Брой 22 /08.12.11–10.01.12/
Жоро Цветков - кмет на Община Своге

Скъпи съграждани и жители на Община Своге,
По повод Новата 2012 година, приемете най-искрените
ми пожелания за здраве, много настроение и радост в
празничните дни! Посрещаме Новата година с надежда
за по-добър живот на всеки, за повече късмет и щастие
във всяко семейство и дом! Всеки ще отбележи празника по различен начин, но навсякъде той е обичан и
очакван. Еуфорията от подготовката на посрещането
на Новата Година зарежда с положителни и вълшебни
емоции атмосферата във всяко семейство.Първи
януари, като начало на един нов цикъл в живота, прави
хората по-позитивни и заредени с надежда за нови промени. Всички малко или много вярваме, че след като
календара отбележи 1 януари нещо ще се промени –
старото ще остане в миналото, а новото ще донесе
нови емоции и придобивки. От друга страна краят на
всяка календарна година е и време за равносметка. Европейският съюз е изправен пред сериозни предизви-

Разпространява се безплатно
кателства, България като негов член - също. От всяка
криза обаче човек излиза по-мъдър и с нови планове
за бъдещето. За нашата страна, за общината и за голяма част от хората 2011 година не беше никак лесна.
Много останаха без работа, стотици семейства изпитаха финансови трудности. Част от проблемите на отиващата си година не са решени,не всичко ще върви по
вода и през следващата, но нека всички мислим позитивно и си пожелаем повече оптимизъм и вяра.
За мен 2011 година е важна и значима защото получих
Вашето доверие, за което благодаря. От моя страна
имате твърдото обещание да го оправдая с всекидневната си работа и стремеж заедно да преборим препятствията. Знам, че ще се справим, ако още в първите
дни на новата година започнем работа с кураж и увереност в успеха! С Вашата подкрепа и активно съдействие ще реализираме много от идеите и проектите,
които сме заложили в управленската програма на Община Своге за 2012 и следващите години. Голямата
ми цел е европейско финансиране за инфраструктурни
проекти, с които да благоустроим града и общината.
Културата и образованието като приоритетни дейности, събуждането на инвеститорския интерес и реални възможности за повече хора да намерят работа
в родното си място. Убеден съм, че ако работим в
съгласие, ще реализираме и най-смелите си мечти за
община Своге. Нека имаме достатъчно вяра и
мъдрост да го направим!

Желая Ви весело посрещане и спорна
2012 година!
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ОТНОВО ПРАЗНИЧНА ТОРТА ЗА
ДЕЦАТА ОТ СВОГЕ

На 23.12.2012 г., за ...поредна година учениците от ПГ „Велизар Пеев” подготвиха новогодишна торта за жителите и гостите на община
Своге. Традицията датира от 2004 година, когато за пръв път с благословията на директора на учебното заведение г-н Станчо
Атанасов, учниците от специалност „Кетъринг”
приготвят голямата торта. Таз годишната
торта беше дълга цели 17,5 метра. Тя зарадва
всички присъстващи на церемонията по разрязването й, а особена радост имаше в очите
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ДА ПОЛМОГНЕМ НА ЛИНА!

На 28.12.2011 г. в лекционната зала на читалище "Градище", гр. Своге от 11:30 ч. се проведе благотворителен коледен базар,
средствата от който бяха преведени по сметката за лечение на Лина от г. Лакатник. От
продажбата на ръчно изработени сувенири,
домашно приготвени ястия и вино бяха
събрани 1034.71 лв. Участие взеха голяма
част от училищата в общината, клубът по
грънчарство към читалище “Светлина” г.Бов,
Ерика Съботинова, както и местните производители- “ Лилия-С” и “Истра’’ ЕООД.
Продажбата на артикулите продължи и на
29.12.2011 г. на открито в центъра на града. В
навечерието на новата година не липсваха
желаещи, които да подкрепят каузата и благодарение именно на тях събраната сума достигна 1800 лв.
ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ В БАНКА ДСК:
СМЕТКА 02/ 000000019693097
IBAN: BG34STSA93000019693097
BIC: STSABGSF
ВАЛУТА: BGN
ТИТУЛЯР: ЛИНА ВЕЛИНОВА ПЕТКОВА
СМЕТКА: 02/ 0000000019693099
IBAN: BG77STSA93000019693099
BIC: STSABGSF
ВАЛУТА: EUR
ТИТУЛЯР: ЛИНА ВЕЛИНОВА ПЕТКОВА

