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50 години ПГТ„Н. Й. Вапцаров“:
Честит юбилей

Примерът:
Благодетелят Пуне Колев

Спортните успехи на Сливница :
Спортист на годината 2019

Година V, Брой 60, Декември 2019

Коледни и новогодишни
празненства в община Сливница

издание на 
община Сливница

рибена 
чорба За никулден

откриване на коледния баЗар

Рибената чорба за Никулден сгря 
верните гости за откриването на Ко-
ледния базар. Виното стигна, но 
вкусната чорба свърши най-напред. 
Служителите от общината се надпре-
варваха да сипят на гостите. Скумри-
ята беше изпечена като за кулинарно 
шоу и златистият й тен привличаше 
отдалеч. Тържеството за един от 
най-тачените християнски празници 
стана сърдечно и почитателите на 
Никулден се радваха от сърце.

На слънчевия 6 декември някои не мо-
жаха и да помиришат от вкусните Никул-
денски гозби. Екип на общината с помо-
щта на автовишка работеше край елхата. 
За вечерта се подготвяше официалното 
пускане на светлините й. По цялостна-
та организация работеха Малин Иванов, 
Александър Шарков, Божидар Димитров, 
Георги Йорданов и Юлиян Владов с виш-
ката. Веска Боянова от с. Бърложница до-
несе от своите кулинарни изкушения.

Двайсет и шести декември, обедно време, най-доброто за дегустация на 
вина и ракии. Шеста поредна година сливничани са участници в Празника на 
ракията. Пивката ежегодна инициатива има своите десетки ценители, които 

с усет и високи крите-
рии търпеливо дегус-
тираха десетките мос-
три на вино и ракия. 
На приливи и отливи, 
вече шеста година Ра-
дослав Иванов неот-
стъпно развива идея-

та за този празничен ден и трябва да признаем, върви на 
добре. Участието на общината и кметът Васко Стоилков 
в този празник е решаващо, осигурени са наградите. 

Двайсет и четири бяха производителите на вино и 
ракия от Сливница, Алдомировци и Драготинци. Макар да ръмеше, не е оп-
равдание за жителите на града и околността, че не беше многолюдно. Защото 
участниците се представиха достойно, ракиите бяха бистри като капки дъжд, 
меки и пивки, а виното весело. 

БоГоявление – 
традицията е жива

Продължава на стр.2

Продължава на стр.3

Честита 
2020 
година!

Празник на ракията 2019 наЗдраве, комшии!

На този ден навсякъ-
де, където има водоем 
се извършва ритуал-
но хвърляне на кръста 
от местния свещеник. 
Този, който го грабне от-
нася в дома си за чети-
ридесет дни благосло-
вията.

В Сливница тази 
традиция е била в заб-

вение над 70 години. Едва през 2019 г. Радослав 
Иванов и свещеникът на храм „Св. Св. Кирил и 
Методий“ отец Георги отново я събудиха. Дори и 
леденият вятър не можа да охлади християнски-
те чувства на десетките мъже, жени и деца. 

Двама мъже скочиха в ледената вода на Сли-
внишката река – Радослав Иванов и тридесет-
годишният Цветан Найденов - баща на новоро-



Стр.2Общински новини АКТУАЛНО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ОБЩИНА СЛИВНИЦА 
Протокол № 3/23.12.2019 г.

р. №14  ДНЕВЕН РЕД за провеждане на заседанието на 
23.12.2019 г.

