Брой 18 /29.09.–12.10.11/
Стогодишен юбилей отпразнува
Петра Младенова Петрова в с. Дружево
В този ден с нея празнуваха много
роднини, приятели и съседи, както и Емил
Атанасов – кмет на община Своге, който
връчи и поздравителен адрес.

Цветя и торта специално за юбилярката. В поздравителния адрес се изказва
пожелание за здраве и щастливи мигове с
близките хора, както и се изразява възхищение от силата на духа на тази българка.

Новини от Своге

ПОВТОРНО СЪОБЩЕНИЕ
относно изборите на
23.10.2011 г.
Общинска администрация Своге
уведомява избирателите във връзка с
предстоящите избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011
г., че могат да подадат :
I. До кмета на общината, кметствата, кметските наместници следните :
1. Декларация от гражданин на друга държава – членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в
избирателен списък /Приложение № 5 от
изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове/ до 12.09.2011 г.
2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна в изборите за общински съветници и кметове на избиратели
с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си
право в изборното помещение /Приложение № 10 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове/ - до
22.09.2011 г.
На територията на всяка община
(район – в градовете с районно деление)
се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие
на не по-малко от 10 избиратели, заявили
желание да гласуват с подвижна избирателна урна.
3. Заявление за вписване по настоящ адрес /към 22.06.2011г. включително/
на избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места
/Приложение № 7 от изборните книжа за
изборите за общински съветници и кметове/ до 08.10.2011 г.
4. Заявление за отстраняване на
непълноти и грешки в избирателните
списъци /Приложение № 8 от изборните
книжа за изборите за общински съветници и кметове/ до 15.10.2011г.
5. Заявление за дописване в избирателните списъци имената на гражданите, които имат право да гласуват, но са
пропуснати /Приложение № 6 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове/ до предаване списъците
на СИК.
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II. Избиратели с увреждане на опорнодвигателния апарат или на зрението могат
да гласуват в избрана от тях секция, различна от секцията по постоянния им адрес
(адрес на пребиваване) след представяне на
декларация - Приложение № 11 от изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. пред
съответната секционна избирателна комисия.


Триглав

За връх Триглав тръгнахме трима души
от София - Лъчезар Вунчев, Валентин Банков
и аз. Пътуването ни отне около 10 часа, докато стигнем до столицата на Словения – Любляна. В Любляна бяхме късния след обяд на
02.03.2011 и, понеже бяхме леко изморени от
пътуването, направихме само малка обиколка
на центъра на града, след което се прибрахме
в хостела, в който бяхме отседнали, за да подредим багажа и да починем за предстоящото
качване на най-високия връх в Словения – вр.
Триглав (2864м.). 		
На следващата сутрин станахме рано,
около 05.00 часа, и почти веднага потеглихме
за хижа Аладжов дом, изходния ни пункт за
върха. Пътят до хижата, която се намира на
около 70 км. от Любляна, взехме за около час.
Оставихме колата на паркинга пред хижата,
стегнахме багажа, който щяхме да носим, и
около 07.00 часа вече стояхме пред хижата,
напълно готови да тръгнем. Времето беше с
нас и не се виждаха никакви облаци, пък и прог(продължава на стр. 3)
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нозата не вещаеше същия ден да се разваля.
Пътят за върха
тръгва по добре маркирана и равна пътека,
по която за жалост се
върви не повече от 30
мин. След това започва
същинското изкачване
на върха. Почти през
целия път се върви по
изключително стръмни пътеки или дори по
скали, които са обезопасени с т. нар. „виа ферата“ (железен път).
След около 5-часово
изкачване стигнахме
до хижа Кредарица. Тя
служи като отправна точка за последния
етап преди върха. От
нея до върха пътят е

(продължава на стр. 4)
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само по скали с изключителен наклон и отвесни ръбове от двете страни. След кратка
почивка на хижата продължихме за върха и
след около 1 час бяхме покорили вече и найвисокия връх на Словения.
Гледката от върха беше просто невероятна и в съчетание с чувството, което
изпитваш от покоряването на този труден
връх , просто не може да се изкаже с думи.
След кратък престой на върха поехме по обратния път. Слизането по такива маршрути почти винаги е по-трудно от качването.
В съчетание и с останалите хора, които се качваха на много места, се налагаше
да се отдалечим от „виа фератата”, за да
може да се разминаваме с останалите. А навсякъде около нас бяха само огромни пропасти. След като слязохме до хижа Кредарица
направихме една по-дълга почивка и, макар
и все още доста изморени от качването,
решихме, че ще слезем същия ден. Последва
едно около 5-часово слизане до хижа Аладжов
дом, в което умората вече си каза думата

