
	 Уважаеми	дами	и	господа,	скъпи	съграждани!
	 Изминаха	 135	 години	 от	 подписването	 на	
Санстефанския	 мирен	 договор,	 който	 отбеляза	 края	 на	
петвековното	 османско	 владичество	 и	 постави	 началото	
на	 Третата	 българска	 държава.	 Сбъднаха	 се	 мечтите	 на	
просветители	и	революционери,	на	всички,	които	посветиха		
живота	си		на	идеала	за		свободна	и	независима	България.	
На	 3	 март	 отдаваме	 почит	 на	 хилядите	 руски	 воини,	
които	 загинаха	 в	 Руско-турската	 освободителна	 война,	
на	 българските	 опълченци,	 на	 участниците	 	 от	 Румъния,	
Сърбия,	Финландия	и	Черна	гора,	които	също	дадоха	своя	
принос	за	победния	край	на	войната.	

	 Трети	март	е	ден,	който	ни	изпълва	с	особен	трепет	и	вълнение.	Не	случайно	той	
е	 избран	 за	 национален	 празник	 на	 Република	 България.	 Дългоочакваната	 свобода	 и	
независимост	бе	извоювана	с	цената	на	хиляди	жертви	и	с	надеждата	да	бъдат	осъществени	
идеите	на	българските	възрожденци,	на		Раковски,	Левски	и	Ботев,	на	нашите	мъченици	от	
Априлското	въстание,	на	всички	национални	герои.
	 Освобождението	на	България	открива	нова	страница	в	нашата	история	и	ни	връща	на	
картата	на	Европа	като	независима		и	суверенна	държава.	За	тези	135	години	нашата	страна	
преживява	 периоди	 на	 подем	 и	 възход,	 на	 сбъднати	 мечти	 и	 надежди.	 Всяко	 следващо	
поколение	 продължава	 напред	 въпреки	 разочарованията,	 изпълнявайки	 дълга	 си	 пред	
прадедите	ни	и	пред	бъдещите	наследници	на	славното	ни	минало.
	 Днес,	повече	от	всякога,	за	да	се	справим	с	новите	предизвикателства	на	времето,	
се	нуждаем	от	онова	чувство	за	общност,	за	духовен	подем	и	енергия,	които	доведоха	до	
освобождението	на	България.	Без	обединение	на	нацията		и	усилията	на	всеки	от	нас,	е	
невъзможно	изграждането	на	съвременна	европейска	държава.	Нека	си	спомняме	за	идеалите	
на	нашите	герои	не	само	в	деня	на	националния	ни	празник,	но		да	ги	реализираме	ден	след	
ден,	търпеливо	и	всеотдайно.	Надяваме	се,	че	нашите	деца,	нашата	младеж	ще	направи	
възможен	онзи	образ	на	България,	който	виждаха	в	мечтите	си	българските	възрожденци	
–	будители	и	духовни	водачи,	четници	и		революционери.
	 Скъпи	съграждани!
Поздравявам	 ви	 послучай	 3	 март	 –	 Ден	 на	 освобождението	 и	 национален	 празник	 на	
Република	България!			Пожелавам		здраве,	много	радост,	успехи	и		благополучие	на	всички	
граждани	на	община	Своге!
	 Честит празник!



										Уважаеми	съграждани,	днес,	на	1	март	2013	година,	вие	имате	възможността	
да	 се	 запознаете	 с	 пилотния	 брой	 на	 Информационния	 бюлетин	 на	 Община	
Своге.	Функцията	на	такъв	бюлетин	е	да	информира	обществеността,	относно	
административните	 и	 социалните	 дейности	 на	 Общината	 и	 реализирането	
на	 текущи	 и	 бъдещи	 проекти,	 свързани	 с	 подобряване	 благосъстоянието	 на	
населението,	 както	 и	 за	 дейности	 в	 областта	 на	 културата,	 образованието	 и	
туризма.			
											Създадохме	този	бюлетин,	водени	от	идеята	за	изключителната	важност	
на	връзката	между	Общината	и	гражданите,	както	и	за	да	дадем	път	на	истината.	
Пожелайте	ни	на	добър	час,	а	ние	ви	желаем	здраве,	мъдрост	и	спокойствие!	

