Брой 21 /24.11.–07.12.11/
Община Своге
Новият кмет на община Своге Жоро Цветков и новоизбраният
общински съвет положиха тържествена клетва на 7 ноември в
сградата на професионална гимназия „Велизар Пеев”.

Церемонията по традиция
извърши областният управител
на Софийска област - Красимир
Живков, а официални гости бяха
зам. областният управител Роси-

ца Иванова и секретарят на областна администрация Мая Цанова.
Председател на първото заседание на общински съвет беше
Благой Гълъбов, а за председател
на комисията за избор на председател на общинския съвет за
мандат 2011 – 2015 г. беше избрана Габриела Величкова.
Предложени бяха двама кандидата – Светлозар Вешков от
ГЕРБ и Александър Манолов от
БСП.
(продължава на стр. 2)
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ПП „ГЕРБ“
1. Жоро Радоев Цветков
2. Станчо Иванов Атанасов
3. Светлозар Цветанов Вешков
4. Георги Иванов Петков
5. Благой Славов Гълъбов
6. Георги Бориславов Василев
ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“
1. Александър Венциславов Манолов
2. Емил Цветанов Атанасов
3. Анелия Любомирова Георгиева
4. Габриела Варленова Величкова
5. Асен Христофоров Симов
6. Борислав Бойков Георгиев
ПП „АТАКА“
1. Боян Рангелов Боянов
ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“
1. Веселин Запрянов Николов
2. Велислав Димитров Йотов
КП „ЛИДЕР - ВМРО“
1. Ерофим Наполеонов Гигов
КП „Христо Йовов“ и Обединени
за общината“
След тайно гласуване с 12
1. Христо Георгиев Йовов
гласа спечели г-н Вешков срещу 6
2. Красимир Петков Петков
гласа за г-н Манолов и 2 невалид3. Николай Андреев Тодоров
ни бюлетини.
4. Юлиян Атанасов Леков
5. Венцислав Младенов Атанасов
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ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНСКИ
ОБЩНОСТИ” ЗА БОВ

НЧ „Светлина-1896”, Гара Бов
започна реализирането на проекта
на Платформа АГОРА - „Активни
граждански общности чрез читалищата: втори етап”, финансиран от
фондация „Америка за България”.
Целта на проектната инициатива е привличането и задържането на туристите, преминаващи
през територията на Бов, и тяхното запознаване с възможностите
за алтернативни форми на туризъм в селището. Като допълнителни цели са набелязани изграждането на туристическа база данни за
Бов, касаеща създаване и реклама
на цялостен пакет от дейности и
информационното обезпечаване на
гостите в населеното място.
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След провеждането на две
граждански дискусии и шест срещи на сформирани екипи от граждани бяха изведени проблемни
области, които са свързани с необходимостта от създаването
на посетителски център за гостите на Бов, който да предлага
разнообразие от активности в
сферата на туризма. Очакваните резултати в следствие изпълнението на заложените проектни дейности са:
- Изграден и функциониращ
туристически информационен
център /ТИЦ/;
- Обучени местни младежи в
детайлите на: туристическите маршрути, местните предания и легенди и безопасността
за придвижване на туристите в

(продължава на стр. 4)

Новини от Своге

стр. 4

(продължение от стр. 3)

