацията	
на	 общинските	 служители,	 чрез	 оси-
гуряване	 възможности	 за	 обучение	 и	
професионално	 и	 кариерно	 развитие.	
Този	 проект	 надгражда	 първия	 и	 ще	
осигури	на	обществеността	една	про-
фесионална	 общинска	 администра-
ция.	Договорът	 за	проекта	е	сключен	
на	5	декември	2013	г.,	а	стойността	му	
възлиза	на	57	160.20	лв.	Срокът	за	из-
пълнението	му	е	9	месеца.	

......продължение	от	стр.5

ИНФОРМАЦИЯ

за	кандидатстване	по	държавна	помощ	„Намалена	акцизна	ставка	върху	газьола,	използван	при	първично	сел-
скостопанско	производство	чрез	използване	на	система	от	ваучери	за	гориво”

 І.	Изисквания	към	кандидатите

Съгласно	нотифицираната	държавна	помощ	е	задължително:
	 •	да	са	регистрирани	земеделски	производители	по	реда	на	Наредба	№	3	от	1999	г.	за	създаване	и	поддържане	на	
регистър	на	земеделските	производители.	Няма	изискване	за	минимална	площ	или	минимален	брой	животни;	
	 •	да	нямат	изискуеми	публични	задължения	към	държавата;
	 •	да	не	са	в	открито	производство	за	обявяване	в	несъстоятелност	или	да	не	са	обявени	в	несъстоятелност;	
	 •	да	не	са	в	производство	по	ликвидация;
	 •	да	не	са	предприятия	в	затруднение	по	смисъла	на	Насоките	на	Общността	за	държавните	помощи	за	оздравя-
ване	и	преструктуриране	на	предприятия	в	затруднение	(2004/С	–	244/02).
Първото	изискване	се	удостоверява	с	актуална	Регистрационна	карта	по	Наредба	3,	заверена	за	съответната	стопанска	
година.	С	подписаната	първоначална	декларация	ЗП	декларира,	че	отговаря	на	другите	изисквания,	без	да	е	необходимо	
да	представя	документи	за	удостоверяване	на	тези	обстоятелства.	

Признават	се	разходите	за	гориво	за	мероприятия,	извършвани	през	календарната	2014	г!
Подаване	на	първоначални	декларации	–	първи	етап

Първоначалните	декларации	се	подават	в	Общинската	служба	„Земеделие“	по	постоянен	адрес	(за	физическите	лица)	
или	седалище	(за	юридическите	лица),	като	това	ще	става	в	периода	2	януари	–	3	февруари	2014	г.	

За	информация:	
Общинска	служба	по	земеделие-гр.Своге-тел.	072699136;	
На	интернет	страницата	на	Министерството	на	земеделието	и	храните.	www.mzh.government.bg



