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“Т-мАРКЕТ” ОТКРИ лОГИСТИчНА БАзА 
КРАЙ ЕлИН ПЕлИН

В присъствието на офи-
циални гости, медии и слу-
жители на компанията, до гр. 
Елин Пелин на 2 декември се 
откри логистичен център на 
Т МАRКЕТ.

Центърът е с площ 7000 
кв.метра, разполага с 14 то-
варни рампи, 10 000 палето 
места и ще доставя стоки до 
всичките 41 магазина на ве-
ригата в столицата и страна-
та. Откриват се и над 80 нови 

работни места. Инвестицията 
е за милион и половина евро.

„С първата си логистич-
на база в страната ще имаме 
възможност да обслужваме 
още по-добре нашите клиен-
ти, като им предлагаме по-
разнообразен асортимент. С 
оптимизирането на достав-
ките, ще постигнем много по-
изгодни цени за потребите-
лите. Не на последно място, 
клиентите ще намират ви-

наги своите любими стоки в 
магазините от веригата в ця-
лата страна”, обяви Вигинтас 
Шапокас, генерален дирек-
тор на Максима България.

Новият директор “Логис-
тика”, който ръководи екипа, 
обслужващ логистичния цен-
тър, е г-н Илиян Керезов. 

В склада ще има над 8000 
различни артикула. Наличи-
ето на собствена логистична 
база ще улесни работата в ма-
газините, тъй като централи-
зирано ще се доставят необ-
ходимите стоки, в това число 
домашни потреби, алкохол и 
пакетирани продукти. Значи-
телно ще се намали количе-
ството товарни автомобили, 
обслужващи веригата. По 
този начин ще се оптимизи-
рат логистичните разходи.

Тържествената лента 
беше прерязана от г-жа Галя 
Георгиева, кмет на Община 
Елин Пелин и г-н Шапокас, с 
пожелания за успешна рабо-
та.

„Максима България” ЕООД 

е част от литовската компа-
ния Maxima Grupe UAB, която 
навлезе на българския па-
зар през 2005 г., откривайки 
първия магазин T MARKET. 
До 2011 г. бяха отворени 41 
супермаркета Т MARKET и T 
MARKET Express в градовете 
София, Пловдив, Асеновград, 
Костенец, Велико Търново, 
Враца, Лом, Монтана, Само-
ков, Перник, Разград. В ком-
панията работят над 1100 

души. Магазините от верига-
та са разположени близо до 
дома или работното място на 
хората, които могат да пра-
вят своите ежедневни покуп-
ки лесно, удобно и бързо.

“Т-маркет” стана четвър-
тата търговска верига с ло-
гистична база край град Елин 
Пелин. В района на Елин Пе-
лин свои логистични бази от-
криха последователно Penny 
market, LIDL и BILLА.

Скъпи съграждани,
От сърце Ви         

приветствам с настъпва-
щите Коледни и 
Новогодишни празници!
Нека Новата 2012 г. 

влезе в домът Ви с   
надежда, радост и любов!
Бъдете здрави и 

щастливи!
Весела Коледа,    

мирна и щастлива 
Нова година!

Галя Георгиева

Общинските съветници решават
Подробности на стр. 3 и 4

ПРЕДСТАВИТЕлНИяТ ДухОВ 
ОРКЕСТъР  „СТЕфАН СТЕфАНОВ“ 

ОТБЕлязА СВОяТА  60 ГОДИшНИНА
Подробности на стр. 5

30 ГОДИНИ „КАмБАНКИ” - ЕДИН 
ВълНуВАЩ И НЕзАБРАВИм ПРАзНИК

Подробности на стр. 6
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На 1-ви декември 2011г. 
в заседателната зала на об-
щина Елин Пелин се проведе 
пленарно заседание на Мест-
ната комисия за борба с про-
тивообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни. 
Заседанието беше открито от 
Ангелина Димитрова – зам. 
кмет на общината и предсе-
дател на комисията, която 
представи новоназначения 
секретар, която поема МК-
БППМН – Даниела Паунова и 
членовете на Комисията.  

