
Преди четири години, кога-
то встъпих в длъжност кмет 
на Община Своге, заявих, че 
един от ангажиментите ми 
към вас ще бъде утвърждава-
не на принципите на демокра-
тично местно самоуправле-
ние, максимална прозрачност 
и диалогичност в работата на 
общинската  администрация.

Краят на всеки мандат е 
времето, традиционно опре-
делено за отчет на извърше-
ното през годините.

Освен резонно задължение 
на всеки кмет, този отчет е 
и лична отговорност пред вас, 
избирателите, отчет, на гла-
суваното преди 4 години дове-
рие към мен и екипа ми.

Въпреки последните близо 
две години на тежка криза, орязан бюджет и ниски постъпле-
ния на средства в бюджета,  в общината се случиха и продъл-
жават да се случват много важни и определящи за бъдещето 
й неща.

И макар, че е трудно в няколко изречения да побера напра-
веното за 4 години, ще предоставя на вниманието ви най-при-
оритетните достижения в цифри и кратки обяснения, защо-
то, който е обективен, той вижда направеното.

Убеден съм, че това бе един успешен мандат за общината-
мандат на много усилия, надежди, трудности, но и безспорни  
успехи.

Винаги съм се ръководил от разбирането, че отговорната 
политика на управление е съзидателната и последователна-
та, тази която оставя следи, а не ги унищожава, тази, която 
е изградена върху философията на разума, а не на отрицание-
то. Защото тя печели доверието на хората и е печеливша за 
обществото. 

Сега, отчитайки тези 4 години от мандата, аз отново съм 
сигурен и категоричен в едно - вашето доверие бе гаранция и 
двигател за постигнатите от общината успехи. И затова, 
независимо от трудностите, независимо от някои сериоз-
ни изпитания, на които всички бяхме подложени, независимо 
от неминуемите, съпътващи негативни фактори и критики, 
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тези успехи са  факт. Те са наше общо постижение, за-
щото всеки от нас лично ги е изстрадал и заедно сме ги 
съпреживели. Дължат се на  нашите съвместни усилия и 
воля, на желанието ни животът за всички нас да бъде по-
подреден, по-добър и перспективен. Колкото до проблеми-
те, които също са част от нашия живот и общия ни път, 
убеден съм, че отново заедно можем да ги преодолеем. Раз-
бира се, не винаги разрешаването им зависи единствено 
от нашата воля, но когато тя е налице, позициите ни са 
многократно по-силни.

Чувствам се задължен пред вас да поема отговорност-
та за нерешените проблеми със съзнанието, че вие имате 
право да очаквате и изисквате повече от Общинска адми-
нистрация. За това съм длъжен да отчета пред вас най-
значимото, според мен, от направеното през годините. 
Като цяло мога да заявя, че повечето от поетите анга-
жименти са изпълнени. Оставам с увереността, че оста-
налите ще се изпълнят през следващия мандат. 

Акцент в Програмата за четиригодишното управление 
е развитие и модернизация на местната инфаструктура, 
създаваща условия за растеж и повишаване привлекател-
ността за инвестиции и местоживеене, реализация на 
европейски проекти, международни партнъорства, дей-
ности със социална насоченост. В изпълнение на Програ-
мата за управление на Община Своге, дейностите бяха 
насочени към най-проблемните елементи на градската и 
селската среда:

1. Подготовка, кандидатстване, уПравление 
и отчитане на Проекти По евроПейски Програми:

- Проект „Техническа помощ за цялостна подготов-
ка на инвестиционен проект за изграждане на канализаци-
онна и водоснабдителна мрежа - гр. Своге“. Финансиран 
по оперативна програма „околна среда“, одобрен през 
2008 год. стойността на проекта е 916 000, 00 лв.;

- Завършена бе работата по подготовката на про-
ектно предложение за изграждане на пречиствателни 
станции за отпадни води в гр. Своге. Разработката, ко-
ято включва прединвестиционно проучване, изготвяне на 
идеен проект и финансово икономически анализ е финанси-
рана със собствени средства на Общината.

Предвижда се изграждането на пречиствателна стан-
ция,  която ще обслужва гр. Своге и с. Свидня. Прогнозна-
та стойност на проекта е 9 млн. лв.

„уваЖаеми  Жители на своге и оБЩината,
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Завършена бе работата по подготовката на проект-

но предложение за изграждане на водопроводна мрежа в 
с. Свидня. Разработеният технически проект предвижда 
изграждане и рехабилитация на водопроводна мрежа, об-
хващаща цялото село и изграждане на два резервоара за 
високите зони на стойност 5,8 млн. лв. Проектното пред-
ложение е внесено за разглеждане и одобрение в Програ-
мата за Развитие на Селските Региони. Тези проекти са 
внесени и очакват оценка. Сигурен съм, че те ще бъдат 
одобрени, защото са изготвени професионално и през 
следващия мандат ще бъдат реализирани.

- Проект „Подобряване на енергийната ефек-
тивност чрез ремонтни дейности на образователни 
институции в гр. своге“. Финансиран по Оперативна 
програма „Регионално развитие“, одобрен през 2008 год. 
Стойността на проекта е 808 179, 86 лв.;

- основната цел, която си постави общинската 
администрация с изпълнението на този проект, е на-
маляването на енергоемкостта на единица отопляема 
площ и същевременно с това стремеж за увеличаване 
на комфорта чрез подобряване качеството на жизне-
ната среда и намаляване на здравните рискове, чрез 
поставяне на алтернативни източници на енергия и 
ремонт на образователната инфраструктура.

- в обхвата на целевата група, която активно 
се ползва от успешното реализиране на проекта са 
учениците от соу „иван вазов”, Цдг „калина малина” 
и одЗ „александър вутимски” на възраст между 3 и 18 
години. Пряк положителен ефект има и върху учителския 
и обслужващ персонал в учебните заведения, както и вър-
ху семействата на децата, за които се полагат грижи и се 
обучават в тези заведения.

- средствата от проекта бяха вложени в то-
плинно изолиране на външни стени, на покривите и 
подовете на сградите, обновяване на отоплителната 
инсталация, вътрешни ремонти, въвеждане на алтер-
нативни енергийни източници, а именно поставяне на 
слънчеви колектори, конструиране и изграждане на 
специализирано помощно съоръжение  за интеграция 
на деца със специални образователни потребности, 
осветителна система. 

всичко това е само и единствено с идеята, 
че ние като администрация трябва и инвести-
раме в нашето бъдеще, а това са нашите деца.

Не по-малко грижи положихме за защита на проекти в 
социалната сфера, водени от убеждението, че слоевете 
от населението с нисък социален статус се нуждаят най-
много от закрила и достоен живот. В тази връзка разра-
ботихме, защитихме и управляваме

- Проект „Подкрепа за достоен живот“, финан-
сиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, одобрен през 2010 год. Стойността на проекта 
е 138 102,00 лв. Община Своге е партньор на Агенцията за 
социално подпомагане.;

- Проект „Предоставяне на социални услуги в 
своге“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“, одобрен през 2009 год. Стойността 
на проекта е 93  795,17 лв.

- Проект „Укрепване на свлачище на път IV - 16061 с. 
Реброво - с. Ябланица“, финансиран по оперативна про-
грама „регионално развитие“, одобрен през 2009 год. 
стойността на договора е 352 890,00 лв.;

* В момента се работи по:
 1. „Изграждане и рехабилитация на водопроводна  

и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ”. В момен-
та се разработва техническата документация и се съгла-
сува с МОСВ.

 2. „Подкрепа за повишаване на диагностично – ле-

чебния капацитет и модернизиране на отделението за доле-
куване в „МБАЛ – Своге” ЕООД – предвижда се модернизация 
на болницата, чрез закупуване на необходимото оборудване 
за предоставяне на услуги за долекуване.