землището на Бов;
- Налична единна база данни за културно-историческите,
природни и туристически обекти, които представляват интерес за туристите;
- Активизирана местна общност, която пряко и косвено да
подпомага развитието на селището и в частност на туристическите дейности;
- Изграден и популяризиран
нов туристически маршрут с направление: Гара Бов - Манастир
„Св. Архангел Михаил“ - Водопад
на р. Бовска - село Бов - Гара Бов;
- Допълнена
туристическа
информармационна инфраструктура за гостите на селището
– информационни табла, указателни табели, туристическа
маркировка;
- Създадени и разпространени рекламни материали за селището;
- В дългосрочен аспект:
• Развитие на местната туристическа инфраструктура /леглова база, ресторантьорство,
магазинна мрежа/;
• Популяризиране на Бов като
атрактивна туристическа дестинация;
• Включване на Гара Бов и село
Гара Бов в бъдещата стратегия
за развитие на туризма в община Своге.
В основата за реализирането на проектната инициатива е
приносът на местната общност,
който се изразява в сформиране
на граждански екипи за извърш-
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ване на строително-ремонтните дейности по постояването на
ТИЦ, обучението на местни туристически гидове, почистване и
доизграждане на туристическите маршрути, поставяне на туристически информационни табла, указателни табели, създаване
на рекламни материали и местни
сувенири от от глина, текстил и
билки и т.н. Срокът за осъществяването на планираните проектни
дейности е от 15 септември 2011
г. до 15 юни 2012г., като за управлението и координацията на проекта бе сформиран екип от седем
местни жители. Партньори на НЧ
„Светлина-1896”, Гара Бов в реализирането на инициативата са Университетски аварийно-спасителен отряд – гр. София, ПГ „Велизар
Пеев” – гр. Своге, ЕТ „АССИ 1” – гр.
Своге „Стар лайт билд” ООД – гр.
Своге и ЕТ „Росима-Росен Колев” –
Гара Бов.
Туристическият информационен център в Бов ще отвори врати
на 29 май 2012г., когато в рамките
на ежегодните местни празници
всички посетители ще имат възможността да поемат и по новия
атракционен маршрут изграден
по проекта.


ЦЕЛТА ПРЕД “СПОРТИСТ” Е
ЕСЕНЕН ПЪРВЕНЕЦ

След издънката на “Бдин”/Видин/ в Банско “Спортист”/Своге/ се
възползва и излезе на първо място.
Това е и основната цел пред тима
– завръщане в “А” група. От ръко(продължава на стр. 5)
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водството на “шоколадите” обаче
искат от наставника Валери Дамянов и от отбора първо място
още на полусезона.
Треньорът на “Спортист” е доволен от победата над последния
“Малеш” /2:0/ и “Бдин” /3:1/, както и
от факта, че тимът му вече разпределя равномерно силите си през
всичките 90 минути.
“Досега към края на двубоите
не ни стигнаха силите, но хубавото е, че вече газим през целия мач”,
каза Дамянов.
“СПОРТИСТ” СПРЯ
УСТРЕМА НА “БДИН”
“СПОРТИСТ” – “БДИН “ 3:1

“Спортист” спечели дербито
на западната “Б” група, като победи с 3:1 афиширалия се за “А” група
“Бдин”/Видин/ и продължава да гони
лидера в класирането “Пирин”/ГД/.
Ключова роля за успеха на домакините изигра Петър Василев, който
асистира на Будинов, при отбелязването на гола за 2:1, а по – късно
в 75-ата минута сам отбеляза и
красив гол с глава.
Свогенци започнаха много надъхано мача с две хубави положения. В 6-ата минута Мирослав Тодоров даде сигнал, че това ще бъде
мач на съотборниците му, макар
че ударът му с глава мина над напречната греда на гостите. Симеон Атанасов изведе “шоколадите”
напред в резултата, след четвърт
час игра. Тогава Будинов хвърли чудесен пас, с който пропука синхрона между централните защитници на гостите и Мони Атанасов
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съвсем сам на границата на наказателното поле прати топката в долния ляв ъгъл за 1:0. Няколко минути по-късно центриране на Стоян Тодоров отдясно
не успя да намери Младен Стоев /Маджо/, който се размина с
топката на метър от гол линията. Гостите се върнаха бързо в
мача. В 25-ата минута Николай
Цветков наказа бившите си съотборници и изравни. В 40-ата
минута Петър Василев успя да
открадне топката от Антонов,
подаде я на непокрития Будинов,
който от 2-3 метра вкара за 2:1
за “Спортист”. Секунди преди почивката красива атака на “Бдин”
бе неутрализирана от отличната намеса на Годжев, който отрази удара на Любомир Иванов и
остана очи в очи срещу него.
През втората част на мача
“свогенци” бяха господари на терена, независимо че видинчани
не се затвориха. В 49-ата минута стражът на “Бдин” показа рефлекс като спаси от 3-4 метра
опасен шут на Маджо. Опитният играч и голмайстор на “Спортист” десетина минути по-късно отново направи пропуск като
закъсня да засече добро подаване
на Мирослав Тодоров. Късметът
все пак споходи тима от Своге.
В 75-ата минута Василев сложи
точка на спора, след като надскочи лошо пласиралия се бдински
вратар и красиво с глава вкара
за крайното 3:1. Последните 5-6
минути на срещата двата отбора доиграха в намалени състави.
За груба игра и неспортменско
(продължава на стр. 6)
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ДЕТСКО- ЮНОШЕСКИ ФУТБОЛ