На заседанието присъст-
ваше и районния прокурор 
Искра Билярска. Тя изрази 
своето задоволство от съв-
местната работа на комиси-
ята с прокуратурата. Според 
думите й Комисията е ока-
зала огромно превантивно 
въздействие върху детската 
престъпност в района. „Рабо-
тата на комисията е именно 
децата с рисково поведение 
да не попаднат в криминал-

ния контингент и в същото 
време да нямат усещането, че 
са навлезли в един омагьосан 
кръг, от който няма излиза-
не“ – каза г-жа Билярска.

На заседанието бяха пред-
ложени и гласувани  новите 
обществени възпитатели, ко-
ито ще оказват помощ на ро-
дителите във възпитанието 
на малолетни и непълнолет-
ни, склонни към извършва-
нето на противообществени 
прояви. Това са : Гергана Ива-
нова, Зорница Делчева, Ма-
рина Колева, Даниела Апос-
толова и София Младенова. 
При подбора им се акцентира 
върху педагогическият опит 
и обществената им дейност.

Работата на МКБППМН ще 
бъде подпомагана и от лого-
педа Пенка Александрова, ко-
ято ще бъде на разположение 
на родители и деца всяка сря-
да от 15.00 до 17.30ч. и всеки 
петък от 16.00 до18.30 в Кон-
султативния кабинет.

зАСЕДАНИЕ НА мЕСТНАТА КОмИСИя зА 
БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОяВИ 

НА мАлОлЕТНИ И НЕПълНОлЕТНИ

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
С Наказателно постановление № 436/11 и 440/11 Бяла 

Слатина, 25.05.2011г., издадено от РПУ Бяла Слатина към 
ОДМВР Враца, е наложено наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИ-
ЦАНИЕ” спрямо Захарин Анатолиев Кулев с ЕГН 9309096248, 
живущ в с. Равно поле, ул. „Чакалска”, № 20 за това, че е уп-
равлявал лек автомобил без да притежава свидетелство за 
управление на МПС,свидетелство за регистрация на МПС, 
няма “Гражданска застраховка” и не използва обезопасите-
лен колан.

ПъРВА РАБОТНА СРЕЩА зА мАНДАТ 2011 – 2015 
НА ОБЩИНСКОТО РъКОВОДСТВО С  КмЕТОВЕ, 

КмЕТСКИ НАмЕСТНИЦИ  И ИНСТИТуЦИИТЕ ОТ 
ОБЩИНА ЕлИН ПЕлИН

Кметовете на кметства поставиха важни въпроси 

На  22.11.2011 г. от 10.00  ч. 
в залата на община Елин Пелин,  
Кмета на общината – Галя Ге-
оргиева  и новото ръководство 
проведе работна среща с кме-
товете на кметства, кметските 
наместници и представители на 
институциите от община Елин 
Пелин. 

Целта на работната среща 
бе новоизбраните кметовете 
да се запознаят с дейността на 
различните институции, пряко 
свързани с тяхната работа, как-
то и да споделят основните про-
блеми и най- важните и неот-
ложни задачи, стоящи пред тях 
с оглед на по-добрата им работа 
и бързото решаване на пробле-
мите на хората. 

Срещата бе открита и ръко-
водена от Кмета на общината 
– Г. Георгиева, която представи 
новото ръководство на общи-
ната и пожела тези срещи да 
станат ежемесечни с цел взаим-
ното информиране по пробле-
мите и тяхното своевременно 
решаване.