 3. „Претоварна станция за твърди битови отпадъци 
с предварително третиране на отпадъците за община Своге” 
– Проектът е елемент от регионалната система за управле-
ние на отпадъците в Костинброд. Претоварната станция ще 
се състои от следните основни зони: приемна зона с КПП и 
автоматична везна, складова зона, зона за сепариране и зона 
за претоварване на отпадъците.

За реализацията и съфинансирането на всички тези и 
много, и мащабни дейности, е необходимо преди всичко точно 
финансово планиране и разумна данъчна политика, необходим 
е свободен финансов ресурс, който в тази криза намаля драс-
тично. 

Най-мащабната ни придобивка за 2010 г. е подписването 
на анекс между Европейската банка за възстановяване и раз-
витие (ЕБВР) и „ВЕЦ Своге” ООД за 75 млн. евро към договора 
за рефинансиране на Фаза 2 от проекта „Енергийно оползо-
творяване водите на р. Искър“ чрез построяване на 9 малки 
водноелектрически централи. Първата копка на фаза 2 на 
инвестиционния проект, която включва общо 3 централи, се 
състоя на 8 юни на площадката в землището на село Церово.

  
2.Финансова политика на общината:

 Съставянето, приемането и изпълнението на годишните 
бюджети, се извършваше съгласно изискванията на Закона за 
държавния бюджет, Закона за общинския бюджет,  Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и На-
редбата за условията и реда за съставяне, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет на община Своге. 

Трябва да отбележа, че през последните 4 години, опреде-
лените данъци и такси, като стойности и размери бяха много 
близки до минималните нива, което говори, че те са социално 
ориентирани и поносими за голямата част от населението на 
територията на общината. 

По мое предложение като Кмет на  Общината, ОбС взе 
решение 9-те големи села в общината да станат второсте-
пенни разпоредители със средствата, които им се отпус-
кат. Тази инициатива дава вече своите добри резултати и 
потвърждава разумността на предложението, защото кме-
товете по места най-добре знаят приоритетите на своите 
кметства и жителите им, отговорността е по-голяма и пер-
сонална и не се размива по йерархията.

При направените множество проверки на финансовото по-
ложение и политика на общината от оторизираните органи 
не бяха открити нарушения, Общината няма наложени санк-
ции, което говори за добра финансова дисциплина и разумност 
при разходването на средствата.

И ако трябва отново да се обърнем към цифрите, финан-
сите на общината през последните 4 години изглеждаха по 
следния начин:

        
  31.12. 

 ..  

 

  

2008 . 13 234 871 . 3 965 995 . 889 315 . 
2009 . 10 188 290 . 2 186 145 . 697 767 . 
2010 .  8 953 501 . 1 908 648 . 586 521 . 
2011 .  4 415 716 . 1 192 594 . - 

 

3. аДМинистРативно-пРавно и инФоРМаЦион-
но обслУЖванЕ на насЕлЕниЕто в община своГЕ:

Административното обслужване на населението е свър-
зано с постепенно въвеждане на новите технологии и поста-
вянето му на коренно нови в техническо отношение основи, 
обвързано с националната стратегия за модернизиране на 
администрацията. През 2010 година бе открит туристиче-
ски информационен център за обслужването на гражданите и 
гостите на общината с информация за културните и турис-
тически забележителности в района.

Най – голям брой услуги се извършват от звено ГРАО, зве-
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но Териториално селищно устройство и звено Местни данъци 
и такси.

През този мандат всички решения на Общински съвет – 
Своге, видовете услуги, необходимите документи и срокове-
те за тяхното изпълнение, както и друга важна за граждани-
те информация, се публикуват в местния вестник от 2011 го-
дина – в информационния бюлетин на общината и интернет 
страницата на община Своге.

Основна цел в управлението на човешките ресурси през 
мандата беше създаването на професионална, информирана 
и отговорна общинска администрация, активно ориентирана 
към проблемите на гражданите - цел, която успяхме да по-
стигнем през последните години.

4. инвЕстиЦионна пРоГРаМа:

Инвестиционната програма на Община Своге се изпълня-
ва със средства от Държавния бюджет, собствени приходи и 
средства от спечелени проекти.

Инвестициите са насочени към проектиране, изграждане, 
ремонт и реконструкция на инфраструктурата на населени-
те места, ремонт на учебни, детски  и социални заведения, 
клубове на пенсионера, читалища, спортни площадки, турис-
тически маршрути.

За последните 4 години бяха отпуснати и усвоени сред-
ства за Своге и селата, както следва: 

 

    : 

2008  – 1 803 462 . –   ,    
/   - /: 

N:                                            
.. 

1.     . „”   35 231           

2.   – /.    89 994 

2.   – 1    –  
     -475   

 115 777 

3.    .  /  

/ 

 152 775 

4.  – . „. ” –                                        53 254  

5.   – . „” –                                      11 484 

6.   – . „ ” –                                3 888 

7.   – . „ ”                                        3 235                               

8.  –   . „   25 218 

9.       .                                   11 370 

10.           99 881                       

11.     -                                                      29 873 

12.  – 1                                                                   17 645 

13.      „   977 786 

14.    –                          35 930 

 

2009 . – 592 659 . : 
1.   . „”-                                          89 956 

2.   –                                                      89 554 

3.    – .                                      14 921 

4.                             63 800 

5.    –   -                                       156 366 

6.    .                                        31 819 

7.      .61                                        26 820 

8.     –                                             11 200 

9.                                    11 750 

10. .    -    . 
    -                                                                  

 28 066 

 
 

Както вече отбелязах това са само най-големите реха-
билитационни, възстановителни и инвестиционни проек-
ти, осъществени за последните 4 години на територията 
на град Своге. Ако се направи едно просто сръвнение, ще 
се забележи зависимостта  на намаляване на вложените 
средства, с нарастващия мащаб на кризата, но въпреки 
това непрекъснато се търсеха пътища и начини, така 
че работата в общината да не спре напълно. Цената на 
постигнатото не бе никак малка – неплатени отпуски 
на служители, замръзяване или отлагане във времето на 
някои инициативи и приоритетно изпълнение на други – 
най-вече в социалната сфера, здравеопазването и образо-
ванието. Навярно тази приоритетност ощети и остави 
недоволство у определени слоеве от нашето население, 
но вярвам, че заедно, оттук насетне ще успеем да решим 
всички тези проблеми.

Нормално е, уважаеми съграждани, в предизборния пе-
риод, в който навлизаме, всички опоненти да използват 
един стар прийом, а именно противопоставянето на села-
та на града. Старият рефрен, че всичко се влага в града, 
като общински център, за сметка на останалите населени 
места отдавна вече не е актуален, защото всички вие – 
стойностни и мислещи хора, можете да видите и оцените 
направеното, но нека отново се опрем на най-точния пока-
зател – цифрите.

Кметство Владо Тричков е получило и усвоило за по-
следните 4 години средства в размер на 638 146 лв., разде-
лени по години, както следва :

2008 – 279 645 лв.;
- подмяна на дограма – ЦДГ - 17 934;
- асфалтова настилка и тротоар-ул.34 и ул.40                                  

59 999;
-подмяна на водопровод към резервоар - 62 010;
- водопровод – мах. Клисура - 69 990;
- спортна площадка - 42 687;
- 3 бр.автобусни спирки - 7 040;
2009 – 79 999 лв.;
- направа водохващане и довеждащ водопровод                            

69 999;
- изграждане на канализация в центъра - 10 000  ;
2010 - 118 600 лв.;
- подпорна стена „Гояма лъка” -93 600;
- пешеходна пътека - 25 000;
2011 - 159 902 лв.;
- укрепване на път, чрез изграждане на подпорна стена  

- 96 902;
- корекция на дере - 8 000;
- асфалтиране на път – м. Калугерица - 55 000;
 Подобни строителни, рехабилитационни и поддържа-

щи дейности бяха заложени и извършени и в кметство Ре-
брово. За последните 4 години там бяха инвестрани сред-
ства в размер на 475 549 лв.