информационен бюлетин

	 Госпожо	 Кръстанова,	 Вие	
сте	заместник-кмет	на	Община	Сво-
ге.	Вашият	ресор	са	социалните	дей-
ности.	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	чуж-
да	помощ	при	битовото	си	обслужване	
и	самотни	стари	хора	с	трайни	увреж-
дания	 или	 в	 тежко	 здравословно	 със-
тояние,	 които	 не	 могат	 или	 са	 много	
затруднени	 да	 се	 обслужват	 сами.	 По	
тази	програма	бяха	обучени	и	130	кан-
дидати	за	лични	асистенти.	В	момента	
от	тази	услуга	се	ползват	82	души.	Въз-
становена	 бе	 и	 дейността	 „Домашен	
социален	 патронаж”,	 чрез	 която	 се	
доставя	 храна	 по	 домовете	 на	 80	 въз-
растни	човека	и	такива	с	увреждания.	
Мобилната	услуга	обхваща	град	Своге	
и	 селата	Искрец,	Свидня,	Церово,	 За-
селе,	Зимевица,	Гара	Бов,	Томпсън,	Ре-
брово,	Луково,	Владо	Тричков.	За	нуж-
дите	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	пред-
лага	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	 кух-
нята	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	 ученици-
те,	и	учителският	персонал.	Общината	
полага	 грижи	и	 за	 16-те	 потребители,	
настанени	в	Защитено	жилище	с.	Дру-
жево,	където	се	осигурява	резидентна	
защита	за	хората	с	психични	уврежда-
ния,	както	и	за	90-те	настанени	в	Дома	
за	възрастни	с	психични	разтройства	в	
с.Гара	 Лакатник,	 нуждаещи	 се	 от	 по-
стоянно	24-часово	обгрижване.	
	 Вие	сте	ръководител	на	про-
ект	 по	 Оперативна	 програма	 „Раз-
витие	 на	 човешките	 ресурси”.	 Раз-
кажете	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	финансова-
та	 подкрепа	 на	 Оперативна	 програма	
„Развитие	на	човешките	ресурси”,	съ-
финансирана	 от	 Европейския	 социа-
лен	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,	техните	семейства	и	въз-
растни	 хора,	 самотноживеещи	 и	 нуж-
даещи	се	от	подкрепа,	чрез	разработва-
не	на	иновативен	модел	и	въвеждане	на	
добри	практики	в	областта	на	предла-
гането	на	социални	услуги.	Водещите	
фактори	при	избора	на	Община	Ступа-
ва	за	партньор	по	този	проект	са	дълго-
срочното	сътрудничество	между	общи-
на	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	 популяризи-
ра	 иновативният	 модел	 и	 създадената	
партньорска	мрежа,	да	се	утвърди	пар-
тьорството	и	да	се	актуализира	Общин-
ската	стратегия	за	развитие	на	социал-
ните	услуги	в	община	Своге,	на	базата	
на	получения	опит	в	партньорската	об-
щина.	Общата	и	специфичните	цели	на	
проекта	са	в	контекста	на	европейската	
и	национална	политика	за	предоставя-
не	на	социални	услуги	и	превенция	по	
отношение	на	социалното	изключване.	
Срокът	за	изпълнение	на	проекта	е	12	
месеца.	

	 Информирайте	 обществе-
ността	 и	 за	 новата	 придобивка	 на	
община	Своге.
	 На	22	януари	2014	година	от-
варя	 врати	 новосъздаденият	 Център	
за	 обществена	 подкрепа,	 създаден	
по	 проект	 „Осигуряване	 на	 благо-
приятна	 среда	 за	 предоставяне	 на	
качествена	 и	 ефективна	 социална	
услуга	–	Център	за	обществена	под-
крепа	 в	 община	 Своге“,	 съфинан-
сиран	 от	 фонд	 „Социална	 закрила“.	
В	 резултат	 от	 анализ	 на	 социо-демо-
графската	 и	 икономическа	 ситуация	 в	
община	Своге	са	идентифицирани	две	
основни	рискови	групи,	имащи	нужда	
от	подкрепа:	деца	в	риск	и	техните	се-
мейства	и	самотноживеещи	възрастни.	
Затова	 развитието	 на	 социалните	 ус-
луги	в	общността	е	насочено	основно	
към	нуждите	на		тези	групи.	По	данни	
на	Дирекция	„Социално	подпомагане“		
броят	на	децата	в	риск	и	техните	семей-
ства	към	момента	е	190.	Разкриването	
на	новата	социална	услуга	в	общност-
та	 –	 Център	 за	 обществена	 подкрепа,	
ще	 помогне	 за	 изпълнението	 на	 при-
оритетните	 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	част-
ност	деца	и	техните	семейства.	
	 Повече	подробности	за	откри-
ването	на	Центъра	и	неговата	дейност	
очаквайте	в	следващия	брой	на	Инфор-
мационния	бюлетин.

