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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА
Р. БЪЛГАРИЯ, ПРОВЕДЕНИ НА 23.10.2011



НОВИНИ ОТ ПФК “СПОРТИСТ”
1924-СВОГЕ
СТОЕВ И ТОДОРОВ ПОПАРИХА ГОСТИТЕ
С КРАСИВИ ПОПАДЕНИЯ
“СПОРТИСТ” – “АКАДЕМИК” 2:0
“Спортист” игра прекрасен футбол 45
минути, който се оказа достатъчен за
победата с 2:0 над “Академик” пред около
100-ина зрители. Момчетата на треньора
Валери Дамянов изковаха победата през
второто полувреме, а смените: Симеон
Атанасов и особено бразилецът Кристиано Да Коста раздвижиха видимо играта на
домакините, като последните 30-ина минути на двубоя преминаха при пълен диктат
на “Спортист”. През първата част играта
бе равностойна, като головите положения
бяха рядкост. В едно от тях Филипов стреля опасно на сантиметри от лявата греда
(продължава на стр. 4)
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на Годжев. В 30-ата минута Младен Стоев
застраши Стойчев с удар от 22-23 метра
от фаул, който профуча над напречната
греда. Това полувреме повече ще се запомни
с ужасния сблъсък в наказателното поле на
гостите, при който капитанът на свогенци
Младенов получи тежък удар в главата и бе
закаран в болницата със съмнение за комоциум.
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В началните минути на второто полувреме “Академик” създаде две положения, но
Петков и Бахъров не успяха да пратят топката в мрежата на Годжев. При първата ситуация Радулович изведе в отлично положение Петков, който шутира силно, но Годжев
с мъка парира удара. Във втория случай юношата на “армейците” Бахъров от 15-16 метра
стреля с крак,но не можа да насочи топката
във вратата. В 66-ата минута Младен Стоев
/ Маджо/ не сгреши. С хубав премерен удар от
фаул той откри резултата. След попадението
“шоколадите” натиснаха своя съперник в търсене на втори успокоителен гол. В 77-ма минута Андреас Васев, който се представи отлично в срещата мощно проби по десния фланг и
осъществи успоредно прострелно центриране
към връхлитащия в наказателното поле Мирослав Тодоров, който в движение не остави
шанс на вратаря Стойчев за 2:0.
Голмайстори :1:0 Мл. Стоев/66/, 2:0
М.Тодоров / 77 /;
Жълти картони : Стоев, Васев/
Сп/,Петков /Ак/;

ДЕТСКО ЮНОШЕСКИ ФУТБОЛ
СВОГЕНЦИ ОТНЕСОХА С 5:0 “СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ” /СЛИВНИЦА/
“Спортист”юноши младша възраст
разбиха у дома “Сливнишки герой” с 5:0 и
запази лидерската позиция в класирането.
През целия двубой домакините мачкаха съперника, като свогенци можеха да спечелят
и още по изразително, но регистрираха не
малко пропуски.
Още в 15-ата минута Александър Иванов попадна в прегръдките на съотборниците си след като откри резултата. В средата на полувремето Теодор Симеонов удвои и
даде допълнително спокойствие на треньора си А. Танев.В самия край на първата част

отличния футболист Алекс Иванов вкара след
техничен удар втори гол и резултата стана
категоричен 3:0.Със започването на второто
полувреме “Спортист” отново натисна и в 65
минута от точката за изпълнение на 11 метров наказателен удар Боян Василев се разписа
за 4:0.
Крайното 5:0 фиксира Симеон Славков
десетина минути преди края.Гостите от Сливница, които по- принцип са един от най- солидните състави в групата и демонстрират
кратен футбол, този път не успяха да сътворят нито една голова опасност.
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“СПОРТИСТ”
С ПОБЕДА И ПРИ ДЕЦАТА
СВОГЕНЦИ ОТВЯХА
“СЛИВНИШКИ ГЕРОЙ”
С ХЕКТРИК НА
ВАЛЕНТИН НЕДЯЛКОВ С 6:1
“Спортист” –деца родени 97/98 година
нанесоха трета загуба на “Сливнишки герой”/
Сливница/ и излязоха еднолично на върха с 3
точки, повече от втория “Рилски Спортист” /
Самоков/.
Това бе поредния успех на най- малката
формация в школата на “Спортист”. Головете
отбелязаха талантливия млад играч Валентин Недялков с 3 гола, Хани Бедри вкара два
гола, а Кирил Янакиев се отчете с един и една
асистенция.

АМАТЬОРСКИ ФУТБОЛ
ОФГ – ЗАПАД VI- КРЪГ
“Скала” /Бов/ със силна игра и железни нерви спечели като домакин комшийското
дерби срещу “Искра2009” /Искрец/ с 3:2 и по категоричен начин дава заявка, че ще определя с
“Ком “ / Годеч/ най- добрия отбор на Запад.
Другите два регионални отбори: “Церово” и “Искър” 2005 /гара Лакатник/ продължават с посредственото си представяне.