2008 – 199 991 лв.  – в това число – изграждане на 
спортна площадка (39 997 лв.), подпорна стена ул. Л. Ка-
равелов (139 156 лв.), разширение и укрепване на същата 
улица – (20 838 лв.)

2009 – 11 700 лв.  – бетониране на част от улица в кв. 
Старо село;

2010 – 233 858 лв. – въжен мост над р. Искър (5 990 лв.), 
корекция дере(6 235 лв.), укрепване на път – Реброво – 
Ябланица (221 633 лв.)

2011 – 30 000 лв. – част от ограда на гробищен парк (3 
000лв.), бетониране начаст от улица (15 000), рехабилита-
ция на път (12 000)

 Кметство Томпсън усвои средства в размер на 166 339 
лв.  През 4 –те години там бе извършено следното : из-
граждане на подпорна стена и бетониране на ул. „Волов”- 
(22 000), отоплителна инсталация – училище ( 24 500), 
бетонова настилка ул. Кокиче(8 000), реконструкция меж-
дублокови пространства (22 000), подпорна стена на стой-
ност 89 839 лв., изкърпване на настилка на улици;

   2010 . – 128 583 . : 
1.   – . „”                                                              14 808 

2.                                                                     49 015 

3.                                                                                          10 800 

4.    – .                                        18 309 

5.                                                              14 580 

6.  – . .                                                                     3 500 

7. . –                                             5 760 

8.                 

 

2011 . – 199 175 .; 
1.    – . „”  „”                8 000 
2.                                                                      30 000 

3.      „”                                                 6 000 

4.                                             30 000 

5.      .                                         6 000 

6.     –                            71 275 

7.                                                                          20 000 

8.   . „” 23 000 

9.                                                                                                    3 400 
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Кметство Свидня получи през мандата 237 008 лв., 
вложени както следва за асфалтиране на път м. Шагерица 
(60 085), изграждане на тротоар –центъра-Манастирска 
ливада (34 993 лв.), тротоар Манастирска ливада (21 993) 
асфалтиране на път за мах Долно Дашовци ( 52 553), бето-
ниране на път м. Правец (13 998), рехабилитация на водо-
проводна мрежа,подмяна дограма ЦДГ, водосток и др.

За 2008 г. Кметство Искрец вложи в проекти 235 884 
лв. Направа на канализация Ф-1000 (167 884 лв.), почист-
ване на коритото на р. Козла (25 000), реконструкция на 
мост, реконструкция на кметството.

през 2009 година бе осъществена рехабилитация на 
път Искрец – Брезе и изграждане на канализация на ул. 
Петрохан на обща стойност – 101 643 лв. През 2010 година 
бе обърнато внимание на селските пътища – ул. Морава и 
ул. Бреза, както и бетониране на пътя за мах. Ямище, всич-
ко на стойност – 47 876 лв. Кризата не подмина и размера 
на средствата за Искрец през 2011 г., където успяхме да 
изградим само канализация на ул Петрохан за 38 000 лв.

За село Церово бяха отпуснати средства в размер на 
204 042 лв., които бяха вложени в следните проекти : ас-
фалтиране на път за кв.Долни Желен ( 79 996), реконструк-
ция на водопроводна мрежа на същия квартал ( 60 000) , 
както и изграждане на отводнителен  канал на квартала 
– 2008 година. 2009 г. – рехабилитация на път мах. Селни-
ната (28 077). 2010 година – изграждане на входна пътека 
ЦДГ, 2011 – изграждане на тротоар ул. Иван Асен ( 14 000 
) и рехабилитация на канализация на улиците „Днепър” и 
„Иглика” на стойност 25 000 лв.

Кметство гара Бов усвои 141 196 лв. в последните 4 
години, които бяха вложени в рехабилитация на пътно от-
клонение – 40 000 лв. за 2008 г. За 2009 година - път г. Бов 
– с. Бов ( 22 773), рехабилитация на резервоар мах. Лускач 
(13 090). За 2010 – подпорна стена на ул. Кокиче – 32 299 лв. 
и монтиране на предпазни мантинели  - 6 663 лв. За 2011 
г. – рехабилитация на ценрален площад ( 7 000  ), както и 
рехабилитация на път с.Бов – г. Бов / 20 000 лв./

За гара Лакатник бяха отпуснати 151 493 лева, из-
разходвани за изграждане на резервоар мах.Церака (21 
819),реконструкция на кметство (29 984). За 2010 г. Бяха 
извършени : подмяна на дограма на ЦДГ, рехабилитация на 
резервоар (10 000), рехабилитация на водопровод ул. Яво-
рец (14 192), път гара – село Лакатник (22 982). 2010 година 
– изграждане на пешеходна пътека до мах. Пробойница на 
стойност 15 000 лв., а през 2011 г., въпреки кризата бяха 
отпуснати и 25 500 лв. За изкърпване на улици, рехабили-
тация на канализация и монтиране на мантинели.

Кметство Осеновлаг вложи през четирите години 
средства, както следва:

 
По-малките кметства също получиха финансови въз-

можности за облагородяване на своите улици, подмяна на 
водопроводи, рехабилитация на пътища, изграждане на 
каптажи, улично осветление и др.

             Кметство Миланово - 45 994 лв.;
             Кметство Батулия - 24 700 лв.;
             Кметство Огоя - 34 882 лв.;
             Кметство Ябланица  - 75 165 лв.;
             Кметство Луково - 64 442лв.;
             Кметство Редина - 29 251 лв.;
             Кметство Лесковдол - 19 937 лв.;
             Кметство Добърчин  - 67 469 лв.; 
             Кметство Брезе - 31 615 лв.;
             Кметство Зимевица - 10 000 лв.;
             Кметство Заноге - 4 965 лв.;
             Село Бов  - 10 000 лв.;
             Село Лакатник -  8 000 лв.;
             Село Габровница - 19 000 лв.; 
             Кметство Оплетня - 23 000 лв.;

и в момента продължава изпълнението на програмата 
за капиталови разходи за строителство, които включват:

- Направата на водосток на път за махала Шагерица, с. 
Свидня;

- Подмяната на част от водопроводната мрежа в с. Оп-
летня;

- Отводняването на ул. Буря, гр. Своге;

До средата на месец септември ще бъдат:
• Изкърпена асфалтовата настилка в с. Миланово;
• Монтирани мантинели на пътя за ЖП школата в с. Гара 

Лакатник
• Ремонтирани част от каптажите в с.Заселе
• Подменена част от канализацията на ул.Първи май, с. 

Свидня
• Изградени бетонови стъпала и подход към ЖП спирка - с. 

Томпсън

Успешно приключи и изпълнението на възложената от Об-
щина Своге рехабилитация на път /IV 16 038/ SFO2603 Церо-
во– Заселе – Зимевица в размер на6560.00лв., 

път /IV 16 061/ SFO2604 /Реброво – Ябланица в размер на 
5320.00лв.,

път /IV 16 063 / SFO2605 / м. Двете реки – с. Огоя в размер 
на 1320.00 лв.,

път /IV 16 047/SFO3611 за с. Лесковдол в размер на 1320.00 
лв. и асфалтирането на път за мах. Калугерица, с. Владо Трич-
ков в размер на 30 676.00 лв., 

асфалтирането на част от път /IV 16029 / VRC2093 Ели-
сейна – Осеновлаг в размер на 194 504.00 лв. 

Предстои докрая на месец септември да бъде асфалтиран 
път / IV 16 408 / SFO3615/ /III-164, Своге – Искрец/ - Добърчин 
за 190130.00 лв. и рехабилитиран път /IV 16031/ SFO2602/ /II-16, 
ж.п. Гара Лакатник– с. Лакатник за 20 000.0 лв. и рехабилити-
ран път /IV 16 035 / SFО1600 с.Гара Бов - с. Бов също за 20 
000.00 лв.