	 В	пилотния	брой	можете	да	се	информирате	за	свършеното	досега	от	екипа	
на	Община	Своге,	както	и	за:
	 1.		Изпълнени	и	текущи	проекти	в	социалната	сфера.
	 2.		Изпълнени,	текущи	и	бъдещи	проекти	в	сферата	на	образованието.
	 3.	 Изпълнени,	 текущи	 и	 бъдещи	 проекти	 в	 областта	 на	 подобряване	
благосъстоянието	 на	 населението,	 както	 и	 проекти,	 свързани	 с	 развитието	 на	
туризма	и	спорта.
	 4.	 Предстоящи	 основни	 ремонти	 на	 общински	 обекти,	 реконструкции,	
рехабилитации	и	изграждане	на	нови	обекти	през	2013	г.

	 1т. Изпълнени и текущи проекти в социалната сфера:
	 -	Проект	BG051PO001-	7.0.07„Без	граници”-Компонент	1-Фаза2	-	
в	 рамките	 на	 приоритетна	 ос	 7	 „Транснационално	 и	 междурегионално	
сътрудничество”	на	Оперативна	програма	„Развитие	на	човешките	ресурси”,	на	
стойност	213	000	лв.	(одобрен)
	 Чрез	работни	посещения	и	създаване	на	партньорска	мрежа	ще	се	извърши	
проучване	и	 анализ	на	опита	на	община	Ступава,	Словакия,	 за	 организация	и	
представяне	на	социални	услуги	на	деца	в	риск	и	възрастни	хора	и	запознаване	с	
иновативни	методи	за	предоставяне	на	тези	услуги.	Целта	е	да	се	създаде	устойчив	
модел	за	развитие	на	социалните	услуги	за	тези	групи	на	територията	на	община	
Своге	и	се	актуализира	местната	стратегия	за	предоставяне	на	социални	услуги.
	 В	 края	 на	 лятото	 по	 20	 представители	 на	 двете	 групи	 ще	 посетят	
гр.Ступава.

	 -	 Проект	 BG051PO002/12/2.2-07	 по	 подприоритет	 2.2.	 „Компетентна	 и	
ефективна		 държавна	 администрация”	 на	 приоритетна	 ос	 ІІ	 „Управление	
на	 човешките	 ресурси”	 на	 ОП	 „Административен	 капацитет”	 за	 повишаване	
квалификацията	 на	 служителите	 в	 администрацията	 на	 общинско	 ниво,	 чрез	



обучение	в	страната,	на	стойност	85	000	лв.	(одобрен)
Обучението	ще	включва	всички	служители,	групирани	по	дирекции	или	видове	
задължения,	отговорности	и	интереси.

	 -	Проект	„Подкрепа	за	достоен	живот”	по	ОПРЧР	–	за	осигуряване	на	лични	
асистенти	на	хора	с	увреждания.	На	територията	на	община	Своге	има	над	320	
души	с	над	95%	трайно	намалена	работоспособност,	като	голяма	част	от	тях	се	
нуждаят	непрекъснато	от	чужда	помощ.	До	момента	бе	осигурена	такава	грижа	
на	49	човека	с	увреждания,	а	от	01.02.2013г.	техният	брой	се	увеличи	с	още	48.	
Проектът	е	в	партньорство	с	„Агенцията	по	социално	подпомагане”	и	на	местно	
ниво	с	Дирекция	„Социално	подпомагане”,	чиито	служители	извършват	оценката	
на	социалните	потребности	на	подалите	заявления	хора	с	увреждания.	По	този	
проект	са	обучени	и	130	кандидати	за	лични	асистенти.	
Възстановена	бе	дейността	на	„Домашен	социален	патронаж”,	като	към	днешна	
дата	 се	 доставя	 храна	 по	 домовете	 на	 63-ма	 възрастни	 човека	 и	 	 такива	 с	
увреждания.	Сключен	е	договор	с	външен	доставчик	на	социални	услуги,	но	от	
месец	март	т.г.	се	предвижда	тази	услуга	да	се	извършва	от	общинско	звено.
Създадена	бе	процедура	за	издаването	на	карти	за	паркиране	за	хора	с	увреждания,	
които	да	важат	на	територията	на	целия	Европейски	съюз.	Вече	са	издадени	42	
такива	карти.