Община Своге
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         	Центърът	за	обществена	под-
крепа	 е	 създаден	 по	 проект	„Осигу-
ряване	 на	 благоприятна	 среда	 за	
предоставяне	на	качествена	и	ефек-
тивна	 социална	 услуга	 –	 Център	
за	 обществена	 подкрепа	 в	 община	
Своге“,	съфинансиран	от	фонд	„Со-
циална	закрила“.
	 	 	 	 	 	 	 	В	резултат	от	анализ	на	социо-

демографската	и	икономическа	ситуа-
ция	в	община	Своге	са	идентифицира-
ни	две	основни	рискови	групи,	имащи	
нужда	от	подкрепа:	деца	в	риск	и	тех-
ните	 семейства	 и	 самотноживеещи	
възрастни.	Затова	развитието	на	соци-
алните	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	 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	при-
оритетни	цели:
	 1.	 Подобряване	 грижата	 за	
децата	в	семейството,	като	се	 	предо-
тврати	появата	и	развитието	на	риско-
ви	фактори	по	отношение	на	децата	и	
се	 постигне	 максимално	 намаляване	
на	броя	на	децата,	 отглеждани	в	 спе-
циализираните	институции,	чрез:
	 •	Създаване	на	условия	за	на-
маляване	 броя	 на	 	 изоставените	 деца	
и	настаняването	им	в	специализирани	
институции	и	подкрепа	на	задържане-
то	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	 включване/интегриране	 на	
максимален	брой	хора	в	неравностой-
но	положение	и	уязвими	групи,	чрез:
	 •	Осигуряване	на	 	условия	за	
пълноценен	и	достоен	живот	на	хора-
та	с	увреждания	в	семейна	среда,	чрез	
разкриване	на	услуги	и	грижа	в	общ-
ността.
	 •	Създаване	на	условия	за	ре-
интеграция	на	уязвими	лица,	групи	и	
общности	в	риск.
						3.	Подобряване		качеството	на	жи-
вота	на	старите	хора	във	всички	насе-
лени	места	в	общината.
								На	територията	на	община	Сво-
ге	в	момента	се	предоставят	следните	
социални	услуги:
	 -	личен	асистент	–	 за	хора	 (в	
т.ч.	и	деца)	 с	увреждания	 -	83	потре-
бители;
	 -	 защитено	 жилище	 –	 16	 по-
требители;
	 -	домашен	социален	патронаж	
–	65	потребители;
	 -	дом	за	възрастни	хора	с	пси-
хични	увреждания	–	90	настанени.
Община	 Своге	 подкрепя	 и	 дейност-
ите	 на	 клубовете	 на	 пенсионерите	 и	
инвалидите.	 Чрез	 безвъзмездно	 пре-
доставяне	на	помещения	и	финансови	
средства	се	дава	възможност	за	осигу-
ряване	на	лични	и	социални	контакти;	
информиране	и	консултиране	–	соци-
ално,	здравно	и	правно.	В	качеството	
си	на	местна	власт	тя	носи	конкретни	
отговорности	 	 за	 инициирането	и	из-
пълнението	 на	 хоризонталните	 поли-
тики	и	мерки	за	социално	включване.	
В	този	контекст	Общината	поема	и	ос-
новната	отговорност	за	изпълнението	

на	следните	конкретни	цели:
	 •	 Координиране	 и	 инициира-
не	 на	 развитието	 на	 програми	 за	 по-
вишаване	 на	 родителския	 капацитет,	
задържане	на	децата	в	училище,	пови-
шаване	на	качеството	на	образование	
и	превенция	на	рисково	поведение	на	
деца	съвместно	с	училищата;
	 •	 Осигуряване	 на	 условия	 за	

обхващане	на	всички	деца	на	терито-
рията	 на	 общината	 в	 подготвителни	
групи	и	 класове,	 гарантиране	 спазва-
нето	на	задължителното	изискване	за	
записване	 на	 ученици	 в	 първи	 клас	
след	завършена	предучилищна	подго-
товка	в	общинските	училища;
	 •	Координиране	и	иницииране	
развитието	на	програми	в	училищата	
за	превенция	на	отпадането	от	учили-
ще	и	реинтеграция	в	образованието	на	
отпадналите	деца	и	младежи,	както	и	
за	 наваксване	 на	 образователни	 про-
пуски;
	 •	 Развиване	 на	 смесени	 со-
циално-образователни	 услуги	 за	 пре-
венция	 на	 отпадането	 и	 задържане	
на	 децата	 в	 училище,	 повишаване	 на	
ефикасността	на	мерките	за	защита	на	
децата	от	злоупотреба	и	други	форми	
на	експлоатация.