Множеството въжени мостове в община-
та също изискват постоянни грижи и поддръжка.

Възложени са от Община Своге и към настоящия момент 
се изпълняват възстановително-ремонтните работи на:

• транспортен и пешеходен мост над р. Искър за с. Желен;
• пешеходен мост над р. Искър в с. Реброво;
Финансирането е осигурено от Междуведомствената ко-

мисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съ-
вет. За моста за с. Желен са предоставени средства в размер 
на 123 569.00 лв. и крайният срок за изпълнение е 25 септември 
2011 г. За моста в с. Реброво, средства са в размер на 74 385.60 
лв. 

5. МЕЖДУнаРоДни контакти:
Международните контакти, културната, спортна и ту-

ристическа интеграция винаги са били приоритет за мен и 
екипа ми, като гаранция за утвърждаването на община Своге 
на европейската и международна сцена. Общината ни поддър-
жа добри и ползотворни контакти с 5 града от ЕС, 1 от Русия 

             

                                2008 .  

          15 000 . 
                                2009 .  

    / - 118 528 . 
                                2010 .  

     .    30 714 . 
   / - 105 679 . 
                                2011 .  

     / - 382 000 . 
 

                     –   
     177 222 . 
              : 
                                 2008 .  

      20 000 . 
        79 999  
                                 2009 .  

        30 036 . 
                                 2010 .  

      - .  10 995 . 
                                 2011 .  

     . .   8 000 . 
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и 2 от Р Сърбия.  Това не само издига международния авто-
ритет на общината, но създава възможности за получаване 
на много информация и създаване на нови партньорства със 
страни членки на Европейския съюз, както и на други държа-
ви..

6. обРаЗованиЕ:

През периода на мандата образованието винаги е било 
приоритет в управлението  и политиката на общината. Още 
от самото начало задачите, които си поставихме, бяха свър-
зани със: съхраняване на мрежата от общински училища и 
детски градини; подобряване на материално-техническата 
им база; провеждане на необходимите ремонтни дейности за 
подобряване на отоплението в учебните сгради; редовно из-
плащане на основните месечни работни заплати на учители-
те и помощно-обслужващия персонал; предоставяне на сред-
ства за работно облекло в размер на една минимална работна 
заплата и на средства за фонд СБКО; осигуряване на необхо-
димите средства за квалификация на учителите;осигуряване 
на средства за допълнително материално стимулиране на за-
етите в общинската образователна система. С всичко това 
се целеше  подобряването на условията за качествено про-
веждане на обучението и възпитанието на подрастващите 
от община Своге.

Почти всички учебни и детски заведения бяха ремонтира-
ни, с подменена дограма,  санирани и с ново обзавеждане. През 
годините бяха инициирани и финансово обезпечени опознава-
телни екскурзии, а група отличници от обшината през сеп-
тември т.г. замина на екскурзия в Тренто, Италия. 

въпреки ограничените финансови възможности през 
тази година, ръководството на общината предприема 
мерки за изпълнение на най-неотложните ремонтни рабо-
ти в училищата и детските градини .

През последните няколко години се отбелязва увеличение 
на броя на децата в град Своге. С въвеждането на подготовка 
за училище в детските градини бяха приети повече деца. От 
миналата година се разшири и обхватът на петгодишните, 
които също се включиха в подготвителните групи. Поради 
това в някои от детските градини се налага извършването 
на ремонт и подновяване на част от оборудването, за да има 
условия за занимания и отдих на всички деца. Всичко това е на 
стойност около 60 000 лв./шестдесет хиляди лева/.

Най- съществени са промените в ЦДГ ”Калина Малина”, къ-
дето предстои да се обособят подготвителните групи на 5 
и 6-годишните, които досега образуваха една голяма група. 
Ремонтно - строителните дейности ще доведат до основен 
ремонт на кухненския блок и отделяне на още една занимал-
ня, а в спалнята единичните легла ще бъдат заменени с нови 
двуетажни. 

Ще бъдат подновени частично и обзавежданията на дет-
ските градини в кв. Дренов и гара Лакатник, където през но-
вата учебна година също се очаква увеличение броя на децата 
Общинските училища, които от 3 години работят с делеги-
рани бюджети, се стараят макар и с ограничени средства, да 
поддържат и обновяват материалната база. 

със съдействието на общината още през изминалата 
учебна година бяха извършени неотложни ремонтни работи 
в ОУ ”Елин Пелин” – Владо Тричков.

В момента със собствени средства и с парите от резер-
ва в СОУ „Иван Вазов” – Своге тече ремонт на столовата и 
някои от сервизните помещения.

Възстановяването им се извършва, за да може от новата 
учебна година в него да се раздават безплатните закуски и 
да се хранят учениците от 1 и 2 клас, които са на целодневна 
организация на обучение.

Считам, че със създадените форми на партньорство и 
сътрудничество, общинската администрация  засили дове-
рието  на педагогическите колективи в своите добри идеи и 
практики за бъдещето на образованието. Красиво оформени-
те училища и детски градини, заедно с прилежащите им прос-
транства, модерните, съвременни кабинети, зали, сервизни 
помещения и огромната ни грижа за бъдещото поколение на 

общината са повод за гордост на всеки ръководител.

7. ЗДРавЕопаЗванЕ и соЦиални ДЕЙности:

През изминалите години социалната политика на Общи-
на Своге  бе насочена към предоставяне на по-качествени 
социални услуги, ориентирани към най-уязвимите социал-
ни групи и подобряване на здравните услуги . Конкретни-
те действия в изпълнение на социалните ангажименти на 
Община Своге бяха свързани с разширяване кръга на соци-
ални услуги и увеличение на капацитета на съществува-
щите, по-добро качество на предлаганите услуги, както и 
съдействие на хората с увреждания за включване в соци-
алния, икономическия и културен живот на общината. Ва-
жни акценти в социалната политика са подпомагане на хо-
рата от третата възраст при реализацията на различни 
мероприятия и подобряване на материално-техническата 
база на клубовете на пенсионера. Въпреки трудните го-
дини и структурните промени, ние успяхме да задържим 
здравеопазването на необходимото ниво за обслужване на 
населението на общината. Болницата в града бе запазе-
на, ремонтирана и с подновена апаратура. Официално бе 
предаден на Центъра за спешна помощ – София-област, 
нов микробус “Мерцедес”, който да обслужва болните на 
хемодиализа. Микробусът е по- удобен, има осем места, за 
да могат да пътуват и придружителите на хората, нуж-
даещи се от животоподдържащата манипулация

В областта на социалните дейности бяха ремонтирани 
старите и открити нови клубове на пенсионерите. Бяха 
подпомогнати множество техни инициативи, пътува-
ния, чествания, издаване на историята на клуб „Доверие” 
и мн.др. Бе открита кухня за военно-инвалиди със съдей-
ствието на  военния отдел в общината. През тези годи-
ни инвалидите и диабетиците също получиха  определени 
придобивки, които не винаги бяха на нивото на нуждите 
им, но нека не забравяме, че това е и държавна политика. 
Само за 2010 година  бяха назначени лица по програми - “ 
Помощ за пенсиониране “– 10 лица ,” Агенция за хора с ув-
реждания “- 2 лица.

Дами и господа,
Винаги съм бил с убеждението, че колкото и тежка да 

е една икономическа криза и последствията от нея, пе-
риодът на излизане и оздравяване в никакъв случай не е 
толкова продължителен, колкото ако боледува духът на 
нацията, респективно - на хората от нашата община. 
Ето защо съм подкрепял и ще подкрепям всяка инициатива 
на работещите в сферата на запазване на културното 
наследство, историческата памет, вярата, читалищата 
и културата.