р. №15  ОТНОСНО: Разрешаване изработване на проект за 
подробен устройствен план /ПУП/ - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ, ПЛАН ЗА 
ЗАСТРОЯВАНЕ, ПЛАН ЗА УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И УСТРОЙСТВЕНИ 
СХЕМИ за външни В и К връзки, електро захранване и транспортен 
достъп за имот с идентификатор 67372.3.1 м.“Над друма“ по КККР 
гр.Сливница

р. №16  ОТНОСНО: Избор на общински съветник за заместник 
делегат в Общото събрание на Сдружение на югозападните общини 
/СЮЗО/

р. №17  ОТНОСНО:  Осигуряване на финансови средства за 
успешното изпълнение на проект:  „Реконструкция и ремонт на СОУ 
„Св. Св. Кирил и Методий“, включително физкултурен салон, дворно 
пространство със спортни площадки  и ограда в УПИ V - Училище, кв. 
45, град Сливница, Община Сливница“ по договор за безвъзмездна 
финансова помощ № 23/07/2/0/00351/17.01.2019 г.

р. № 18  ОТНОСНО: Вземане на решение за обявяване на имот 
от публична общинска собственост в частна общинска собственост 

р. №19  ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на община Сли-
вница за 2019 г.

р. № 20  ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 13 за определяне на размера на местните данъци на те-

риторията на община Сливница /приета с решение № 24 от протокол 
№2 от 12.02.2008 г./

р. №21 ОТНОСНО: Определяне на границите на зоните в на-
селените места, подлежащи на зониране на територията на община 
Сливница във връзка с чл.6, ал.6 от Приложение № 2 -  Норми за 
данъчна оценка на недвижимите имоти от Закона за местните данъци 
и такси

р. №22 ОТНОСНО:Приемане на план-сметка за дейностите по 
събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на 
битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за об-
ществено ползване за 2020 г. и промяна в размера на таксата битови 
отпадъци за 2020 г. за граждани и предприятия 

р. №23 ОТНОСНО:Освобождаване на образователни инсти-
туции на територията на община Сливница от заплащане на такса 
битови отпадъци за 2020 г.

р. №24 ОТНОСНО:  Одобряване на пазарната оценка и възла-
ганепровеждането на публичен търгза продажба на следните имоти, 
находящи се в гр. Сливница

р. №25 ОТНОСНО:Продажба на недвижим имот – частна об-
щинска собственост, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.41 и чл.42 
от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с имущество, собственост на община Сливница и за определянето на 
безстопанствените имоти на територията на община Сливница и във 
връзка с чл.36 от ЗС

р. № 26 ОТНОСНО: Предложение за съдебни заседатели за Ра-
йонен съд Сливница

На 17.12.2019 г. по идея на г-жа Младена Шуманова, 
учител по Философия, се състоя изнесен урок по „Свят и 
личност“ с ученици от ПГТ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Сливница 
на тема: „Държавни институции. Президентство. Право-
мощия на президента. Протокол.“. Служители от екипа 
на съветника по „Образование, наука и иновации“ фоку-
сираха вниманието на учениците върху избора и право-
мощията на президента, заложени в Конституцията на 
България. Учениците разгледаха Гербовата зала, запоз-
наха се с протокола за прием на високопоставени лица 
и връчване на държавни  отличия за заслуги.

Впечатлиха се 
от ордените и ме-
далите за значим 
принос към държа-
вата, от билиотека-
та, фотогалерията 
и подаръците за 
президента от високопоставени гости от други държави.

Г-н Румен Радев 
уважи посещението ни с 
присъствието си преди да 
влезе в разширено засе-
дание на Правния съвет 
за дебат за конституцион-
ния модел на българската 
Прокуратура.

Посещение в президенството

Резултати от конкурса за библиотеки

Продължение от стр.1

Този път нямаше жури, решаваха чертички-
те, които Ради съвестно нанасяше за мненията на 
дегустиращите. Горна махала пак беше по-горе в 
наградите от другите, но това може би е, защото е 
старо място, с казан, традиции и мераклии. Пък и 
виното е като баницата, едно и също се слага, а ста-
ва  различно. Надпреварата беше честна, решава-
ха хората, а присъствието на кмета Васко Стоилков 
и председателят на ОбС Милко Миланов носеше и 
респект.

Първото място за плодова ракия и голямата на-
града петдесетлитрово буре от Врачеш получи Иван 
Кузунджийски, за вино – Николай Чуткин, за сливова 
ракия Добрин Добрев и за гроздова - Георги Добрев. 