НОВИНИ ОТ ПОСЛЕДНИЯ ЧАС
НА ПФК “СПОРТИСТ” / СВОГЕ/
Юношите старша възраст на Своге загубиха домакинството си срещу “Черно море”
/Варна/ с класическото 0:3. На стадиона в Бов
стана доста твърд мач с много контузии и
един червен картон на варненци.
“Спортист” стартира срещу “Черноморец” /Поморие/ за купата на България като
мача ще се играе на градския стадион в Своге
и ще бъде отразен в следващия брой на бюлетина.
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ГРАФИК
За извозване на битова и улична смет Община
Своге за 2012 год.
/специализирани автомобили за обслужване на
кофи и контейнери тип „Бобър”/

ПОНЕДЕЛНИК - град СВОГЕ
1. Първи
район
–
кв.”Старо
село”,
кв.”Манастирски ливади”,кв.Дренов-ул.”Дружба”
и кв.Бранчовица
2. Втори район – улици и махали както следва:
„Цар Симеон”, „Васил Левски”, „Христо Смирне
нски”,”Раковска”,”Александър Вутимски”, „Ал.
Стамболийски”, паркинг зад Читалище,”Страцин”,
края на ул.”Джиджовска”, площад Автогара,
продължение на „Цар Симеон” до главен път,
„Крафт”, кв”Светица”, ”Алилица”, кв.21 блокове,
паркинг „Горско”, ул.”Виктор Юго”, кв.Дренов
ВТОРНИК – гара Лакатник, гара Бов,
Габровница, гр.Своге, с.Церово
1. Първи район – гара Лакатник и гара Бов и
два пъти в месеца Габровница
2. Втори район- улици и махали както следва:
„Цар Симеон”, „Васил Левски”, „Христо Смирне
нски”,”Раковска”,”Александър Вутимски”, „Ал.
Стамболийски”, паркинг зад Читалище,”Страцин”,
края на ул.”Джиджовска”, площад Автогара,
продължение на „Цар Симеон” до главен път, с.
Церово и махала „Митаковото”/Бов/
СРЯДА – с. Искрец, Санаториум/с.Искрец/,
гр.Своге
1. Първи район – с.Искрец до мах.Манинци,
Санаториум
2. Втори район -улици и махали както
следва: „Цар Симеон”, „Васил Левски”,
„Христо
Смирненски”,”Раковска”,”Александ
ър Вутимски”, „Ал.Стамболийски”, паркинг зад
Читалище,”Страцин”, края на ул.”Джиджовска”,
площад Автогара, продължение на „Цар Симеон”
до главен път,”Крафт”, към Дренов – паркинг
блокове и паркинг Кафе /спирка/,кв.”Дупни
камък”, с. Свидня, Стоевци и „Графобал”
ЧЕТВЪРТЪК – с.Владо Тричков, с.Луковос.
Реброво, гр.Своге
1. Първи район – с.Владо Тричков и с.Лукаво
2. Втори район - улици и махали както следва:
„Цар Симеон”, „Васил Левски”, „Христо Смирне
нски”,”Раковска”,”Александър Вутимски”, „Ал.
Стамболийски”, паркинг зад Читалище,”Страцин”,
края на ул.”Джиджовска”, площад Автогара,
продължение на „Цар Симеон” до главен път,
ул.”Ив.Рилски”, ул.”Отец Пайсий”, „Кирил и
Методий”, „Добри Чинтулов”, „Шипка”,
бул.”Искър”, бул.”Дунав”, „Чайка”, „Софроний
Врачански”, ул.”Искър”, „Г.Костов”,”Колос”,
Черква /до кланница/, с.Реброво 1/3 /тесни
улици/,бл.21 и паркинг „Горско”
(продължава на стр. 6)
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ПЕТЪК – с.Реброво, с.Томпсън, гр.Своге
1. Първи район – с.Реброво 2/3, с.Томпсън и
кв.Джиджовица”
2. Втори район - улици и махали както
следва: „Цар Симеон”, „Васил Левски”,
„Христо
Смирненски”,”Раковска”,”Александ
ър Вутимски”, „Ал.Стамболийски”, паркинг зад
Читалище,”Страцин”, края на ул.”Джиджовска”,
площад Автогара, продължение на „Цар Симеон”
до главен път, кв.”Зли дол”, ул.”Каменярска”,
„Джиджовска” „Л.Каравелов”,
„Здравец” ,
„Околовръстна”,”Соколов камък”, „Първи май”,
„Славейков”, „Бенковски”, „Стара планина”,
„Пирин”, „Каменярски дол”, „Воденицата”
НЕДЕЛЯ –
Център Своге улици и махали както следва:
улици и махали както следва: „Цар Симеон”,
„Васил Левски”, „Христо Смирненски”,”Раковск
а”,”Александър Вутимски”, „Ал.Стамболийски”,
паркинг зад Читалище,”Страцин”, края на
ул.”Джиджовска”, площад Автогара, продължение
на „Цар Симеон” до главен път и главен път от
началото на кв.Дренов през Своге, Товарна гара,
до център с.Свидня,кв.”Стоевци” и кв.21 Своге
блокове.
инж.РУМЕН БЕЛЧЕВ: /П/
В. и Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