и започнахме да се чудим дали не беше по-добра идея да останем да пренощуваме в хижа
Кредарица, какъвто си и беше първоначалният план още докато планирахме качването. Но
все пак с малко късмет и с много воля успяхме
да слезем без никакви произшествия.
И така след около 13-часов преход до
върха и обратно успяхме да се качим и да слезем в същия ден, което както по-късно разбрахме в хижа Аладжов дом е било крайно непрепоръчително, поради големия риск от травми и
произшествия, най-вече по пътя надолу. След
като вече бяхме слезли, натоварихме набързо
багажа в колата и се отправихме отново към
Любляна, където въпреки умората трябваше
да празнуваме рождения ден на Лъчезар, който
за втора поредна година празнува своя рожден
ден на върха на някой от Европейските първенци!

(продължава на стр. 5)
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ВТОРО РАВЕНСТВО НА “СПОРТИСТ”
СЛЕД СИЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ
“СПОРТИСТ”- ПИРИН /ГД/ 1:1

“Спортист “ и “Пирин” /ГД/ не успяха да
излъчат победител в дербито от 7-мия кръг на
Западната “Б” група, като завършиха наравно
1:1 и си поделиха по една точка. Изключително
интересен двубой предложиха двата отбора,
изпъстрен с много емоции и добро качество,
на градския стадион в Своге пред повече от
300 зрители.
Играчите на треньора В. Дамянов се
заканиха да спечелят срещата на сезона срещу “Пирин”, положиха много усилия, но и този
път, както и в предишния кръг срещу “Чавдар”
/Етър/ - 2:2. Мачът се разви по най- лошия възможен начин, въпреки превъзходството си
“свогенци” не стигнаха до пълен успех. “Спор-

тист” започна активно срещата и с много
хъс, като пресира противника във всички
части по терена. Така “пиринци” бяха принудени да играят защитно и доста твърдо,
за което допринесе и реферът Цв. Кръстев.
Първата опасност в 10 – ата минута създаде пред противниковата врата офанзивата
на халфа Мл. Стоев /Маджо/ с перфектното
изпълнение на пряк свободен удар. Тогава застрашително изстреляната топка ”облиза”
страничната греда и излезе в аут. Малко
по - късно уникален малшанс споходи силно
играещия Деян Борисов - неговият бомбен
шут от “пеналта” застрашително профуча
покрай лявата сглобка на “неврокопската”
(продължава на стр. 6)
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врата.
Гостите на свой ред между 20-ата
и 30 -ата минута осъществиха чрез найопасния от нападателите – Каранейчев,
две контрадействия. Тогава нападателят
бе прекрасно изведен сам срещу стража,
дебютанта на свогенци Деян Димитров, но
битката бе спечелена от Димитров.
Домакините по - късно изпълниха още
два фаула, но те не успяха да донесат очакваното голово попадение. В заключителните минути на първата част Стоев не можа
да отбележи гол при поредна бърза атака
на съотборниците си. Техничното му изпълнение с крак прати коженото кълбо извън
обсега на целта.
В 51- ата минута “Спортист” осъществи красива триходова комбинация в
завършека и най - добрият играч на мача
М. Тодоров от доста добра стрелкова позиция беше неубедителен. Четири минути по
- късно с изключително отиграване с глава
Пепи Василев откри резултата в полза на
“Спортист” /Своге/, като се възползва от
прекрасното центриране на Борисов.

В последните много интересни минути
на мача гостите се добраха до изравнителен
гол в 84 - ата от статично положение. Острото центриране от около 40 метра на М. Газиев
изненада защитата и топката се укроти зад
гърба на вратаря Димитров за крайното 1:1.
След този кръг “Спортист” набра 14 точки и е
все още едноличен лидер на запад.