Откриване на обновения 
медицински център

С молебен и десетки гости на 20.12.2019 г. беше открит 
основно обновеният медицински център.

На откриването присъстваха кметът на община Сливни-
ца - Васко Стоилков, зам.кметът на общината - Радостин 
Ялъмов, председателят на ОбС - Милко Миланов, главният 
архитект на общината - Пламен Попов, секретарят на общи-
ната - Ани Иванова.

Центърът разполага вече и със специализиран кабинет 
по кожни и венерически болести. Прегледите ще се извърш-
ват от д-р Попова – Статева, дерматовенеролог от МБАЛ 
„Александровска“ всеки понеделник от 14.00 до 16.00 ч. 

Празник на ракията 2019наЗдраве, комшии!

Доказателство за перфектното качество на на-
питките беше, когато се събудих на сутринта. Нищо 
не ме болеше. Не помнех и къде съм бил, но беше 
много весело, а ракията много сладка.

огнян Панов

Излязоха резултатите от про-
ведената Втора конкурсна сесия 
по Програма „БЪЛГАРСКИТЕ БИБ-
ЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕН-
ТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИ-
Р А Н О С Т ” 
за 2019 г. за 

финансово подпомагане на про-
екти на обществените библиоте-
ки при обновяване на фондовете 
им с книги и други информацион-
ни източници. Библиотеката в 
град Сливница печели в конкур-
са за пореден  път.



Стр.3Юбилей

50 години Професионална гимназия 
По ТрансПорТ „н.Й.ВаПцароВ“

На 12-ти декември се проведе празнична служба в храм “Св. 
Спиридон“ в с. Алдомировци, когато църквата почита Св. Спиридон 
Чудотворец. Легендата гласи, че каквото е времето през дванайсетте 
дни след празника, такова ще е и през съответните месеци на след-
ващата година. 

Храмът „Св. Спиридон“ в с. Алдомировци има 163-годишна ис-
тория и в него пла-
мъкът на свещите 
никога не гасне. Ми-
ряните с искрена ра-
дост посрещнаха за 
празничната служба 
височайшият гост 
- Белоградчишкият 
епископ Поликарп, 
викарий на Софий-
ската митрополия. 

Слънчев, весел и дълъг, заради приповдигнатото 
настроение беше 19 октомври. Празникът на старото 
село Бахалин и новата му рожба село Извор събра 
верните му приятели и гости. Тържественият ден 
започна с празнична литургия в църквата „Св. Иван 
Рилски“, гордостта на жителите в с. Бахалин. Дълъг е 
списъкът на дарителите, чиито имена всяка година на 
този ден кметската наместничка Десислава Тодорова 
прочита. Да се знае. За да се поклоним за тяхната ще-
дрост и да сме следващите.

на 16.12.2019 г. в салона на читалище „Съзнание – 1907“ с много цветя, балони и стилна програма 
учениците и учителите от ПГ по транспорт „н.Й.вапцаров“ отбелязаха 50-годишния юбилей на учи-
лището. 

Гости на празника бяха кметът на община Сливница г-н васко Стоилков, началникът на РУо Со-
фия-регион - г-жа Росица иванова, и старши експертът по Поо от РУо София-регион - г-жа вергиния 
Йорданова, председателят на общинския съвет - Сливница г-н Милко Миланов, заместник-кметът на 
общината г-н Радостин ялъмов, секретарят на общината – г-жа Ани иванова, заместник-ректорът 
на вТУ проф. николай Георгиев и доц.  вайсилова от същото висше училище, дългогодишните парт-
ньори на училището: николай Стоянов – управител на Балгериън Трак Сървис, представителите на 
АвТоМоТоР АД, сервиз Ситроен – Асен Коцев, управител на търговско-сервизен център Божурище и 
николай иванчев – директор на сервизна дейност център Божурище, много представители на бизнеса 