8. кУлтУРа. ЗапаЗванЕ на кУлтУРното наслЕД-
ство, истоРичЕската паМЕт и вяРа:

Много изяви бяха инициирани и финансирани в сфера-
та на културата – празници на селата, 45 годишнината 
от обявяването на Своге за град, конкурси с национално 
и международно значение, като например  Първи между-
народен конкурс за камерна музика по повод Деня на на-
родните будители и 200 години от рождението на Шопен. 
Инициативата се осъществи по съвместен проект на 
Община Своге и Музикална академия „Проф.Панчо Влади-
геров”, община Своге и Съюзът на българските писате-
ли съвместно връчват национална литературна награда 
„Александър Вутимски“. След Богомил Райнов и Никола 
Николов още един творец стана неин носител - поетът и 
белетристът Петко Томов, който освен постиженията си 
в областта на литературата има и изключителен принос 
за популяризиране на името и творчеството на Вутим-
ски. По повод на всички национални, официални, местни и 
традиционни празници бяха проведени концерти и спект-
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кли, които се радваха на широк обществен интерес и от-
звук. Художествените състави от общината участваха 
и завоюваха награди в националния събор в Копривщица, 
в национални, регионални и международни фестивали и 
концерти. Общината продължава традиционно да финан-
сира и участва в празниците на общините Мездра, Нови 
Искър и Своге, както да съдейства за реализация на  ини-
циирания от мен, като кмет фестивал „Огнъове в Дефи-
лето”, идеята на който е да се превърне в международен.

Завърши рехабилитацията и възстановява-
нето на къщата – музей Калина Малина. Пред-
стои нейното експониране в общински музей.

Историческата памет и признателност на поколе-
нията от  района, запазена в паметниците, продължа-
ва да е неотменна грижа на общинското ръководство. 
Освен поддържането на старите паметници, се изгра-
диха и нови. По идея на родолюбиви българи, чиито ко-
рени са от с. Осеновлаг и със съдействието и помощта 
на Община Своге и фондация “Христо Ботйов” в мест-
ността “Людска поляна” бе открита паметна плоча на 
най-младия Ботев четник – 16-годишния Александър 
Чендов, както и паметник на загиналите в 4-те войни.

Община Своге работи добре и с всички църковни на-
стоятелства. Бяха съградени красиви параклиси, за кои-
то бяха отредени и отстъпени общински места – г. Бов 
и Реброво, за други бяха осигурени средства за ремонт. 
Общината се включва  финансово и при провеждането 
на обредите по повод църковни и традиционни празници. 

9. споРтна и тУРистичЕска инФРастРУктУРа и 
ДЕЙност:

Ремонтът, новите съоражения, модернизацията и ес-
тетизиранетовна  на спортния комплекс дават реална 
възможност не само на футболния клуб за професионална 
подготовка, но и на младото поколение за активна спорт-
на дейност. Тези перфектни условия бяха и една от при-
чините ФК „Спортист” да влезе в професионалната лига. 
Макар че това участие не продължи дълго, то бе знаково 
за многото фенове на отбора.

Бяха реконструирани и спортните площадки в Искрец, 
Бов. Лакатник.

Бе възстановено автомобилното рали под името „Пла-
нинско Своге”, като кръг от републиканския планински 
шампионат. По възрастните свогенци помнят неговия 
предшественик – рали „Република” което събираше множе-
ство състезатели, заради престижността му като кръг 
от националния шампионат на България и екстремните 
преживявания по пътищата на общината. 

Красивата природа на този край и чистият въздух ви-
наги са привличали много любители на туризма, пещерно-
то дело, алпинизма и екоекспедициите

От десетилетия се провежда и туристическият събор 
на връх Грохотен, съпроводен от впечатляващи историче-
ски възстановки за различни годишнини и чествания. Тра-
дицията е жива и днес и всеки август стотици свогенци и 
гости на града се отправят по живописните пътеки към 
върха. През мандата бяха осъществени два проекта – из-
граждане на вазовата пътека и екопътеката към Трите 
бора, работи се в посока китните кътчета от нашия ро-
ден град и край да се превърнат в привлекателна и предпо-
читана туристическа дестинация, както и за популяризи-
рането на културния и селски туризъм,

Уважаеми жители на Своге и общината,

Направеното през мандата 2007-2011 г. не е малко. То не 
е само мое дело. Всичко това е реализирано, благодарение 
на всички вас, на усилията за  взаимодействие с общинския 
съвет и неуморния и всеотдаен труд на служителите на 
общинска администрация.

Само по този път, с конкретни и мащабни действия 

община Своге ще продължи да изгражда своята визия на съ-
временна европейска община, туристически и културен цен-
тър, привлекателно място за местни и чужди инвестиции и 
партнъорства.

Всичко свършено дотук, Дами и господа, гарантира едно 
по-добро бъдеще за района и хората, живеещи тук, но това е 
възможно само и единствено ако започнатото бъде продълже-
но с досегашния маниер на действие, със същия хъс и желание, 
от този екип, който доказа през годините, че най-големият 
му приоритет са хората на тази община.

Краят на всеки мандат за всеки кмет се побира в думата 
- равносметка, а моята е, че мога да ви погледна в очите, със 
самочувствието на добре свършена работа, но и с нови идеи 
за бъдещето и отговорност те да бъдат осъществени заед-
но с всички вас.“

ЕМИЛ АТАНАСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Емил Атанасов, кмет на община Своге:
НАЙ-ПОЧТЕНАТА ДОБРОДЕТЕЛ Е ЧОВЕЩИНАТА

Въпроси за Шишманова анкета

1. Месторождение - Своге

2. Място и дата на изповедта - Своге

3. Коя краска предпочитате? - Зелено

4. Коя е любимата Ви миризма? – на чисто

5. Кое цвете Ви се вижда най-хубаво? - роза

6. Кое животно Ви е най-симпатично? - кон

7. Коя краска на очи и коси предпочитате? - черни

8. Коя е според Вас най-почтената добродетел? - чове-
щината

9. Кой порок мразите най-много? - предателството

10. Кое е най-любимото Ви занятие?- решаване на про-
блемите на хората

11. Кое развлечение Ви е най-приятно?- туризъм, излети 
в планината 

12. Кой според Вас е идеалът на земното щастие?- лю-
бовта

13. Коя съдба Ви се вижда най за окайване? - болните

14. Може ли да Ви попита човек на колко сте години? – да 
на 48 г.

15. Кое кръстно име бихте си взели, ако бихте си го из-
бирали сам? - Емил

16. Кой е най-хубавият момент в живота ви? – много са

17. Кой е най-тъжният? – загубата на баща ми

18. Коя е Вашата главна надежда? – в младите, в децата

19. Вярвате ли в приятелството? - винаги

20. Кой според Вас е най-хубавият момент през деня? - 
утрото
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21. Кое историческо лице Ви е най-симпатично?- Васил 
Левски

22. Коя личност от роман или театър?-  Много са

23. Коя страна бихте предпочели да живеете? - България

24. Кой е любимият Ви писател? - Андерсен

25. Кой живописец? - Леонардо да Вила

26. Кой композитор? – Бетховен – Симфония №5

27. Ако бихте желали да си имате девиз, кой бихте си 
взели?”Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи 
от нашите  собствени задружни сили” – Васил Левски

28. Кое е според Вас най-майсторското творение на при-
родата? - Човека

29. От кое място Ви е останал най-приятния спомен?- 
Много са

30. Кое е любимото Ви ястие? – пълнени чушки

31. Предпочитате меко или твърдо легло? - меко

32. Кой чужд народ Ви е най-симпатичен? - руския

33. Напишете някоя Ваша мисъл или цитат, смисъла на 
който одобрявате? – преди малко го написах

Въпросите на “Софийски вестник”:

- Какви три неща бихте взели, ако попаднете на са-
мотен остров? – кибрит, нож, gsm

- От кой отбор сте? – Ман. Юнайтед

- Карате ли кола? - да

- Вярвате ли в Бог? - да

- Коя мечта не сте достигнали в живота? – да видя 
още по-красив моя роден край

- Мразите ли и ако да –  какво и кого? – безразличие-
то  у хората



Болницата в своге за пръв път печели проект

На 07.09.2011 год. в Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма в присъствието посланика на 
Япония в България Н.ПР. Макото Ито, министърът Трайчо 
Трайков, д-р Любица Томчева - Управител на „МБАЛ - Сво-
ге“ ЕООД и главният счетоводител Адриана Атанасова 
подписаха договор за финансиране на проект от безвъз-
мездната помощ от Япония за подкрепа на структурните 
реформи в България .