ДЕТСКИ ФУТБОЛ
“ДРАГОМАН” – “ИСКРА 2009” / ИСКРЕЦ / 3:5

(продължава на стр. 7)
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Новосформираният детски състав по
футбол на “Искра” /Искрец/ стартира в новото първенство на Софийска област сезон
2011/2012 с отлична победа с 5:3 като гост на
Драгоман. Хектрик на 14 - годишния Любомир
Антонов и попадения на малкия Румен Йорданов и Б. Борисов оцветиха голово прекрасната
игра на малките дарования от региона. ”Искра”

показа комбинативност, потенциал и грамотна игра и на първо място дисциплина и
хъс за игра и изява. Треньорът на формацията, наброяваща повече от 35 деца, Ангел
Танев изказа задоволство от възпитаниците си, както и от ентусиазма на клубното
ръководство и спонсора на децата.

“ИСКРА 2009” /ИСКРЕЦ/
ПРОДЪЛЖАВА ЗА КУПАТА
Отборът на “Искра” /Искрец/ се класира
за следващия кръг в турнира за купата на
България в Югозападната зона и е на крачка от
участие в основната схема на турнира, в която
се включват отборите от “В” аматьорските
групи и професионалните клубове, след като
се наложи със 6:5 над комшийския “Церово
2006” /Церово/ като домакин.
В редовното време отборите не успяха
да се победят и завършиха наравно 1:1 и след
изпълнение на дузпи “Церово” отстрани с 6:5
съперника си. Гостите от Церово излязоха
напред в резултата в 26-ата минута чрез
младата си надежда Мартин Стойчев, който
се възползва от грешката на централната
двойка защитници на “Искра” и с техничен
удар намери мрежата на вратаря Боянов за

0:1.

Повече от 50 минути домакините
наложиха доминация, но нямаха идея как
да преодолеят съперниковата отбрана.
Все пак логиката възтържествува и в
77-ата минута левичарят Асен Иванов
изпълни перфектно пряк свободен удар
като неговото изпълнение бе неспасяемо
за вратаря на “Церово” с отлични изяви през
мача за крайното 1:1. Според регламента
се пристъпи напред към изпълнението на
11 -метрови наказателни удари. Играчите
на “Искра” реализираха 5 от 5, докато
опонентът им пропусна последната пета
дузпа. Така “Искра 2009” /Искрец/ ще играе със
“Спортист” /Драговищица/, а победителят
ще представя своята област.

ЕЛИТНА ЮНОШЕСКА ГРУПА ДО 19 ГОДИНИ
СЛАБО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ”СПОРТИСТ”
СРЕЩУ ЛИДЕРИТЕ ”ЛИТЕКС” /ЛОВЕЧ/ И “ЛЕВСКИ” /СОФИЯ/
“Литекс”
победи
като
домакин
“Спортист” с 5:0 в мач от шестия кръг на
първенството на Елитната юношеска група
до 19 години.
Слабо представяне главно на двата
фланга в защита и нападение на нашите
юноши, бяха причина за катастрофалната
загуба.
“Литекс” започна силно и поддържаше
високо темпо през по - голямата част от
срещата. Вкара два гола преди почивката
и добави още три през втората част, като
пропусна поне още две, три добри положения
за гол. За Своге най - чистото положение
проигра халфът Дарко Стоичков.
Следващият мач от програмата, който
се игра на 22 септември на градския стадион

в Своге срещу лидера “Левски”, отново бе
несполучлив за свогенските футболисти.
Загубата с 0:4 съвсем обаче не отговаря на
показаното на зеления килим.
Напълно равновесие в играта имаше
цели 75 минути. За 15 минути “сините”
успяха да вкарат три гола, като третият
и четвъртият паднаха във вратата на
Александър Иванов в 88-ата и 90 минута.
Столичани с четири национали откриха
резултата в 28-ата минута след грешка в
защита на Александър Михайлов. С втория
гол в 76-ата минута “сините” решиха
мача. Това положение остави впечатление
в многобройната публика за нереално.
Свогенският вратар хвана на самата гол
линия топката.
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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 –Р - 81
16.09.2011г.

Изх № 94-К-75
29.08.2011г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Община Своге,
СЪОБЩАВА, че със Заповед № 1189 от 16.09.2011г.
на Кмета на Общината е РАЗРЕШЕНО да се
възложи от заинтересованите лица изработването на
проект за исканото Частично изменение на подробeн
устройствен план (ПУП) – ПРЗ на урегулиран
поземлен имот (УПИ) №XIV–‘’За градина’’, кв.12 по
ПУП на с.Искрец, съдържащо се се в преотреждане
на УПИ № XIV – ‘’За градина ‘’ в УПИ № XIV –
352 (жилищно строителство) и застрояване на
урегулирания поземлен имот.
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.

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 ХХV2008 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.
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