сеЛО ИзвОР ПРАзНУвА

Църковен празник „Св. Спиридон“

Продължение от стр.1

Час след това църков-
но преклонение гостите 
изпълниха площада на с. 
Извор. А новата настилка на площада подмами 
десетки на хорото. Свиреше „Веско бенд“, про-
верени свирачи от събора в с. Ракита. Владееха 
и инструментите и шоуто. Хвърчаха кебапчета, 
черният асфалт се огъваше весело под краката 
на игроорците, съскаха студени бири, а белият 
костюм на Десислава Тодорова беше цветето 
на всичкото това вълнение. Само някой да беше 
я предложил за „Мис Събор Извор“, станала 
беше. С тая фигура... Очи...

С радост дойдоха и по-важни гости. Тук беше 
кметът на община Сливница Васко Стоилков, 
тогавашния председател на ОбС Марин Павлов, 
кметът на с. Алдомировци Тодор Петков, кмет-
ски наместници на села от общината.

от региона, заинтересовани страни, 
директори на образователни инсти-
туции, бивши директори на учили-
щето и ученици, много съмишленици 
и приятели…

Колективът на ПГ по транспорт 
изказва най-сърдечна благодарност 
на всички, които уважиха празника 
на училището с присъствието си и 
на всички, които изпратиха поздра-
вителни адреси с прекрасни думи за 
училището.

Лидия Франк, директор на ПГТ

БоГоявление – традицията е жива

дения Йордан, при 
когото отиде кръста.

В Родопския край 
имат традиция на 
този ден във водата 
да хвърлят най-ско-
рошните младожен-
ци за здраве. Защо 
да не си пожелаем 
това да се случи и 

в Сливнишката река още догодина. Вирът ще е голям и дълбок, 
според обещанието за помощ на директора на общинското пред-
приятие Дафин Лазаров. 

В знак на уважение към християнския празник от страна об-
щинското ръководство присъстваше Председателят на ОбС г-н 
Милко Миланов.

огнян Панов



Как лети времето! Сутрин се будиш, гледаш 7:30. Спиш 
още 5 минути, гледаш 8:30

Капама - царицата на зимните ястия
Необходими продукти: 1 кг свински месо, 1/2 кг. телешко 

месо, 1 пиле, сурова наденица, кървавица, парченца сланина, ки-
село зеле, ориз, 100 мл.олио, 1 ч.ч. бяло вино. 

Начин на приготвяне: Киселото зеле се нарязва на парченца, 
изтисква се и се запържва леко. На дъното на глинено гювече се 
поставя олио, слагат се 2-3 листа кисело зеле и се реди един пласт 

от зелето, 1 пласт от различните 
меса, 1 пласт ориз и после отново 
се повторят, като се прибавят да-
финов лист и бахар. Последният 
пласт трябва да е от зеле. Отгоре 
се слагат нарязаните парченца 
сланина, залива се вино. Пече се 
3-4 час на тих огън.

Време за забавление

Стр. 4Култура, спорт и здраве

Рецепти

Виц

Снимка на месеца

Благодетелят Пуне Колев - 
примерът

Всяка година жители-
те на Сливница и наслед-
ниците на Пуне Колев се 
събират, поднасят цветя 
на паметника му и си при-
помнят нови, неизвестни 
щрихи от живота на щед-
рия родолюбец. 

През тази година излезе второ, допълнено издание на книгата 
за живота и рода на Пуне Колев. Книгата е отпечатана със съдей-
ствието на Румен Леонидов, включени са и събития по обявяване-
то на дедо Пуне за почетен гражданин на гр. Сливница през 2014 
г., 190 г. от рождението му и 140 г. от основаването на храма „Св. 
Св. Кирил и Методий“. В книгата са поместени портрети на Бла-
годетеля на града, дело на художника Пламен Капитански. Един 
от тях е на корицата на изданието. С неговото име се връчват на-
гради за най-из-
явен учител и 
ученик и за Да-
рител на годи-
ната от община 
Сливница. 