В работната среща взеха 
участие представители на РУП – 
Елин Пелин – Методи Методиев 
– началник на полицейското уп-
равлението, Ив. Найденов – на-
чалник „Охранителна полиция“, 
Тихомир Тодоров – началник 
на РС „ПБЗН“, Полина Николова 
– началник на общинска служба 
„Земеделие“, Мильо Богданов 
– началник на ВиК, Илия Или-
ев – началник “военен отдел“, 
Мария Рътарова – ДГС, Бойко 
Петков – управител на фирма за 
поддържане на уличното освет-
ление, Мариета Братанова – На-
чалник – Районна пътна служба, 
Любомир Донов – ЧЕЗ -енерго-
снабдяване, звено Елин Пелин, 
Стойко Стойнов – управител на 
фирма „ АЕС – Х“.

Началникът на РУП – Елин 
Пелин – Методи Методиев зая-
ви, че ще съдейства във всяка 
част от денонощието за реша-
ване на проблемите, свързани с 
реда, безопасността и сигурнос-
тта на хората в населените мес-
та, които не са малко,  но очаква 
съдействие от кметовете, тъй 
като те имат най – голяма ин-
формация. Той също подчерта, 
че не бяга от проблемите и же-
лае да ги решават заедно. В тази 
връзка бе подкрепен от Ив. Най-
денов, който каза, че полицията 
и кметовете работят добре, че е 
добра връзката с тях и оттам и 
резултатите са положителни.

Като основен проблем за по-
жарната безопасност на района 
началника на районната служ-

ба Т. Тодоров посочи паленето 
на трева и стърнища и че тази 
лоша, а понякога, завършваща 
с трагедии практика, с общите 
усилия на институциите трябва 
да се прекрати. Той благодари 
на ръководството на община-
та за отпуснатите средства за 
пожарния автомобил и посочи 
като основни предстоящи за-
дачи пред новоизбраните кме-
тове: организиране на групи за 
гасене на пожари, изготвяне на 
досиета на обектите, поддържа-
не на уредите за пожарогасене,  
и от необходимостта пожарните 
хидранти да се обозначат с та-
бели, за да могат да се откриват 
през зимните месеци.

П.Николова – началник на 
служба „Земеделие“ обясни, че в 
момента със земеделските про-
изводители се очертават пло-
щите за земеделски субсидии. 
За да бъдат информирани хо-

рата ще изпраща своевременно 
информация и в общината и по 
кметства за мерките и схемите 
за подпомагане на земеделски-
те производители.

Представителите на ВиК, во-
енен отдел, фирмата за почист-
ване, ДГС, енергоснабдяване и 
РПС увериха присъстващите 
кметове и кметски наместници, 
че са отворени за оказване на 
методическа помощ и съдей-
ствие и на място ще бъдат по-
сетени за запознаване с пробле-
мите на населението. 

Последваха конкретни въ-
проси от кметовете, свързани 
с искане за присъствие на па-
трулна кола на РУП в населени-
те места с голям брой кражби и 
безработно население, подмяна 
на изгорели улични  лампи,  сти-
мулиране с дърва за огрев на до-
броволните гасаческите групи, 
предоставяне на кофи за смет 
на населението, съдействие за 
срещи с арендатори, които об-
работват общински земеделски 
земи и не плащат наем и рента.

Заместник кметът  Й. Йорда-
нов поиска да бъде направена 
справка за  всички общински зе-
меделски земи и чрез търг да се 
отдават на арендатори. 

В тази връзка Галя Георги-

ева подчерта, че не бива да се 
продава общинска земя за жъл-
ти стотинки, но и не трябва да 
се връщат инвеститорите, за да 
могат средствата от продажби-
те да отиват за подобряване на 
инфраструктурата, водоснабдя-
ването, за капиталови разходи, 
за благоустрояване на населе-
ните места. Като алтернативен 
източник за допълнително фи-
нансиране и за по – мащабни 
строително – ремонтни дей-
ности, Георгиева посочи, че ще 
продължи работата на общин-
ската администрация по Евро-
пейски програми и че общината 
ще се възползва от всяка въз-
можност, която те предоставят.