ПОКАНА

Зам. кметът на общината Ренета Кръстанова разряза тортата, поздрави учениците и гостите на церемонията и ги поздрави с предстоящите празници.

на най-малките гости. Учениците от ПГ “Велизар Пеев” още веднъж доказаха, че нямат конкуренция в областта на качественото
професионално образование в страната.

СЪОБЩЕНИЕ
Станьо Георгиев от с. Добравица е един от оцелелите
на кораба Титаник 1912г. Ако някой знае за произхода
и семейството му, да се обади в община Своге.

За обществено обсъждане на проекта на общинския бюджет на Община Своге за 2012
година
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме ви, че на основание
чл.11,ал.6 от Закона за общинския бюджет
и чл.16 от Наредбата за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския
бюджет на 18.01.2012 година от 10,00 часа
в лекционната зала на Читалище “Градище” ще се проведе обществено обсъждане на проекта на общинския бюджет
за 2012 година.
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ОБЩИНАСВОГЕ
ОБЛАСТ СОФИЯ
2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7
телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg;
факс–0726/25–38; 20-59

ЗАПОВЕД
№ 33 / 06.01.2012 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА / Закона за местното самоуправление и
местна администрация / и във връзка с чл.12 от Закона за храните
О П Р Е Д Е Л Я М:
Следните места в град Своге, на които могат да се предлагат с търговска цел
хранителни продукти от животински и неживотински произход, растения и растителни продукти:
1.ул.” Цар Симеон „№ 3 до № 7
2.УПИ VIII – 1033,кв.87 по ПУП
Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица,
чрез публикуване в Бюлетина издаван от Община Своге.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Ренета Стефанова Кръстанова – Зам.кмет на Община Своге
инж.Жоро Цветков / п /
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал: / п /
Десислава Димитрова
ЗА Гл.Юрисконсулт
ИП/
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О Б Я В А
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ
Община Своге, обл. Софийска на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка
с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 3 /
03.01.2012 год. обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
1. Конкурсът се обявява за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА в отдел „РЪКОВОДСТВО”.
2. Изисквания за заемане на длъжността :
а/ нормативни:
- образователна степен – бакалавър;
- професионален опит – 6 години;
- минимален ранг – ІІІ младши.
б/ допълнителни:
- компетентности: познаване и ползване на нормативните актове; организационна; управленска;
стратегическа; лидерска; умение за работа в екип; добри познания в областта на действащото законодателство в Р. България; способност да планира, организира и контролира собствената си работа; компютърна грамотност.
3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:
- решаване на тест;
- интервю.
4. Документи за участие в конкурса:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- писмено заявление по образец / Приложение 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС/;
- декларация от лицето, съгласно чл. 7 от ЗДСл;
- автобиография;
- документи за придобито образование и квалификация;
- документи, удостоверяващи професионалния опит и притежаваните компетентности.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в 10-дневен срок от публикуването на обявата
на адрес: гр. Своге, ул. “Ал. Стамболийски” №7.
6. Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на таблото на входа на административната сграда на община Своге.
7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика и предвидените
в ЗМСМА правомощия - Секретарят на общината организира и отговаря за: дейността на общинската
администрация; отговаря за условията на работа на служителите на общината и за организационно
техническото обезпечаване на дейността им; организира деловодството и документооборота в общината и общинския архив; отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административното обслужване; отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци; следи
за изготвянето на актовете на общината.
За контакти: телефон 0726/ ц. 85, вътрешен 34

инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ
Съгласувал:
ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗА ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