	 	 	 	 	 	 	 	 Разкриването	 на	 новата	 соци-
ална	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	групи	
от	населението,	в	частност	деца	и	тех-
ните	семейства.

Център за обществена подкрепа
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	 На	05.12.2013	год.	Община	Своге	подписа	Договор	за	предоставяне	на	безвъзмездна	финансова	помощ,	финанси-
ран	със	средства	от	Оперативна	програма	„Административен	капацитет“,	съфинасирана	от	ЕС	чрез	Европейския	социален	
фонд,	приоритетна	ос	ІІ	„Управление	на	човешките	ресурси“,	подприоритет	2.2	„Компетентна	и	ефективна	държавна	адми-
нистрация	“,	бюджетна	линия	BG051PO002/13/2.2-11,	за	изпълнение	на	проект	„Повишаване	на	капацитета	и	ефективност-
та	на	общинската	администрация	в	община	Своге“.
Общата	стойност	на	Проекта,	финансиран	по	договора,	възлиза	на	57	160,20	лв.	и	представлява	100	%	от	общите	допустими	
разходи.	Средствата,	предоставяни	по	Проекта	са	в	съотношение:	85	%	от	Европийския	социален	фонд	и	15	%	от	национал-
ния	бюджет	на	Република	България.
	 Периодът	за	изпълнение	на	проекта	е	9	месеца.
	 •	Общата	цел	на	проекта	е:
	 Повишаване	на	уменията	и	компетенциите	на	служителите	и	подобряване	на	ефективността	и	ефикасността	в	ра-
ботата	на	общинска	администрация	в	община	Своге	.
	 •	Специфични	цели	на	прокта	са:
Специфична	цел	1	повишаване	на	квалификацията	на	общинските	служители	на	община	Своге,	чрез	участие	в	актуални	
и	адекватни	обучителни	програми.	
Специфична	цел		2	постигане	на	ефективна	организация	и	координеция	в	работата	на	общинска	администрация	Своге	чрез	
участие	в	актуални	и	адекватни	обучителни	програми.
	Специфична	цел	3	повишаване	на	мотивацията	на	общинските	служители	на	община	Своге	чрез	осигуряване	възможности	
за	обучение,	професионално	и	кариерно	развитие.
	 •	Целевите	групи	по	проекта	са:
	 Служителите	на	общинската	администрация	Своге;	Кмет	на	община,	зам.	кметове,	кметове	на	населените	места	
в	общината	и	кметски	наместници	на	населените	места	от	община	Своге	в	провеждането	на	различни	обучения,	подбрани	
така,	че	да	отговарят	на	потребностите	им	и	да	допринасят	за	подобряване	на	ефективността	е	ефикасността	на	работата	
на	общинската	администрация.	Успешното	реализиране	на	проекта	ще	доведе	до	повишаване	на	знанията	и	уменията	на	
служителите	в	община	Своге,	което	от	своя	страна	е	предпоставка		по-качествено	изпълнение	на	възложените	им	задачи,	
респективно	по-ефективна	общинска	администрация.