Община	Своге,	с	участието	си	в	различни	
проектни	 процедури,	 чрез	 „Агенция	
по	 заетостта”	 и	 нейното	 териториално	
поделение	 „Бюро	 по	 труда”,	 осигури	
работа	 през	 2012	и	началото	на	 2013	 г.	
на	над	400	безработни	лица.	В	началото	
на	 2013	 г.	 общината	 е	 работодател	 на:		
227	работници	по	програма	„Развитие”,	
63	 сезонни	 работници	 по	 Национална	
програма	 „ОСПОЗ”,	 двама	 –	 по	

Национална	програма	за	заетост	и	обучение	на	хора	с	трайни	увреждания	и	12	
стажанти	-	по	проект	„Ново	начало”.	По	програмата	„Подкрепа	за	заетост”	вече	са	
назначени	97	работници	по	различни	професии:	работник	по	поддръжка,	пазачи	
–	невъоръжена	охрана,	озеленители,	поддръжка	на	спортни	съоръжения	и	др.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Кандидатстването	 и	 включването	 в	 различни	 проекти	 и	 програми	 е	
възможност	 за	 осигуряване	 на	 заетост,	 сигурност	 и	 средства	 на	 голям	 брой	
хора,	 но	 е	 съпътствано	 и	 от	 редица	 трудности	 като:	 попълването	 на	 огромно	
количество	документи,	свързани	с	трудово-правните	отношения	между	Общината	



като	работодател	и	работниците,	отчетната	и	текущата	документация,	която	се	
представя	 всеки	 месец	 в	 „Агенция	 по	 заетостта”	 и	 след	 одобрението	 й	 (след	
около	месец)	 се	 получават	 средствата	 за	 изплатените	 вече	 заплати.	 В	 края	 на	
годината	целият	паричен	ресурс	бе	за	работни	заплати	на	включените	в	различни	
програми	за	временна	заетост.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	От	друга	 страна,	 както	 в	 града,	 така	и	 в	 селата,	 участието	 с	 труд	на	
толкова	много	хора	се	 забеляза	–	почистени	са	улиците,	 тротоарите,	районите	
около	пътищата,	зелените	площи;	на	много	места	се	обновиха	съществуващи,	а	
и	се	засадиха	нови	цветни	градини;	през	зимата	работниците	почистват	снега	и	
опесъчават	при	необходимост.

	 2т.  Реализирани дейности в образователните институции:
	

ЦЕЛОДНЕВНИ	 ДЕТСКИ	 ГРАДИНИ	
–	разкрити	са	две	нови	групи	в	детските	
градини,	 а	 в	 още	 две	 са	 създадени	
условия	за	самостоятелно	провеждане	на	
заниманията	на	децата	в	предучилищна	
възраст.	

През	 2012	 година	 във	 всички	 детски	
градини	 на	 територията	 на	 Община	
Своге	бяха	направени	ремонти:

ЦДГ	 „Калина	 Малина”	 –	 гр.Своге:	
Основен	ремонт	на	покрива.



ЦДГ	–	с.	Гара	Бов:	Смяна	на	дограма,	ремонт	и	обзавеждане	на	нови	занимални	
за	провеждане	на	занятия	и	игри,	поради	увеличения	брой	деца.
Освежаване	с	латекс	на	всички	помещения.
ЦДГ	–	с.	Свидня:	Основен	ремонт	на	детската	градина	–	окачен	таван,	ламиниран	
паркет,	 бетонови	 плочи	 на	 външната	 тераса,	 с	 помощта	 на	 работниците	 от	
повременната	 заетост	 –	 подмяна	 на	 тапетите,	 бетон	 на	 пътеките	 в	 двора,	
боядисване	на	оградата	и	цокъл	на	външната	мазилка.
ЦДГ	–	кв.”Дренов”,	гр.	Своге:	Външна	мазилка	на	част	от	сградата,	шпакловка	
и	латекс	на	занимални	и	спални	помещения;	оформяне	на	двора	–	затревяване,	
пейки,	плочник	и	пътеки	с	паважна	настилка.
ЦДГ	 –	 с.	 Искрец:	 Смяна	 на	 дограма,	 латекс,	 подмяна	 на	 подовата	 настилка.	
Изготвен	е	проект	за	разширяване	на	детската	градина	–	кухненските	и	складовите	
помещения.
ЦДГ	–	с.	Реброво:	Хидроизолация	на	вътрешните	стени,	гипсокартон,	нов	фаянс	
в	санитарните	и	кухненските	помещения,	латекс	на	занимални	и	спални,	подмяна	
на	водосточни	тръби	и	циментова	замазка	на	площадките	за	игра	в	двора.	Поради	
големия	 брой	 деца	 бе	 разкрита	 нова	 група	 за	 предучилищна	 подготовка.	 Те	
провеждат	заниманията	си	в	обновена	занималня	в	сградата	на	училището.
ЦДГ	–	с.	Гара	Лакатник:	Разширяване	капацитета	на	детската	градина,	поради	
по-големия	брой	деца,	с	ремонт	на	занималнята	и	на	втория	етаж,	който	включва	
подмяна	на	дограмата,	боядисване	на	стените	и	подмяна	на	подовата	настилка.
ЦДГ	–	с.	Томпсън:	Подмяна	на	дограмата	и	ремонт	на	помещенията	–спални	и	
занимални.
ОДЗ	„Александър	Вутимски”	–	гр.	Своге:	Поради	големия	брой	подадени	молби	
бе	открита	нова	група	за	три-четиригодишни	деца.	За	целта	бе	направен	цялостен	
ремонт	и	обзавеждане	на	занималня	и	спални	помещения.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Малки	ремонтни	дейности	и	в	ЦДГ	–	 с.	Церово	и	 с.	Владо	Тричков	–	
боядисване	на	огради,	смяна	на	тапети,	отстраняване	на	повреди	и	др.