Дълъг е 
списъкът на на-
родополезните 
дела на Пуне 
Колев и без тях градът нямаше да е същият. Затова издълбаните 
на обредната каменна маса в църквата „Св.Св.Кирил и Методий“  
букви с името му са незаличими във времето и ни  подсещат да 
сме щедри, да отворим сърцата си. Самият дедо Пуне казвал: „Що 
правиш за себе си умира, що правиш за родата остава.“

огнян Панов

Реколта по Богоявление

Както се смеели ябълките 
от високото, така не разбрали, 

че зимата е дошла
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На бляскава церемония в салона на НЧ “Съзнание – 
1907“ в гр. Сливница бяха връчени наградите за Спортист 
на годината. 

Жури в състав Бисер Тодоров, Милко Миланов и Григор 
Григоров оповести наградените: от футболен клуб „Сли-
внишки герой“ -  Росен Виденов; от хандбален клуб “Сли-
вница“, Симона Петрова; от волейболен клуб „Сливнишки ге-
рой“ , националният състезател  за юноши до 17 г. - Валери 
Тодоров; от шахматен клуб „Сливнишки герой“ е награден 
Росен Йорданов; от таекуондо клуб „Херея“ нагада получи 
Яна Драганова, с деветнайсет медала през 2019 г.

Кметът на община Сливница Васко Стоилков връчи на-

градите за най-добро отборно постижение на хандбален 
клуб „Сливница“ с треньор М. Иванова и отбор „Сеньори над 
65“ от шахматен клуб „Сливнишки герой“ с треньор Валери 
Ставрев

Бяха връчени и призовете „Най-добър спортист за 2019 
г.“ за състезатели в отделните спортове. Това са: Виктор 
Георгиев от футболен клуб „Сливнишки герой“, капитан на 
отбора; Анита Костадинова от хандбален клуб „Сливница“; 
за шахматен клуб „Сливнишки герой“ награда взе Емил Мла-
денов; а от волейболен клуб „Сливнишки герой“ наградата 
спечели националният състезател Ерик Стоев. 

От клуб по таекуондо „Херея“ наградата печели Сиана 
Вълева, спечелила шест 
златни и един сребърен  през 
2019 г.

Кулминацията на тър-
жествената вечер беше обя-
вяването на името на носи-
теля на приза „Спортист на 
годината 2019“ . Голямата 
награда получи Ерик Стоев 
от волейболен клуб „Сли-
внишки герой“.

„Спортист на годината 2019“ за Община Сливница
Ерик Стоев е носител 
на голямата награда

Нов храм в с. Извор
През декември 2019 г. село Извор се 

сдоби с дългоочаквана придобивка. Беше до-
ставен и монтиран в самия център на селото 
новия храм. Предстои освещаване, след кое-
товярващите ще могат да спокойно да чест-
ват църковните празници и в него.

Хоризонтално: 2. испански тенисист 10. марка компютри 12. език в Югоизточна 
азия 13. еврейски месец 14. съветски бомбардировачи 15. вид колбас 17. 
паякообразно животно 19. разказ от Чудомир 21. подмишница (мед.) 23. ирландски 
остров 24. сгъваем покрив на кола 26. произведение от Данте 27. ехо 28. марка 
корейски автомобили 29. остатък от сума след плащане 31. английска писателка
Вертикално: 1. град в ирак 2. египетски бог на слънцето 3. химически елемент 
4. европейски автомобилен концерн 5. иглолистно дърво 6. български писател 7. 
японско тетрално изкуство 8. севернотракийски племена 9. лице, чието задължение 
се обезпечава 11. модел на Фолксваген 16. специалист в наука за законите 17. 
отшелник 18. радиоактивен химичен елемент 20. български цар 22. обучение, 
лекции 25. държава в африка 28. руски хеликоптери 30. език за програмиране 