	 Проектът	ще	спомогне	в	значителна	степен	за	получаването	на	допълнителни	знания	и	умения	с	цел	професионал-
но	и	служебно	развитие	на	общинските	служители.	
	 Обученията	и	повишаването	на	квалификацията	на	служителите	от	общинската	администрация	се	явяват	една	от	
малкото	възможности	за	задържането	на	квалифицирани	специалисти	и	мотивационне	инструмент	за	повишаване	на	сте-
пента	на	удовлетвореност	на	служителите.
	 Обучението	за	професионално	развитие	на	служителите	е	насочено	към	усвояване	на	допълнителни	знания	и	уме-
ния	в	следствие	на	актуализирани	и	развитие	на	длъжностната	характеристика,	както	и	подобряване	изпълнението	на	слу-
жебните	задължения.
	 Индивидуалното	обучение	за	определени	категории	длъжности	ще	бъде	реализирано	чрез	програмата	на	Инсти-
тута		за	публична	администрация,	която	предлага	както	утвърдени	курсове	и	обучения,	така	и	нова	тематика	с	цел	все	по-
пълно	усвояване	на	европейските	стандарти	и	практики	в	административните	дейности.
	 •	Основните	дейности,	които	ще	бъдат	изпълнени	по	Проекта	са:	
	 1.	Дейност	1	-	Организация	и	управление	на	проекта.
	 2.	Дейност	2	-	Провеждане	на	тръжни	процедури	за	избор	на	изпълнители.
	 3.	Дейност	3	-	Участие	на	служителите	от	Община	Своге	в	обучения,	включени	в	каталога	на	ИПА.
	 4.	Дейност	4	-	Организиране	и	провеждане	на	обучения	по	ключови	компетенции.
	 5.	Дейност	5	-	Дейности	информация	и	публичност	развитие.
	 Всички	дейности	по	проекта	са	замислени	така,	че	да	осигурят	трайно	въздействие	върху	повишаването	на	квали-
фикацията	и	уменията	на	служителите.	Темите	ина	обученията	са	подбрани	при	предварително	отчитане	на	потребностите	
на	служителите	и	съобразени	със	спецификата	на	тяхната	работа.	Всичко	това	ще	доведе	до	изграждането	на	трайни	знания	
и	умения,	които	ще	бъдат	прилагани	на	работното	място	след	приключването	на	проекта.
	 Подобрената	компетентност	на	всички	служители	на	общината	ще	даде	пряко	отражение	и	върху	по-доброто	об-
служване	на	гражданите	и	бизнеса	на	нейната	територия.
	 Придобитите	нови	умения	и	знания	ще	могат	да	бъдат	приложими	на	практика	веднага	след	придобиването	им,	
което	ще	гарантира	устойчивостта	и	високате	им	ефективност.
Този документ е създаден по проект №  13-22-134/ 05.12.2013г. „Повишаване на капацитета и ефективността на общинската адми-
нистрация в община Своге“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капаци-
тет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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О	Б	Щ	И	Н	А		С	В	О	Г	Е						
						