	 УЧИЛИЩА:	В	община	Своге	функционират	9	ОУ	и	1	СОУ.	През	2012	г.	
бе	закрито	училището	в	с.	Томпсън,	поради	рязкото	намаляване	броя	на	децата,	
учещи	 там.	 Осигурен	 е	 ученически	 превоз	 до	 гр.	 Своге	 и	 с.	 Реброво,	 където	
се	 намират	 двете	 най-близки	 училища.	 Поради	 промяна	 на	 разписанието	 на	
влаковете	и	увеличаване	броя	на	учениците,	ползващи	автобусния	транспорт,	се	
наложи	осигуряване	на	допълнителен	превоз	по	целия	маршрут:	Своге	–	Томпсън	
–	Реброво.



ОУ	„Васил	Левски”-	с.	Церово:	Подмяна	
на	горивния	котел	за	отопление,	 	което	
доведе	до	спадане	на	разхода	за	гориво	
/въглища/	и	сега	през	зимния	сезон	вече	
има	нормална,	за	провеждане	на	учебни	
занимания,	 температура	 в	 класните	
стаи.

	Община	Своге	кандидатства	по	проект	от	
Националната	 програма	 „Оптимизация	
на	училищната	мрежа”,	на	стойност	135	
000	лв.	За	50	000	лв.	бе	обзаведена	със	
съвременни	 уреди	 и	 техника	 кухнята	
в	 столовата	 на	 СОУ	 „Иван	 Вазов”	 в	
гр.	Своге,	 	 която	 от	 началото	на	 2013г.	

вече	 работи.	 Първоначално	 в	 нея	 се	
хранят	само	учениците	от	целодневното	
обучение,	но	от	29.01.2013	г.	е	създадена	
по-добра	 организация	 и	 вече	 всички	
желаещи	 –	 ученици	 и	 учителски	
персонал	–	могат	да	получат	топла	храна	
на	 обяд	 срещу	 предварително	 закупено	
купонче.	 В	 рамките	 на	 останалите	
средства	 е	 направена	 нова	 отоплителна	
инсталация	в	ОУ	„Д-р	Петър	Берон”	в	с.	

Реброво	–	котел	и	радиатори	и	ремонт	на	помещенията.	Също	така	е	закупено	
ново	обзавеждане	–	чинове,	столове,	бели	дъски	и	маси	за	учениците.	Учебните	
заведения	ще	се	ползват	с	приоритет	и	през	2013	г.,	 за	 създаване	на	по-добри	
условия	за	децата.

	 3т. Проекти за подобряване благосъстоянието на населението; създаване 
на условия за спорт, отдих и развлечения; развитие на туризма:
-	Проект	„Повишаване	на	жизнения	стандарт	на	жителите	на	община	Своге,	чрез	
по-добър	достъп	до	качествена	питейна	вода	и	рехабилитация	на	съществуващите	
общински	пътища”,	одобрен	по	мярка	321	„Основни	услуги	 за	икономиката	и	
населението	на	селските	райони”	по	Програма	за	развитие	на	селските	райони.	