ГРАФИК
За извозване на битова и улична смет Община
Своге за 2012 год
/специализирани автомобили за обслужване на
контейнери 4 м3/
ПОНЕДЕЛНИК
1. Летен график:
Веднъж седмично:спирка Ромча, главен път от
Ромча до Своге, включително мах.Клисура, с.Владо
Тричков,с.Лесков дол и с.Желен
2. Зимен график:
Веднъж седмично:спирка Ромча,главен път от
Ромча до Своге, включително мах.Клисура, с.Владо
Тричков
Два пъти в месеца: с.Лесков дол и с.Желен
ВТОРНИК
1. Летен график
Веднъж седмично: гара Бов, с.Батулия, с.Реброво
и с.Луково
Три пъти в месеца: с.Огоя, с Ябланица, с.Бакьово
Два пъти в месеца: с.Бов
Един път в месеца: с.Буковец
2. Зимен график

Веднъж седмично: гара Бов,с.с.Батулия,с.Реброво
и с. Луково
Два пъти в месеца: с.Огоя, с.Ябланица и с.Бакьово
Един път в месеца: с.Бов и с.Буковец
СРЯДА
1. Летен график
Веднъж седмично: с.Миланово и гара Лакатник
Три пъти в месеца: Осеновлаг и ман.”Седемте
престола”
Два пъти в месеца:с.Дружево,с.Лакатник
Един път в месеца: с.Губислав и с.Оплетня
2. Зимен график
Веднъж седмично: с.Миланово, гара Лакатник
Два пъти в месеца: с.Осеновлаг и ман.”Седемте
престола”
Един път в месеца:с.Губислав, с.Оплетня,с.
Дружево и с.Лакатник
ЧЕТВЪРТЪК
1. Летен график
Веднъж седмично: с.Свидня, Санаториум
/Искрец/, с.Искрец,с.Брезе
Два пъти седмично: с.Добърчин
2. Зимен график
Веднъж седмично: с.Свидня, Санаториума
/Искрец/, с.Искрец
Два пъти месечно: с.Брезе
Един път месечно: с.Добърчин
ПЕТЪК
1. Летен график
Веднъж седмично: главен път от с.Ромча до
гр.Своге,с.Томпсън, с. Церово и с.Заселе
Един път месечно: с.Церецел и с.Редина
2. Зимен график
Веднъж седмично: главен път от с.Ромча до
гр.Своге,с.Томпсън, с. Церово
Два пъти месечно: с.Заселе
Един път месечно: с.Церецел и с.Редина
ОТ ПОНЕДЕЛНИК до ПЕТЪК включително
– гр.Своге, включващ център и кварталите
Дренов, Джиджовица, Алилица, Старо село,
Козарник, Бобковица, сп.Орлин, Репище, Светица,
Република,Свиново и сп.Желен
НЕДЕЛЯ – от с.Ромча до Своге главен път и до
отклонението за Скакля/Бов/ на главен път
ПОЯСНЕНИЕ:
Зимен график- обхваща месеците
Ноември,
Декември, Януари и Февруари
Летен график:- всички останали месеци
инж.РУМЕН БЕЛЧЕВ: /П/
В. и Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
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ОБЩИНА СВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЯ
2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7
телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg;
факс–0726/25–38; 20-59

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД

№ 1330 от 25.10.2011г.

№1328/24.10.2011г.