Проектът „Създаване на център за скрининг и ран-
на диагностика на бронхообструктивни заболявания към 
„МБАЛ - Своге“ ЕООД на стойност 102 271 лв. беше спече-
лен в условията на конкуренция с  91 проекта от цялата 
страна и е един от деветте одобрени. 

Болницата в Своге за пръв път печели проект, чието 
финансиране ще осигури дейност със значителен социален 
ефект в Общината. 

Изпълнението на проекта включва  за една година пре-
гледи на 600 деца и 700 възрастни от населението на Об-
щина Своге с цел  профилактика, ранна диагностика и ле-
чение на белодробни заболявания. 

Ще бъде обновен кабинет за прегледи и изследвания на 
дишането, както и извършен ремонт на санитарен възел 
с изграждане на тоалетна за инвалиди. Оборудването ще 
даде възможност за диагностициране на алергични заболя-
вания чрез изследване на кръвта – особено важно при деца-
та до 6 години, при които не се препоръчва кожно тесту-
ване. Ще се предоставят апарати за лечение с кислород  в 
дома на нуждаещи се пациенти. 

Предвидени са образователни лекции за вредата от 
тютюнопушенето сред подрастващите и спецификата 
на заболявания като астма, туберкулоза и др. 

Изпълнението на проекта е свързано с широко популя-
ризиране дейността на центъра чрез пресата, информа-
ционни материали и работни срещи с общопрактикуващи 
лекари.  Средствата по всички дейности на центъра, апа-
ратурата и консумативите са изцяло покрити от япон-
ската страна. 

Д-р Томчева изрази сърдечна благодарност от името 
на болницата и общината на Н.ПР. посланика на Япония и 
екипа на Министерството на икономиката, енергетиката 
и туризма за възможността да се реализира този проект.

с вЪЗХиЩение За стореното доБро

Беше вечерта на осми март 2011 год. Макар и по-късния 
час се надявах да има  по телевизията предаване по слу-
чай деня на жената. Въпреки че не съм постоянен зрител, 
това ме подтикна да включа телевизора. Все пак съм жена 
и смятам, че на този ден следва да има по-голямо внимание 
към нас, жените.

С изненада видях, че по канал 1 на БНТ е предаването 
„Открито” с водещата журналистка Валя Ахчиева. Тя го-
вореше за неразрешения проблем на община Своге. Той се 
отнасяше за една линейка, която е нужна за транспорти-
рането на бъбречно болните от домовете им до болнично-
то заведение в София и обратно. 

Независимо, че повече от живота си съм прекарала и 
сега живея в София винаги ме привлича китното ми родно 
село Миланово с живописната омайна природа, а то е част 
от тази община. Това насочи вниманието да гледам и слу-
шам с интерес предаването до края. 

И какво видях? – един човек в лицето на господин Емил 
Атанасов като кмет загрижен и отговорен за този про-
блем. Последният е бил представляван по каналния ред за 
разрешаване пред висшестоящите институции от него, 
но до момента нямаше положителен резултат. Специали-
стите от тези институции може би са сметнали пробле-
ма за дребно нещо, за да има такова отношение. Наистина 
за техните измерения статута на една линейка е малова-
жен, след като не се отнася за скъпоструваща апаратура 

(продължава на стр. 8)
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До Г-н Емил Атанасов
Кмет на гр. Своге, Софийска област

Благодарствено   Писмо

От родителите на децата от Детско-юношеска школа 
„Спортист“ –гр. Своге

уважаеми г-н кмете,

Ние родителите и децата от Детско-юношеска школа 
„Спортист“ - гр. Своге, най-искрено благодарим за това, че 
Община Своге и лично вие финансирахте, ангажирахте се и 
помогнахте децата ни да участват на три международни 
турнира - гр. Бордо и 2 пъти в гр. Руняк, Франция, а през 
тази година и в гр. Велс, Австрия.

Впечатлени сме от организацията на самото пътуване, 
условията осигурени за децата ни, отношението към тях и 
сме горди от това, че децата от едно малко населено място 
като гр. Своге, представиха достойно България и се почув-
стваха Европейци.

Надяваме се, че децата и за напред могат да разчитат на 
Вашата подкрепа и подкрепата на Община Своге за бъдещо-
то си развитие, като хора и спортисти.

Изказваме благодарност и на треньора Ангел Танев за 
всички положени усилия да превърне децата ни в достойни 
спортисти, за това че възпитава любов към футбола у тях 
и ги учи на тактическа дисциплина, красив и съдържателен 
футбол и формира отбор с голямо бъдеще.

с уважение:
(Родители)

от някоя болница и то за четирима болни, а не за много 
хора. Всичко това не бе разколебало вярата на кмета да 
търси начин за съдействие за разрешаване на проблема. 
Силното му желание да осъществи намерението си го бе 
подтикнало да се обърне към това предаване. С обяснения-
та си по време на дискусията личеше стремежа му да раз-
реши този казус и с общите усилия на събеседниците си 
да се запази линейката за болните. И чрез предаването се 
осъществи разрешаването на проблема. Той би могъл да се 
уреди и преди, но всяко нещо става за  добро. Така зрители-
те се запознаха с отношението на кмета Емил Атанасов 
към житейските проблеми.

Убедена съм Господин кмете, като знам в какво време 
живеем сега, че това е изисквало допълнително усилие и 
време на Вас и Вашия екип, за да докажете необходимост-
та от разрешаване на проблема, а може би и здрави нерви. 

С това Вие показахте, че  отговорно се отнасяте към 
потребностите на хората и сте загрижен за всеки човек 
от общината, независимо от социалния му статус. Ясно 
бяхте осъзнали, че разрешаването на този проблем е от 
жизнено важно значение за болните, а не дребно нещо. 

За мен това нещо е като малко камъче с голямо зна-
чение, изразено в народната мъдрост – „Малкото камъче 
преобръща колата, а не голямото”. Именно този проблем 
можеше да преобърне живота на тези хора. С разрешава-
нето му им се продължава живота. А има ли нещо по-ценно 
от самия живот? 

Спокойно и убедително изразените от Вас слова съз-
дадоха в мен впечатлението, че сте способен задълбоче-
но да вникнете в проблематиката и да търсите различни 
начини за разрешаване на ситуацията. А за това са необ-
ходими знания и умения, а не само гръмки фрази в празни 
обещания. 

Успях да видя част от предаването, но то ми бе дос-
татъчно да почувствам човешкото в човека – кмета Емил 
Атанасов. То изпълваше топлота и съпричастност към 
тези болни. А това може да го стори човек с голямо сърце 
и Вие имате  такова.  

Аз вярвам, че който прави добро от сърце отключва до-
брото в сърцата на хората и те го изразяват в доверието 
си към него. 