З	А	П	О	В	Е	Д

№...2291../.....17.12…..2013г.

	 На	основание	чл.44,	ал.2	и	ал.1,	т.13	от	Закона	за	местната	администрация	и	местното	самоуправление	(ЗМС-
МА),	чл.205,	т.1	от	Закона	за	устройство	на	територията	(ЗУТ),	във	връзка	с	чл.21,	ал.1,	ал.3	и	ал.7	и	чл.25,	ал.1.	и	ал.2	
от	Закона	за	Общинската	собственост	(ЗОС),	при	постановено	решение	№6/15.07.2013г.	на	Конституционния	съд	по	
к.д.№	5/2013г.	(обн.ДВ,	бр.65/23.07.2013г.)	за	обявяване	някои	текстове	от	ЗДС	и	ЗОС	за	противоконституционни		и	
несъответстващи	на	международните	договри,	по	които	България	е	страна,

Като	взех	предвид	следните	факти	и	обстоятелства:
–	 	 налице	 е	 влязъл	 в	 законна	 сила	 действащ	 Подробен	 устройствен	 план	 (ПУП),	 одобрен	 със	 заповед	 №	
168/12.06.1992г.	на	Кмета	на	Общината	Застроителен	и	регулационен	план	(ЗРП)–	първоначален,	заедно	с	Кадастрален	
план	(КП)	на	мах.	„Гламек”,	с.	Церово,	Община	своге,	Софийска	област,	
–	 налице	е	влязло	в	сила	Решение	№120	от	Протокол	№10/07.08.2009г.	на	Общински	съвет	–	Своге	по	чл.21,	ал.7	
ЗОС,	вследствие	оставена	без	разглеждане	жалба	от	Областния	управител	на	Соф.	област	срещу	него,	видно	от	влязло	
в	сила	на	17.03.2010г.	Определение	на	Административен	съд	–	София	област	в	Протокол	от	17.11.2009г.	по	дело	№	
759/2009г.,	
–	 изготвени	са:	възложената	Експертна	оценка	от	15.02.2013г.	по	чл.22,	ал.3	ЗОС	на	лицензиран	оценител	за	опре-
деляне	равностойното	парично	обезщетение	по	пазарни	цени,	която,	в	изпълнение	изискванията	на	чл.22,	ал.10	ЗОС,	е	
презаверена	на	01.10.2013г.;	и	оценки	от	28.01.2013г.	на	Данъчна	служба	–	Своге,	с	по-ниска	стойност	от	стойността	по	
Експертната	оценка,
–	 Обявление	№	94-С-150/94-С-50/25.04.2013г.	по	чл.25,	ал.1	ЗОС	е	публикувано	в	два	централни	и	един	местен	
вестник:	в.	„Земя”-бр.94/20.05.2013г.,	в.	„Телеграф”-броя	от	01.06.2013г.	и	в.	„Своге	днес”-бр.2,г.II/28.05.2013г.,	на	ин-
тернет	 страницата	на	Общината	–	на	10.05.2012г.,	 поставено	на	информационното	 табло	в	 сградата	на	общинската	
администрация	-	Своге	и	изпратено	на	кмета	на	с.	Церово	с	писмо	изх.№	94-С-150/94-С-50/	22.05.2012г.	за	поставяне	
на	определеното	място	в	сградата	на	Кметство	с.	Церово	и	на	други	подходящи	места	в	селото,

при	изпълнено	условието	по	чл.25,	ал.2,	изречение	второ	от	ЗОС,	видно	от	датите	на	публикуване	на	Обявлението	по	
чл.25,	ал.1	ЗОС	в	цитираните	по-горе	медии,

при	изпълнено	условието	по	чл.21,	ал.3	ЗОС,	съответно	и	по	чл.206,	ал.1	и	ал.2	от	ЗУТ:	предвидените	за	отчуждаване	за	
улицата	са	части	от	имоти	–	собственост	на	физически	лица	и	оставащите	след	отчуждаването	части	от	тях,	представля-
ват,	съгласно	ПУП-ЗРП,	урегулирани	поземлени	имоти(УПИ),	предназначени	за	индивидуално	жилищно	застрояване,

при	категорично	установена	неотложна	общинска	нужда	–	за	улица,	публична	общинска	собственост,	която	не	може	да	
бъде	задоволена	по	друг	начин,	тъй	като	ПУП-	КЗРП	е	първичен	за	Махала	„Гламек”	и	множество	УПИ	(п-ли)	са	с	лице	
на	новопроектирани	улици	и	са	без	реален	достъп,	вкл.	имотите	–	УПИ	(п-ли)	по	улица	ОТ	11-40-41-44-45-46-54-55,	и

по	повод	подадени	в	сроковете	по	чл.208	от	ЗУТ,	респ.	§70	от	ПЗР	към	ЗИД	на	ЗУТ	молби	от	заинтересовани	собстве-
ници:	вх.№№	94-С-150/07.08.2008г.	от	Силвия	Тодорова	Райкова	–	за	наследници	на	Емилиян	Тодоров	Тодоров,	соб-
ственик	на	УПИ(п.)	V17	в	кв.	4,	и	94-С-50/07.08.2008г.	от	Теменужка	Николаева	Димитрова,	собственичка	на	УПИ(п.)	
VII	9	в	кв.	2,

ОТЧУЖДАВАМ	:

имотите	в	трасето	на	обект	на	транспортната	техническа	инфраструктура,	публична	общинска	собственост	–	улица	ОК	
11-40-41-44-45-46-54-55	между		квартали	
5	и	4	и	кв.	5	и	2	от	ПУП	(одобрен	със	Зап.№168/12.06.1992г.	на	Кмета	на	Общината	като	КЗРП,	първоначален)	на	мах.	
„Гламек”,	с.	Церово,	Община	Своге,	представляващи	части	от	имоти	планоснимачни	№№	40,	21,	20,	37,	17,	36,	10,	7,	8	
и	9	от	одобрения	с	ПУП	(ЗРП)	Кадастрален	план	(КП)	на	мах.	„Гламек”,	с.	Церово,	Община	Своге,	Софийска	област,	с	
предназначение	ниско	жилищно	застрояване,	както	следва:

......продължава	на	стр.11
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	 Паричното	обезщетение	да	се	внесе	в	Общинска	банка	АД	–	ФЦ	Своге	BIC	SOMBBGSF,	сметка	на	община	Сво-
ге	IBAN	BG	04	SOMB	9130	3190	0000	00,	и	да	се	преведе	по	сметки	на	правоимащите,	след	влизане	в	сила	на	заповедта	
за	отчуждаване,	но	не	по-рано	от	04.03.2014г.	.	
Ако	към	момента	на	влизане	на	тази	заповед	в	сила,	е	установено	наличие	на	собственик	с	неизвестен	адрес	или	на	спор	
за	правото	върху	дължимо	обезщетение,	или	за	права	върху	отчуждаван	имот,		паричното	обезщетение	да	се	внесе	в	
банката		по		сметка		на		общината,	а	при	обремененост	с	вещни	тежести	за	отчуждаваем	имот,	паричното	обезщетение	
да	се	изплати	по	реда	на	чл.32,	ал.1	от	ЗОС.		
	 Заповедта	да	се	обнародва	в	„Държавен	вестник”,	да	се	постави	на	информационното	табло	в	сградата	на	Общи-
ната	и	на	Кметството	в	с.	Церово,	да	се	публикува	на	интернет	страницата	на	Община	Своге,	и	копия	от	същата	да	се	
връчат	по	реда	на	АПК	на	всеки	от	заинтересованите	лица	по	цитирания	по-горе	списък	по	точки	от	1	до	10.	
	 Копие	от	заповедта	да	се	връчи	за	сведение	и	изпълнение	на:	дирекция	„Финансово	стопанска	дейност”,	дирек-
ция	„Устройство	и	развитие	на	територията”	и	„Управление	на	собствеността”	към	Общината.
Заповедта	може	да	се	обжалва	пред	Административен	съд	София-област,	в	14-дневен	срок	от	обявяването.
Контрол	по	изпъление	на	заповедта	възлагам	на	инж.	Юлиян	Асенов	–	Заместник-кмет	на	Общината.
инж.	ЖОРО	ЦВЕТКОВ:	...../п./...
КМЕТ	НА	ОБЩИНА	СВОГЕ
СЪГЛАСУВАЛИ:									 	 	 	 	 	 	 																																		
Арх.	В.	Делчева-Ангелова:	........./п./........
Гл.	архитект	на	Общината	
Станислава	Кънчева:	............/п./.........
Директор	дирекция	„ФСД”	
Захаринка	Истаткова:	............/п./............
За	Директор	дирекция	„ПАО”
инж.	Св.	Корназова	
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Проект в сектор “Рибарство”
	 На	 15	 януари,	 от	 10.00	 ч.,	
в	 лекционната	 зала	 на	 читалище	
„Градище“-Своге,	 беше	 прове-

дена	 пресконференция	 във	 връз-
ка	 с	 изпълнението	 на	 Договор	 №	
157/01.02.2013	 г.,	 в	 рамките	 на	
проект	„Промоционална	кампания,	
насочена	към	подобряване	прести-
жа	на	продуктите	от	риболов	и	ак-
вакултури	 в	 община	 Своге“.	 Пред	
пълна	 зала	 бе	 направена	 блестяща	
презентация	 на	 целите	 и	 дейност-
ите	 на	 проекта.	Актрисата	Албена	
Ставрева,	 поканена	 за	 водещ	 на	
мероприятието,	умело	поднесе	ин-
формацията	на	присъстващите	и	ги	
накара	 да	 разберат	 	 колко	 полезно	
за	здравето	е	консумирането	на	по-
вече	риба	и	рибни	продукти.