Стойността	на	отпуснатата	БФП	е	5	822	178	лв.	Договорът	между	Община	Своге	
и	ДФ	„Земеделие”	е	сключен	на	21.11.2012	г.	Целта	на	проектното	предложение	
е	подобряване	качеството	на	живот	на	жителите	в	общината,	чрез	създаване	на	
качествена	и	екологична	базисна	ВиК	инфраструктура	на	с.	Свидня,	което	ще	
допринесе	за	подобряване	състоянието	на	водите	на	местно	ниво	и	балансирано	
териториално	развитие;	както	и	подобряване	състоянието	на	общинските	пътища,	
което	ще	създаде	безопасност	на	движението	и	намаляване	на	инцидентите	по	
пътищата.
Основни	дейности,	които	предстои	да	бъдат	изпълнени	по	проекта:
	 -	Рехабилитация	на	водоснабдителната	мрежа	в	с.	Свидня;
	 -	Рехабилитация	на	общински	път	-	с.	Бов	–	с.	Гара	Бов;
	 -	Рехабилитация	на	общински	път	–	с.	Лакатник	–	с.	Гара	Лакатник;
	 -	Рехабилитация	на	общински	път	–	гр.	Своге	–	с.	Желен;
	 -	Рехабилитация	на	общински	път	–	с.	Искрец	–	с.	Брезе;
	 -	Рехабилитация	на	общински	път	–	с.	Томпсън	–	с.	Церецел;

	 -	Проектно	предложение	„Създаване	на	условия	за	спорт,	пълноценен	отдих	
и	развлечения	за	жителите	на	община	Своге”,	одобрено	по	мярка	321	„Основни	
услуги	за	икономиката	и	населението	на	селските	райони”	по	Програма	развитие	
на	селските	райони.	Стойността	на	отпуснатата	БФП	е	1	880	610	лв.	Договорът	
между	Община	Своге	и	ДФ	„Земеделие”	е	подписан	на	14.12.2012	г.	Целта	на	
проектното	предложение	е	да	се	повиши	качеството	на	живот	и	да	се	създадат	
нови	възможности	за	икономическо	и	социално	развитие,	чрез	подобряване	на	
зелените	площи	и	физическата	среда	в	община	Своге.

Основни	дейности	по	проекта:
	 -	 Изграждане	 на	 спортен	 парк	 до	
стадиона	в	град	Своге;
	 -	 Ремонт	 и	 обзавеждане	 на	 зала	 за	
Младежки	клуб	–	с.	Гара	Лакатник;
	 -	 Фитнес	 на	 открито	 и	 беседка	 в	 с.	
Искрец;

	 -		Проектно	предложение	„Създаване	
на	 регионален	 туристически	 продукт	

в	 общините	 Столична,	 Ихтиман	 и	 Своге”,	 внесено	 по	 схема	 за	 предоставяне	
на	 безвъзмездна	 финансова	 помощ	 „Подкрепа	 за	 развитие	 на	 регионалния	
туристически	 продукт	 и	 маркетинг	 на	 дестинациите”,	 финансирана	 по	 ОР	
„Регионално	развитие”.	Община	Своге	е	партньор	на	Столична	община	и	община	
Ихтиман.



Основната	 цел	 на	 проектното	
предложение	е:		развитие	на	туристическия	
регион	 като	 уникална	 и	 привлекателна	
туристическа	дестинация;	формиране	на	
активна	пазарна	позиция,	чрез	ефективен	
мениджмънт.
Проектът	 предвижда	 изготвяне	 на	
регионална	 туристическа	 стратегия	 на	
трите	общини,	като	партньори.