Тези Ваши качества съм ги усетила и при срещите, ко-
гато сте идвали на село по различни поводи. За мен те са 
малко, понеже съм пенсионерка и прекарвам лятото там, 
но достатъчни да ги разбера. Те красноречиво ми говорят 
за Вас, че се стремите да разрешавате проблемите на 
мало и голямо, на здрави и болни, да поощрявате и подкре-
пяте самодейните състави към читалищата  в общината, 
за да възстановяват и съхраняват традициите и култур-
ните ценности на предците ни. Това го прави и певческия 
състав „Шарен гердан” в моето село. Също така умеете да 
се грижите като добър стопанин за голямата си фамилия 
с многобройната си челяд, разположена на територията 
на община Своге и да сте достоен за оказаното Ви дове-
рие от тях.

С написаното изразявам възхищението си за сторе-
ното добро на бъбречно болните и предавам специалното 
си поздравление към господин Емил Атанасов за начина на 
разрешаване на този проблем, като му пожелавам здраве и 
попътен вятър в отговорната мисия на кмет и добър сто-
панин на обширния дом – Община Своге, където е и моето 
родно село Миланово. 

с уважение,
еленка тодорова
гр. София, ж.к. „Сухата река”

(продължение от стр. 7)



да релаксират на плажовете на Лидо ди Йезоло, както и 
на брега на езерото Брачано. Групата разгледа и най-кра-
сивите кътчета на Рим, всички хвърлиха монети във фон-
тана Ди Треви, за да се върнат отново във Вечния град и 
се „докоснаха” до 
неповторимото 
величие на Ва-
тикана.

Фестивални-
те вечери под 
замъка Брача-
но бяха истин-
ски празник на 
фолклора, при-
ятелството и 
културната ин-
теграция.

Делегацията 
от община Своге бе приета и от кмета на Брачано, който 
изказа своето задоволство, че българският фолклор ще 
стане достояние на жителите и гостите на Брачано за 
първи път в историята на фестивала.

Изпълненията на състава бяха посрещнати с огромен 
интерес и неспиращи аплодисменти, както от италиан-
ската публика, така и от множеството българи, живеещи 
в Брачано. Последната фестивална вечер, привилегията 
да закрият фестивала имаха точно свогенските танцьо-
ри. И докато вековните крепостни стени на замъка се 
огласяваха от звука на гайдата и възгласите „Дръж се 
земьо, шоп те гази!”, желаещите можеха да дегустират 
невероятните млечни деликатеси на фирма „Зоров 91”, на 
които благодарим за съдействието и помощта. 

След награждаването на „Балканче”, IV международен 
фестивал „Замъкът Брачано” бе закрит с химна на Р. Бъл-
гария. Емоционалният момент под светлините на старин-
ния замък ще се запази завинаги в сърцата и на българска-
та делегация и на италианската публика.

От 26 до 30 август танцова формация „Балканче” при НЧ 
„Градище 1907”, с хореограф Иван Иванов взе участие в IV 
международен фестивал „Замъкът Брачано”, Италия.

Фестивалът се 
провежда от фон-
дация „Соправиста” 
под патронажа на 
кмета на Брачано.

Поканата към 
танцовата форма-
ция дойде след пре-
цизна селекция на 
предоставените 
предварително кон-
цертни и репетици-
онни клипове на със-

тава, които впечатлиха организаторите с оригиналната хо-
реография, сърцатото изпълнение и красотата на национал-
ните ни костюми и извоюваха правото, тази година за първи 
път във фестивала да участва и българска група и това бяха  
именно танцьорите 
от читалище „Гради-
ще 1907” - Своге.

Във фестивала 
представиха своя 
фолклор още Мекси-
ко, Испания, Полша, 
Германия, Франция, 
Гърция и Чехия.

Танцьорите от 
„Балканче”, както и 
цялата група имаха 
възможността да се 
насладят на Венеция, 
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в международния фестивал 
„Замъкът Брачано” италия участваха децата от 

формация „Балканче”
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 “Любимец” – “Спортист “ 0:1 

На 29 август юношите на Своге до 19 години гостуваха в 
Любимец на местния тим в кръг от първенството на Елитна-
та група /4-ти поред/. В един бърз и интересен двубой “Спор-
тист“ изтръгна ценна победа с 1:0 с гол на нападателя Неде-
лин Иванов в 26-ата минута. По едно полувреме си разделиха 
двата състава през първите 45 минути “Спортист“ домини-
раше, като имаше още две отлични възможности за гол. През 
второто полувреме настъпи леко отпускане в състава  ни 
и само късмета ни помогна да не ни вкарат гол, домакините 
техния състав е изграден от играчи на “Локомотив Пловдив”.

С победата си “ Спортист”  има вече четири точки и зае-
ма десето място в “А” Елитна юношеска група. Часове преди 
приключване на редакционното време на бюлетина нашите 
юноши до 19 години постигнаха втора поредна победа. Този 
път като домакини те надиграха с класическото 3:0  състава 
на “Берое” /Стара Загора/. Головете паднаха през второто по-
лувреме. Точни бяха: Неделин Асенов, Д. Йорданов и Цв. Дончев. 
Силен мач направи вратарят Ал. Иванов. Гостите нацелиха на 
два пъти гредите. 

Три мача до момента изиграха “Искра “2009 /Искрец/ .Из-
ключителна активност и похвала за искречанци вече с нов 
спонсор и с детска формация. 

На 21 август “Искра” се препъна на старта на собствен 
терен с разгромна загуба с 0:5 от младия отбор на “Искър“ /
гара Лакатник/ със най-добрите играчи в състава си -тези, 
които играят в други тимове /братята Иванови, Б. Спасов 
и други. Силна игра след 55 минути на Лакатник, когато 
Г.Иванов, Е. Иванов и Б. Спасов станаха неудържими в мача 
срещу “Спартак “ 

/Подгумер/ искречанци играха похвално добре и напълно 
заслужено победиха с 1:0 с гол на талантливия футболист 
Денислав Мирославов в  85- ата минута. С техничен удар от 
13/14 метра стреля неспасяемо за първата победа на искре-
чанци. Последната трета проверка се осъществи във втор-
ник на шести септември, седмица преди подновяване на пър-
венството на аматьорската областна група.

Втора победа с 3:1 срещу състава на” Лесново”, участник 
в групата. 

пРЕДсЕЗонни контРоли и новини

иЗпЪлнитЕлният ДиРЕктоР на 
пФк “споРтист” поДаДЕ оставка

Това съобщи самият той за БТА, но не пожела да конкре-
тизира причините за решението си: ”Подавам оставка. След 
като тя бъде приета, ще разкрия подробностите за това мое 
решение”, заяви Димитров. Той покани управителния съвет на 
клуба да се събере на 07.09.2011г., за да разгледа въпроса.

Управителният съвет на”Спортист” Своге не прие остав-
ката на председателят и изпълнителен директор Христо Ди-
митров. Той обяви намеренията си да напусне в началото на 
седмицата с мотиви – неразбирателство в работата на уп-
равленческото тяло, но след срещата с останалите членове 
на УС реши да остане.

ЮноШитЕ на “споРтист”
с пЪРва побЕДа в Елита

своГЕ - ФУтболЕн ГРаД №1 в 
кРасивото искЪРско ДЕФилЕ

Общинският отбор на Своге завоюва първото място по 
футбол на празниците на градовете в Искърското дефиле 
на 26  август 2011година, когато се състояха в Кубратово 
с участието на Нови Искър, Мездра и Своге.

Свогенският отбор беше съставен от млади надежди 
на футболната школа на Своге и от футболисти от близ-

кото минало, между тях неостаряващите Л. Грозданов, Е. Гьо-
шев и Искрен Митов.

В първата среща “Общинарите “от Своге надиграха Ме-
здра с 2:1, втората с домакините от Нови Искър отново за-
върши при същия резултат 2:1  за Своге. По два гола вкараха: 
Искрен Митов-ветеран и талантливия халф на “Спортист “ 
– Дарио Стоичков.

Нови Искър победи Мездра с 4:1 и окупира второто място. 
Неостаряващият Грозданов за трети път след 2004г. прегър-
на купата за шампион на Искърския пролом по футбол. Чес-
тито!