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44,
ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, както и във връзка с
провеждането на втори тур на изборите за президент
и вицепрезидент на РБългария и избори за кметове
на 30 октомври 2011 г.
З А Б Р А Н Я В А М:
Чл.1.Продажбата и сервирането на спиртни напитки
в магазините, увеселителните заведения, заведенията
за обществено хранене и други публични места,
находящи се на територията на град Своге, в периода от
20.00 часа на 29.10.2011г. до 08.00 часа на 31.10.2011г..
Чл.2. Провеждането на масови прояви, които биха
създали предпоставки за нарушаване на установения
обществен ред на територията на град Своге.
Забраната не се отнася за обществени заведения, в
които ще се провеждат семейни и обредни ритуали /
сватби, кръщенета и тъжни обреди/, както и за продажба
на спиртни напитки на едро.
При неизпълнение разпоредбите на настоящата
заповед, на лицата, извършили административното
нарушение ще бъде налагано административно
наказание – глоба по реда на ЗАНН във връзка с
разпоредбите на Наредбата за обществения ред в
община Своге.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на:
1.Началника на РУ “Полиция” Своге – за
предприемане на действия по компетентност;
2.Настоящата заповед да се публикува в
Информационният бюлетин и сайта на Общината – за
оповестяване на местната общност.
инж.РУМЕН БЕЛЧЕВ: /П/
В. и Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал: /П/
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,
чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси
(ЗМДТ) и чл.62, ал.2 от Наредбата за местните
данъци, такси и цени на услуги в Община Своге,
както и съгласно предоставената информация от
фирма ”Искър 2000” ЕООД - гр.Своге с писмо с
вх.№ 26-00-397/30.09.2011 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
1.Границите на районите, където ще се извършва
услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през
2012 г., съгласно Приложения: №1, №2, №3, №4,
№5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 към настоящата
Заповед.
2.Графика и честотата на сметоизвозването от
населените места, съгласно Приложение №12, №13
към настоящата Заповед.
Настоящата Заповед да се доведе до знанието
на Управителя на фирма ”Искър 2000” ЕООД гр.Своге за изпълнение.
Неразделна част от настоящата Заповед са
горепосочените Приложения от №1 до №13.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на Вероника Богомилова Маринова – секретар на
Община Своге.
инж.РУМЕН БЕЛЧЕВ: /П/
В. и Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал: /П/
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ
СВ/
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ОБЯВ A
ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА на
основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл. 44, ал.1, т.1 и чл.45, ал.1, във връзка
с чл. 63, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
обявява публичен търг с тайно наддаване за
продажба на имоти – частна общинска собственост,
представляващи:
 Имот с № 015017 от общинския поземлен
фонд с площ от 2,633 (две цяло шестстотин тридесет
и три хилядни) дка, находящ се в с. Реброво, област
Софийска, мест. „Лаката”. Начин на трайно ползване:
Ливада. Категория на земята при неполивни условия:
Осма. Граници на имота: имоти с №№ 015018,
000183...000184. Актуван с акт за частна общинска
собственост № 11269/02.09.2011 г.
 Имот с № 060003 от общинския поземлен
фонд с площ от 5,038 (пет цяло нула тридесет и
осем хилядни) дка, находящ се в с. Реброво, област
Софийска, мест. „Коритчето”. Начин на трайно
ползване: Овощна градина. Категория на земята при
неполивни условия: Осма. Граници на имота: имоти с
№№ 060004, 060001, 000518, 000183. Актуван с акт за
частна общинска собственост № 11270/02.09.2011 г.
Общата площ на гореописаните имоти е 7,671 дка.
 Начална тръжна продажна цена – 13900.00
(тринадесет хиляди и деветстотин) лева.
 Цена на тръжната документация 100.00 (сто)
лева, без ДДС.
 Депозит за участие 10% от началната тръжна
продажна цена.
 Приемане на офертите в деловодстото на
Общината до 12,00 часа на 09 ноември 2011 год.
Търга ще се проведе в заседателната зала на Община
Своге от 12,00 часа на 09 ноември 2011 година.
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.
ИНЖ. РУМЕН БЕЛЧЕВ
ВИД КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Решение № 152/08.09.2011 на ОбС - Своге
Съгласувал: /П/
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ
ИМ/379

Изх. № 94 –Н - 87
Дата 12.10.2011г.
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Община Своге,
СЪОБЩАВА, че със Заповед №1300 от 12.10.2011г.
на Кмета на Общината е ОДОБРЕНО Задание за
изработване проект за ЧИ на ПУП – План за регулация
(ПР) на кв. 11, село ЛУКОВО за изменение на общата
регулационна линия между УПИ № ХІІ-125 към УПИ
ХVІІІ-83, като със същата заповед е ДОПУСНАТО да
се възложи от заинтересованите лица изработването на
проект за исканото изменение – План за регулация (ПР)
на кв. 11, село ЛУКОВО за присъединяване на имот с
площ от 45кв.м от УПИ № ХІІ-125 към УПИ ХVІІІ-83,.
Справка и допълнителна информация може да
получите в отдел “Териториално селищно устройство”
при Община Своге всеки работен ден от седмицата.
На основание чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ могат да
се правят писмени възражения и предложения до Кмета
на Община гр. Своге, в 14- дневен срок от датата на
настоящото съобщение.
С уважение,
инж.РУМЕН БЕЛЧЕВ: /П/
Вр.ИД КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал: /П/
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ
ДП/