	 -	 Проектно	 предложение	 „Промоционална	 кампания	 за	 подобряване	
престижа	на	продуктите	от	риболов	и	аквакултури	в	община	Своге”,	
Одобрено	по	мярка	3.4	„Развитие	на	нови	пазари	и	промоционални	кампании”	
по	ОП	 за	развитие	на	 сектор	 „Рибарство”.	Договорът	между	Община	Своге	и	
Изпълнителната	агенция	по	рибарство	и	аквакултури	е	сключен	на	01.02.2013	г.,	
със	срок	на	реализация	9	месеца	и	одобрена	стойност	на	проекта	302	967	лв.
Целта	на	проекта	е:	популяризиране	на	продуктите	от	риболов	и	аквакултури,	което	
ще	допринесе	за	повишаване	потреблението	на	вътрешния	пазар	на	продуктите	
от	риболов	и	аквакултури	и	подобряване	престижа	на	продуктите.
Основни	 дейности	 по	 проекта:	 комуникационен	 микс	 от	 дейности,	 насочени	
към	различни	целеви	 групи:	представяне	в	медиите;	изработване	на	рекламни	
материали;	 провеждане	 на	 промоционални	 събития	 –	 конкурси,	 състезания;	
социологическо	изследване	на	мнението	на	целевите	групи	относно	проведената	
промоционална	кампания.
	 -	Проектно	предложение	“	Social	 Infrastructure	 for	 child-care	 through	 sport	
education”,	внесено	по	Програма	за	трансгранично	сътрудничество	България	–	
Сърбия	2007-2013	–	Втора	покана.		Община	Своге	е	партньор	на	Градска	община	
Палилула,	РСърбия,	и	Фондация	„Спорт	без	граници”.	Предстои	подписване	на	
договор	за	БФП	до	края	на	м.	март	2013	г.		Общата	цел	на	проекта	е:	да	се	подобри	
качеството	 на	живот	 и	 да	 се	 улесни	 устойчивото	 развитие	 в	 трансграничните	
региони,	чрез	спорт	и	физически	дейности,	както	и	да	се	насърчи	сближаването	
между	 народите	 на	 България	 и	 Сърбия	 чрез	 сътрудничество	 в	 младежката,	
социална	 и	 образователна	 области,	 да	 улесни	 здравословното,	 правилно	 и	
стабилно	развитие	на	младите	хора.
Проектът	предвижда:
	 -	Оборудване	за	социалната	инфраструктура	със	спортни	съоръжения	в	СОУ	
„Иван	Вазов”,	гр.	Своге,	включително	мултифункционални	спортни	площадки	и	
мини	футболни	игрища.
	 -	 Оборудване	 за	 социалната	 инфраструктура	 със	 спортни	 съоръжения	



в	 Община	 Палилула,	 Сърбия,	 включително	 мултифункционални	 спортни	
площадки.
	 -	Всички	съоръжения	ще	имат	лесен	достъп	за	хора	с	увреждания.	

	 -		Проектно	предложение	„Изграждане	на	противопожарна	кула	в	с.	Бов”,	
внесено	за	оценка	и	финансиране	от	Програмата	за	развитие	на	селските	райони,	
мярка	 226.	 Предстои	 да	 бъде	 сключен	 договор	 между	 Община	 Своге	 и	 ДФ	
„Земеделие”	за	отпускане	на	БФП	до	края	на	м.	март.
Проектът	 предвижда	 изграждане	 на	 пожароизвестителна	 кула	 за	 наблюдение	
в	 землището	 на	 с.	 Бов.	 На	 кулата	 ще	 бъдат	 монтирани	 Локаторни	 станции,	
проектирани	 и	 разработени	 на	 базата	 на	 микропроцесорни	 и	 компютърни	
технологии.	В	сградата	на	Община	Своге	ще	се	позиционира	Център	за	управление	
и	приемане	на	данните	от	отдалечените	Локаторни	станции,	който	ще	обработва	
информацията	и	ще	я	визуализира	върху	цифровизирани	топографски	карти	на	
района,	който	е	под	наблюдение	и	ще	извършва	прогноза	за	възможното	развитие	
на	 пожара.	 Кулата	 ще	 подава	 и	 актуална	 информация	 от	 метеорологичната	
станция,	разположена	в	нея.

	 -	 Проектно	 предложение	
„Професионална	 квалификация	 в	
областта	 на	 рибарството	 на	 лица	 от	
община	Своге”,	внесено	за	финансиране	
по	мярка	3.1	„Колективни	дейности”	по	
ОП	за	развитие	на	сектор	„Рибарство”.	
Общата	цел	на	проекта	е:	да	допринесе	
за	усъвършенстване	на	професионалните	
умения	в	областта	на	рибарството.	

Основни	дейности	по	проекта:
	 -	Мотивационно	обучение	и	представяне	на	сектор	„Рибарство”.
	 -	Професионално	обучение.
	 -	Информационно	събитие	във	връзка	с	приключване	на	проекта.
	 Проекти,	очакващи	одобрение:
	 -	Проектно	предложение	„Рекултивация	на	депо	Усадо/Бабин	дол”.
Прединвестиционното	проучване	 е	 внесено	в	МОСВ	за	оценка	през	декември	
2012	г.	Проектът,	на	стойност	2445172.30	лв.,	ще	бъде	финансиран	или	по	ПМС	
209/2009	г.,	или	ще	бъде	част	от	проекта	за	изграждане	на	Претоварна	станция.
	 -	„Претоварна	станция	за	твърди	битови	отпадъци	с	предварително	третиране	
на	 отпадъците	 за	 община	 Своге”,	 финансирането	 ще	 бъде	 от	 ОП	 „Околна	
среда”,	 на	 стойност	 3656340	лв.	Проектът	 е	 елемент	от	 регионалната	 система	