“Спортист “ записа трудна победа с 1:0 над добре ор-
ганизирания и сърцат състав на “Банско” в мач от четвър-
тия кръг на Западна “Б” група, игран в Своге и с актив от 
9 точки заема 22-ро място.

В завързан мач двата отбора водиха яростна битка за 
трите точки, като крайният печеливш се оказа логично 
домакина “Спортист”, който беше добър след почивката и 
заслужено победи. Влезлият в 56-ата минута като резер-
ва бразилец Кристияно асистира за головото попадение, 
което опитния Мл. Стоев реализира две минути по-късно 
за крайното 1:0.

Мачът започна доста анемично, като играта се воде-
ше предимно между двете наказателни полета, а ударите 
по посока и на двамата вратари бяха рядкост.

Първата сериозна опасност сътвориха гостите в 
23-ата минута. Тогава П. Петков проби по десния фланг 
и центрира точно към непокрития Калайджиев, който 
засече с глава топката в ръцете на отличния Годжев. В 
самия край на първото полувреме капитанът Л. Младе-
нов не успя да се възползва от една рикоширала топка и 
пропусна да изведе шоколадите напред в резултата. След 
подновяването на играта “Спортист” взе превес и това 
даде резултат. В 58-ата минута след бърза триходова 
комбинация Р. Ангелов намери с извеждащо подаване пред 
малката палантерия и Маджо с добри изяви с деснячката, 
бе точен за 1:0.

Няколко минути по-късно след попадението, Своге бяха 
близо до нова възможност за увеличаване на головия си 
актив, като отново в центъра на събитието попадна 
мощният таран Кристияно Дакоща, той надбяга като на 
шега защитата на гостите, последва елегантно преодо-
ляване на стража Т. Кючуков, играл на два пъти в Своге, и 
насочване на топката в опразнената врата, на “Банско” 
откъдето със самопожертвователна намеса защитника 
Крушовски с шпагат от гол линията изби аулт кожено-
то кълбо.

В 75-ата минута гостите от курортния град бяха бли-
зо до изравняване на резултата, но Слави Шопов нямаше 
късмет пред гола, неговия топовен шут от 15/16 метра по 
диагонала, бе отразен с класа от Годжев.

В оставащите минути на срещата, банскалии продъл-
жаваха да не се предават и атакуваха опасно. Домакините 
обаче не позволяваха обрат и затвориха мача в своя полза.

В следващите две срещи от петия и в шестия кръг 
“Спортист” последователно гостува на стадион “Овча ку-
пел” в София на новакът “Сливнишки герой” – 10.09.2011г. /
събота/ - 17 часа, а на 18.09.2011г. отново от 17 часа е мача 
с “Чавдар” /Етрополе/ в Етрополе.

“споРтист ”- “банско ” 1:0
бРаЗилЕЦЪт  кРистияно Дакоща иЗвЕДЕ своГЕ До 

побЕДата сРЕщУ “банско”  с 1:0

Във втория кръг “Спортист” изключително трудно 
стигна до победа над “Чавдар”/БСл/ с минималното 1:0 във 
Своге с гол от дузпа на Мл. Стоев в четири минутното 
добавено време на двубоя и оглави временното класиране 
на Западната “Б” със 6 точки. Последва в следващия кръг 
на 27 август срамна загуба при гостуването във Видин на 
“Бдин” с 0:5 и отстъпване на първото място.

новини от ПФк “сПортист-1924” – своге
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О Б Щ И Н А  С В О Г Е

З А П О В Е Д
№1021/12.08.2011 г.

На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.54,ал. 1 от Изборния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ:
местата на обявяване на избирателните списъци както следва

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички лица, 
изпълняващи възложени им от закона или административен орган 
функции за произвеждане на изборите, за сведение и изпълнение.

ЕМИЛ АТАНАСОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал: /П/
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

О Б Л А С Т  С О Ф И Я
   З А П О В Е Д
                 №  976/09.08.2011
На основани е чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с чл.71,ал. 2 и 3 от Изборния 
кодекс

ОБРАЗУВАМ:
Следните  общи избирателните секции на територията на 

общината:

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички лица, 
изпълняващи възложени им от закона или административен орган 
функции за произвеждане на изборите, за сведение и изпълнение, и да 
бъде обявена публично.

ЕМИЛ АТАНАСОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал: /П/
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

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



ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на 
основание с чл.14, ал.7 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл. 16, ал.1, ал.2, от 
Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество обявява 
публичен търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем на част от имот – публична общинска 
собственост, представляващ терен с площ от 500 
(петстотин) кв.м. (североизточната част от УПИ 
№ХІ”За поща и СНС”, по права линия, разположена 
на разстояние от сградата на кметството измерено 
графично, както следва: от северният ъгъл – около 
10 кв.м.; от източният ъгъл – около 5 кв.м..), попадащ 
в УПИ №ХІ, отреден за “Поща и СНС”, находящ се 
в кв.2 по ПУП на село Заселе, за срок до пет години .

 Началната тръжна месечна наемна цена в 
размер на 50.00 (петдесет) лева, без ДДС. 

 Цена на тръжната документация 100.00 (сто) 
лева, без ДДС. 

 Депозит за участие  - 50.00 (петдесет) лева.
 Приемане на офертите в деловодстото на 

Общината до 12,00 часа на 28 септември 2011 год
 Търга ще се проведе в заседателната зала на 

Община Своге от 12,00 часа на 28 септември 2011 
год. 

Закупуване на тръжна документация - Община 
Своге, отдел “Управление на собствеността”, етаж 
трети

При неявяване на купувач, ще се провежда търг 
при същите условия всяка сряда от 12,00 часа в 
заседателната зала на общината.

 За справки телефон 0726 – 85, вътрешен  25.

ЕМИЛ АТАНАСОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласувал: /П/
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ
им/52 

Изх № 94-К-75
       29.08.2011г.

О Б Я В Л Е Н И Е 

На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство 
на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ 
СЪОБЩАВА, че със заповед № 1095 от 29.08.2011г. на 
Кмета на Община Своге  е одобрено  задание по чл.125 
от ЗУТ  и   издадено разрешение по чл.135, ал.3  от 
ЗУТ за допускане, за възлагане от заинтересованите 
собственици  изработване на проект за Частично 
изменение на одобрен подробен устройствен план 
(ЧИ на ПУП) – изменение на Планът за регулация 
и застрояване (ИПРЗ) на кв. 158 на гр. Своге, 
съдържащо се в разделяне урегулиран поземлен имот 
(УПИ) № Х-2008 на два самостоятелни урегулирани 
поземлени имоти (УПИ) с нови №№ Х-2008 и ХХV-
2008 с площи съответно от: 520 кв.м. и 519 кв.м., при 
спазване определените минимални размери за лице и 
повърхност на новообразуваните УПИ,  съгласно чл.19, 
ал.1, т.1, във връзка с ал.3 и ал.4 от ЗУТ и при спазване 
изискванията на чл. 31, ал.1, т.1 от ЗУТ, по отношение 
разстоянието от съществуващата жилищна сграда в  
северозападната част на УПИ № Х-2008 до страничната 
граница с новообразувания УПИ № ХХV-2008.  

Справка и допълнителна информация може да 
получите в отдел “Териториално и селищно устройство” 
при Община Своге, всеки работен ден от седмицата.

На основание чл. 215, ал.1, т.4 от  Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) по  заповедта  могат 
да се правят писмени възражения и предложения до 
Кмета на Община Своге, в 14-дневен срок от  датата на 
публикуване  на  настоящото  обявление.

ЕМИЛ АТАНАСОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласувал: /П/
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ
ББ/

О Б Щ И Н А  С В О Г Е
О Б Я В А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7
телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg;

факс–0726/25–38; 20-59

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

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7
телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg;

факс–0726/25–38; 20-59
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