поведение главният съдия Георги
ДЕЦАТА С РЕКОРД
Димитров показа пътя към съКЪМ ПЪРВОТО МЯСТО
блекалнята на Б. Илиев от “Спортист” и Д. Русев от “Бдин”, който
Децата на “Спортист” родени
малко преди това влезе в игра.
1997/98 година финишираха като
Есенен първенец в Областта при
ГНЯВ ВИТАЕ НАД СТАДИОНА
това без загубена точка.
В СВОГЕ
Така момчетата на треньора
В СВОГЕ: ИЗХВЪРЛЕТЕ
А. Танев направиха голям шлем от
СИНА НА КЪНЧО
победи над всичките си съперници
Реферът Георги Димитров като в последния двубой прекърда не ръководи повече футбол- шиха коравия тим на “Ботев”, пони мачове, поискаха от ръковод- беждавайки го на стадиона му в
гр. Ихтиман с 1:0. Победното попаството на “Спортист”.
Синът на бившия междуна- дение реализира Мартин Георгиев
роден съдия Кънчо Димитров ръ- през второто полувреме след изководи двубоя от последния кръг веждащо подаване на най-силния
на Западната “Б” група между играч в мача Валентин Недялков,
“Бдин” и тима от Своге. Въпреки преодолял с прекрасен дрибъл цяче “Спортист” победи с 3:1, пре- лата защита на съперника. Малко
зидентът на клуба Христо Дими- преди гола на свогенци арбитърът
на двубоя подмина явна дузпа за
тров бе възмутен.
“Георги Димитров никога по- “Спортист” за спъване в наказавече не трябва да свири мачове, телното поле на силно представине само на нашия отбор, а и въоб- лия се Борислав Иванов.
ще. Да ходи да свири баскетбол
ЮНОШИТЕ МЛАДША ВЪЗРАСТ НА
или волейбол, но не и футбол”,
ЛИДЕРСКА ПОЗИЦИЯ
каза Димитров пред БТА. Той е
В последния кръг на полусезоособено ядосан заради червения
картон на Борислав Илиев. Той бе на юношеската формация на “Споризгонен след единоборство със тист” 1995/96 година надигра като
съперник, а след мача стана ясно, гост израсналия много през това
че е със счупен нос. Защитникът първенство отбор на “Ботев” /Ихдори бе опериран и няма да играе тиман/ с минималното 1:0, като
резултата реално трябваше да
до края на есенния дял.
“Момчето е със счупен нос, бъде доста по-изразителен в полза
вчера претърпя операция и до на младите ни таланти, но В. ЙорНова година няма да играе. Сега данов, Ал. Иванов и И.Илков проосвен, че губим основен играч, пуснаха доста чисти положения за
трябва да плащаме и глоби за гол. Виктор Димитров в 32-ата минесъществуващ червен картон”, нута с прекрасния си изстрел от
(продължава на стр. 7)
коментира Димитров.
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около 22 метра вкара невероятно
красив гол, с който донесе пълния
успех за “Спортист”. За отбелязване е стабилната игра на свогенската защита с изпълнители:
Я.Богданов; С.Славков; Бр. Славов;
Ц.Димитров. Тази защитна линия
за 8 мача допусна само два гола, което е изключително постижение.
Домакините не успяха да създадат
нито една голова опасност пред
вратаря Б. Василев за 80 минути
игра. Последните 10-тина минути
двата отбора изиграха мача в намалени състави. Реферът показа
червени картони на общо 4 футболисти.
Юноши старша възраст загубиха с 4:1 от “Черноморец”/Бургас/
като гости и са на предпоследно
място в Елитната група. В четвъртък предстои важен мач на нашите младежи срещу софийския
“Локомотив”, като при победа на
нашите футболисти те ще минат
две места напред в класирането.
АМАТЬОРСКИ ФУТБОЛ
НЕОБИЧАЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
РЕГИОНАЛНИТЕ ОТБОРИ
НА ПОЛУСЕЗОНА