за	управление	на	отпадъците	Костинброд.	Претоварната	станция	ще	се	състои	от	
следните	основни	зони:	приемна	зона	с	КПП	и	автоматична	везна,	складова	база,	
зона	 за	 сепариране	 и	 зона	 за	 претоварване	 на	 отпадъците.	Очакваме	 покана	 за	
подаване	на	проектно	предложение	през	2013	г.,	съгласно	индикативната	годишна	
програма	на	МОСВ	датата	на	обявяване	на	схемата	ще	бъде	през	април	2013	г.
	 -	„Изграждане	на	ВиК	мрежа	и	Пречиствателна	станция	за	отпадни	води	-	
Своге”.	Проектът	ще	бъде	финансиран	по	ОП	„Околна	среда”,	на	стойност	около	50	
млн	лв.	Проектното	предложение	е	било	одобрено	за	финансиране	по	ОП	“Околна	
среда”	през	2008	г.,	но	след	това	ДБФП	е	прекратена,	тъй	като	съфинансирането	по	
проекта	е	непосилно	за	Община	Своге	по	това	време,	а	и	освен	това	е	преценено,	че	
изграждането	на	2	ПСОВ	(ПСОВ	–	„Център”	и	ПСОВ	–	„Изток”)	е	неоправдано.
						Редуцирането	на	броя	на	ПСОВ	от	две	на	една	налага	изцяло	нова	преработка	
на	всички	части	от	проектното	предложение:	ПИП,	РП	за	ВиК	мрежата,	идейни	
проекти	за	ПСОВ,	АРП,	бюджет	по	проекта	и	Апликационна	форма.	В	момента	
всички	части	към	проектното	предложение	се	преработват	и	актуализират,	спрямо	
новите	изисквания	на	ОПОС,	с	изключение	на	ПИП,	което	е	внесено	за	разглеждане	
и	очаква	издаване	на	становище	от	УО	на	ОПОС.
	 -	 „Проект	 за	 изграждане	 на	 резервоар	 в	 кв.	 „Козарника”,	 гр.	 Своге.	
Община	 Своге	 кандидатства	 за	 финансиране	 от	 ПУДООС	 за	 изграждането	 на	
хлораторен	резервоар	от	2500	куб.м.	В	момента	работният	проект	е	в	процес	на	
актуализация.
	 -	 В	 предвижданията	 на	 градоустройствения	 план	 е	 залегнал	 проект	 за	
изграждане	 на	 нов	 мост	 над	 р.Искър,	 поради	 амортизация	 и	 непреодолимо	
влошаване	състоянието	на	пешеходния	мост,	който	свързва	центъра	на	град	Своге	
със	Спортния	 комплекс	 и	 кварталите	 ”Бранчовица”	 и	 „Бобковица”.	Мостът	ще	
бъде	разположен	в	кв.	174,	по	плана	на	гр.Своге,	като	улица	между	ОТ	1267	и	ОТ	
1268	и	ще	свързва	центъра	на	града,	започвайки	от	бул.	„Искър”	до	бензиностанция	
„Еко”,	със	северната	част	на	Спортния	комплекс	и	съществуващия	път,	минаващ	над	
Спортния	комплекс	и	свързващ	град	Своге	със	кв.	„Бобковица”	и	с.	Желен,	на	север,	
и	кварталите	„Бранчовица”	и	„Дренов”,	на	юг,	и	който	е	връзка	с	главния	път	Своге-
София.	Мостът	ще	се	изгражда	на	два	етапа.	На	І	етап,	при	еднолентово	платно,	
ширината	му	ще	бъде	4,20	м	и	ще	бъде	с	еднопосочно	движение.	За	строителството	
на	моста	ще	се	приложи	инвентарна	решетъчна	стоманена	сглобяемо-разглобяема	
конструкция	 на	 военен	 мост	 тип	 „САРМ”,	 състояща	 се	 от	 блокови	 модулни	
елементи.	Той	ще	бъде	с	три	отвора,	всеки	един	с	подпорно	разстояние	от	32,60	м.	
За	осъществяване	на	строителството	на	моста,	Общината	е	кандидатствала	пред	
Междуведомствената	комисия	за	възстановяване	и	подпомагане	към	МС,	раздел	
ІІІ	–	„Неотложни	възстановителни	работи”.	
	 -	 Предстои	 изготвянето	 на	 проект,	 след	 представени	 становища,	 за	
изграждането	на	предпазни	диги	по	поречието	на	река	Искър	през	селата	Луково	и	