	 Гости	 на	 пресконференци-
ята	 бяха:	 кметът	 на	 община	Своге	
–	 инж.	 Жоро	 Цветков,	 секретарят	

на	 Общината	 –	 Мая	 Ташунова	 и	
зам.-кметът	 –	 Ренета	 Кръстанова.	
Присъстваха	 и	 представители	 на	

местните	 медии.	 Кметът	
поздрави	 аудиторията	 с	
кратка	реч,	в	която	призо-
ва	 всички	 да	 се	 включат	
активно	 в	 предстоящите	
по	проекта	мероприятия	и,	
разбира	се,	да	консумират	
повече	риба.
	 Основното	 посла-
ние	на	кампанията	на	Об-
щина	Своге	е:	„РИБА	ДА	
ЯДЕМ,	ЗДРАВИ	ДА	РАС-
ТЕМ!“.	

	 Целта	 на	 промоционалната	
кампания	е	да	се	повиши	потребле-
нието	на	 вътрешния	пазар	на	про-
дуктите	 от	 риболов	 и	 аквакултури	
и	да	се	подобри	имиджът	на	сектор	
„Рибарство“.	 Промоционалната	

програма	 предвижда	 запознаване	
на	аудиторията	с	доказаната	полез-
ност	и	висока	хранителна	стойност	
на	 продуктите	 от	 риболов	 и	 аква-
култури,	с	идеята	да	се	насърчи	по-
треблението	им.
	 Проектът	 включва	 провеж-
дането	 на	 различни	 активности	 за	
широката	общественост.	Предвиж-
да	 се	изработване	на	различни	ре-
кламни	материали	 –	 плакати,	фла-
ери,	 рекламни	 карета,	 провеждане	
на	различни	конкурси.	За	участни-

ците	в	различните	мероприятия	са	
предвидени	 награди	 и	 изненади,	
участия	 на	 известни	 изпълнители,	
състезания	и	викторини	за	различ-
ните	възрастови	групи	на	рибна	те-
матика.
	 В	 рамките	 на	 проекта	 ще	
бъдат	 организирани	 два	 конкурса	

със	 сътеза-
телен	 ха-
рактер:
 • 
Ко н к у р с	
за	 най-ат-
р а кт и вн а	
рецепта	 с	
риба;
 • 
Конкурс	 за	
най-голя -
ма	 уловена	
риба;
	 П о	

проекта	 е	 предвидено	 и	 провеж-
дането	на	рибен	фест	с	богата	раз-
влекателна	 програма.	 Специално	
за	този	празник	в	центъра	на	Своге	
ще	 бъде	 изградена	 голяма	 сцена,	
на	която	ще	се	проведат	концерти,	
по	 случай	 двудневния	 рибен	фест.	
Участие	в	празника	ще	вземат	раз-
лични	 местни	 самодейни	 групи	 и	
изпълнители,	 а	 голямата	 атракция	
на	празника	ще	бъде	поднесена	от	
поп-певеца	Любо	Киров.	В	празни-
ка	активно	участие	ще	вземат	и	де-
цата,	като	те	ще	бъдат	привлечени	
да	 се	 включат	 в	 различни	 органи-
зирани	игри	и	викторини.	Ще	има	
множество	 награди	 и	 изненади	 за	
публиката.
	 За	 дните	 на	 провеждането	
на	 всички	 тези	 мероприятия,	 ще	
бъде	 известено	 чрез	 мащабна	 и	
подробна	реклама.
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