В последния 10-ти кръг на Западната А ОФГ “Искра” / Искрец/
претърпя загуба с 3:6 от състава
на Правец, който набра 12 точки
и измести искречанци от четвъртата позиция. ”Церово” – “Вихър”
3:2 и след отложен мач със “Скала”/
Бов/ ще стане ясно на кое място
ще зимуват церовци.
- “Торнадо” /Безден/ - “Искър”
2005 /Гара Лакатник/-1:0
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Загуба за състава на
“Искър”,която класира отбора
на последното място в групата, като за отбелязване, е че
футболистите на “Лакатник”
постигнаха само едни равен мач
през есента.“Скала”/Бов/ почиваше в този кръг, като това е тимът, който се представя най-добре и е сред лидерите в групата.
ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА НА
“ПРАВЕЦ” С 6:3

На изключително шоу станаха свидетели зрителите в Правец в студената ноемврийска събота. Шестите в класирането /
Правец/ посрещнаха “Искра” в последния есенен кръг А ОФГ и не
надигра напълно заслужено с 6:3.
С няколко отсъстващи играчи “Искра” бе сериозно отслабена и това пролича още от началния сигнал на главния съдия
от Ботевград. Домакините се
настаниха трайно в половината
на гостите и започнаха да редят
атака след атака към вратата на гостите от Искрец. Като
края на първото полувреме завърши при 3:1 в полза на домакините. Светослав Гълъбов вкара
за “Искра” няколко минути преди първата част, отново той в
55-ата минута реализира за 3:2.
Това попадение силно амбицира
домакините и от тук до края
те станаха пълни господари на
действията на терена, а искречанци не разполагаха със сили да
се противопоставят и края на
мача дойде при 6:3 в полза на подобрия тим – този на Правец.
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ОБЩИНА СВОГЕ

ОБЛАСТ СОФИЯ

ОБЛАСТ СОФИЯ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7
телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg;
факс–0726/25–38; 20-59

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7
телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg;
факс–0726/25–38; 20-59

Изх №94-Л-48
02.11.2011г.
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.128, ал.1 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ),
Община – Своге, СЪОБЩАВА на
гражданите и пряко заинтересованите
лица, че със заповед № 1388/02.11.2011год.
на Кмета на Община Своге е допуснато
изработването на Проект за ЧИ на
ПУП-ПЗР /План за застрояване и
регулация/ на мах. „Долни Желен”,
с. ЦЕРОВО и е разрешено възлагане
изработването му, като изменението се
състои в изменение границите на УПИ IV
64, V 61 и XVII 64 в кв. 3, като УПИ XVII
64 се унищожава и чстите му, съгласно
подписани Предварителни договори, се
присъединяват съответно към УПИ V 61
– 265,00 кв.м и към УПИ IV 64 – 390,00
кв.м, и за двата нови УПИ се установява
устройствена зона за ниско жилищно
застрояване (Жм), с определени основни
застроителни показатели
Справки
и
допълнителна
информация може да се получат в отдел
“Териториално и селищно устройство”
към Община – гр. Своге.

Изх № 92-01-35
18.11.2011г.
ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.128, ал.1 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ),
ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със
заповед № 1449 от 18.11.2011г. на Кмета на
Община Своге е одобрено задание по чл.125
от ЗУТ и издадено разрешение по чл.135,
ал.3 от ЗУТ, за възлагане изработване на
проект за Частично изменение на одобрен
подробен устройствен план (ЧИ на ПУП) изменение на Плана за застрояване (ИПЗ)
на урегулиран поземлен имот (УПИ) №
ІІ-“За обществено жилищно строителство
и гаражи” от кв. 61А, гр. Своге, област
Софийска, съдържащо се в определяне на
ново допълващо застрояване гаражи.
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.

Инж. РУМЕН БЕЛЧЕВ /П/
Вр. И Д КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

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

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