Владо	Тричков,	през	град	Своге,	близо	до	устието	на	река	Искрецка,	по	поречието	
на	река	Искрецка	при	селата	Свидня	и	Искрец,	за	постоянна	защита	от	вредите,	
които	нанасят	двете	реки,	образувайки	наводнявания	и	свлачища.	За	финансова	
помощ	ще	се	кандидатства	пред	Междуведомствената	комисия	за	възстановяване	
и	подпомагане	към	МС.
	 -	Същата	комисия	предостави	финансова	помощ,	на	стойност	423426	лв.,	за	
укрепване	на	свлачището	на	път	ІІ-16	София-Мездра,	при	кв.	61	по	плана	на	град	
Своге,	непосредствено	под	кв.	„Алилица”.
	 -	Такава	помощ	бе	оказана	и	за	изграждането	на	укрепителна	подпорна	стена	
на	ул.”Каменярска”	61,	което	вече	е	извършено	през	2012	г.	Финансовата	помощ	
бе	в	размер	на	71	161	лв.
	 -	В	УПИ	ХV,	кв.	174	по	плана	на	град	Своге	(до	бензиностанция	„Еко”),	се	
предвижда	да	бъде	изграден	супермаркет	от	веригата	„PENNY	MARKET”.	Внесени	
са	 :	 проектна	 документация,	 строителни	 книжа	 и	 инвестиционни	 намерения.	
Инвеститор	ще	бъде	„Рила	проект”	ЕООД.
	 Извършена рехабилитация на общински пътища:
	 -	Асфалтиране	на	част	от	път	VRC2093	Елисейна-Осеновлаг;
	 -	Асфалтиране	на	част	от	път	SFO3615/ІІІ-164	Своге-Искрец-Добърчин;
	 -	Асфалтиране	на	част	от	път	SFO2604	Реброво-Ябланица;
	 -	Асфалтиране	на	част	от	път	SFO3610/ІІ-16	Своге-Томпсън-Редина;
	 -	Рехабилитиране	на	път	SFO1600	с.	Гара	Бов-с.	Бов;
	 -	Рехабилитация	на	път	с.Гара	Лакатник/от	мах.Орешето	до	мах.Самотвор/
	 -	Възстановяване	на	канавки	на	път	SFO3609/ІІ-16	Своге-Желен;
	 4. Предстоящи основни ремонти на общински обекти, реконструкции, 
рехабилитации и изграждане на нови обекти през 2013 г.
	 -	рехабилитация	на	пътища	от	общинската	пътна	мрежа;
	 -	изграждане	на	подпорни	стени;
	 -	реконструкция	на	гробищни	паркове;
	 -	бетониране	на	улици;
	 -	ремонт	на	сградите	на	някои	кметства;
	 -	основен	ремонт	на	ЦДГ	на	територията	на	община	Своге;
	 -	основен	ремонт	на	ОУ	на	територията	на	община	Своге;
	 -	доставка	на	компютри;
	 -	доставка	на	водогрейни	котли	за	училища;
	 -	доставка	и	монтаж	на	видеонаблюдателна	система;
	 -	реконструкция	на	ВиК;
	 -	отводняване	на	улици;
	 -	водоснабдяване;
	 -	подкрепа	за	развитие	на	регионалния	туристически	продукт



										Уважаеми	съграждани,	с	всичко	свършено	дотук	и	с	плановете,	
залегнали	в	програмата	за	Стратегия	и	развитие,	екипът	на	Община	
Своге	се	надява	да	е	допринесъл	и	тепърва	да	постигне	още	резултати,	
касаещи	 	 благополучието	 и	 спокойния	 живот	 на	 всички	 жители	 на	
общината.	 Нека	 децата	 ни	 растат	 здрави,	 задоволени	 и	 щастливи,	
нека	 родителите	 ни	 се	 радват	 на	 дълъг	 и	 безоблачен	 живот,	 нека	
ние,	 работещите	 хора,	 осигурим	 на	 зависещите	 от	 нас	 онова,	 което	
заслужават!	
										Ако	някъде	по	пътя	сме	сгрешили,	то	е	защото	безгрешни	хора	
няма.	
										Човешко	е	да	се	греши,	божествено	–	да	се	прощава!

Община Своге, гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“ № 7
тел.: +359 726/85 централа;
тел. + 359 726/ 220-59;
факс: +359 726/225-39
http://www.svoge.bg
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