Основната задача, която 
предстои пред кметовете на 
кметства и кметските наместни-
ци, заедно  с ръководителите на 
общинските институции - ди-
ректори на учебни заведения, 

детски градини и читалища  е 
да уточнят и определят, кои са  
най- неотложните капиталови 
разходи, за да залегнат в про-
екто – бюджета на общината за 
2012 г.  и да формулират своите 
искания  в предложения до Об-
щината. Тя посочи, че предло-
женията трябва да се реални и 
изпълними.

Финансистът на общината 
- Елена Лекова поясни, че пред-
ложенията за капиталовите 
разходи трябва да са обвързани 
с евентуални приходи от про-
дажби на земи, общинска соб-
ственост. Тя апелира към раз-
биране от страна на кметовете 
за намаляване на разходите за 
най- неотложните неща.

По повод зимното снегопо-
чистване и поддържане през 
оперативния сезон 2011-2012 г., 
заместник кметът Й. Йорданов 
обърна внимание на кметовете, 
че почистването на улиците в 
населените места ще бъде техен 
ангажимент и да търсят местни 
хора, 

Републиканската пътна мре-
жа ще се поддържа от Пътно 
управление, а почистването на 
общинската пътна мрежа тази 
година е възложено на фирма 
АЕС – Х.

В края на м. ноември т.г. 
кметът на общината – Галя 
Георгиева проведе работ-
ни срещи с  директорите на 
училища, детски градини, 
председатели и секретари на 
читалища и с лекарите от об-
щина Елин Пелин.

 На тях тя представи своя 
екип  и се запозна с важните 
и неотложни задачи и про-
блеми, стоящи пред ръково-
дителите на общинските ин-
ституции. Госпожа Георгиева 
изказа мнение, че тези срещи 
са взаимно полезни за стра-
ните, за да се познават по – 

добре проблемите и община-
та да реагира адекватно и да 
съдейства за решаването им. 
Тя предложи срещите да се 
организират по- често, за да 
се види какво е направено и 
какво предстои да се свърши 
и посочи ясно намерението 
на общинското ръководство 
за дейностите, които ще се 
предприемат и финансират 
от Европейски програми, с 
цел подобряване на матери-
алната база, а от там осигу-
ряване на по-добро образова-
ние, здравеопазване и услуги 
за населението на общината.

ГАля ГЕОРГИЕВА СЕ СРЕЩНА С 
ДИРЕКТОРИТЕ НА учИлИЩА, ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ, ПРЕДСЕДАТЕлИ И СЕКРЕТАРИ 
НА чИТАлИЩА И С лЕКАРИТЕ ОТ 

ОБЩИНА ЕлИН ПЕлИН
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Общинските съветници решават    
РЕшЕНИя ВзЕТИ НА ВТОРОТО зАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНКИ СъВЕТ - ЕлИН ПЕлИН

На 18 ноември в залата на 
община Елин Пелин се проведе 
второто за този мандат засе-
дание на общинските съветни-
ци.

Още в самото начало, пре-
ди гласуване на дневния ред на 
сесията, Юлия Стефанова, об-
щинския съветник, избрана от 
листата на БСП и Гражданско 
обединение „Обединение за Об-
щина Елин Пелин” и взе думата 
за  политическо изказване. 

“Искам да изразя решение-
то си за напускане групата на 
БСП и Гражданско обединение 
„Обединение за Община Елин Пе-
лин” . Мотивът ми е: несъгласие 
с наложеният модел на пове-
дение; несъгласие с това друг 
да взима решение вместо мен, 
лишавайки ме от правото на 
свободно изразяване на моето 
мнение и гласуване по съвест; 
несъгласие с поетия път на де-
структивна опозиция, която 
е против всичко, но и нищо не 
предлага. Не виждам мястото 
си в такава група. През цялата 
кампания бе афиширано име-
то ми като директор на най-
голямото общинско училище, 
с което ще бъда полезна като 
общински съветник. Дори и на 
първата среща нямах право да 
гласувам, дори и по въпроси от 
моята компетентност. Не съм 
давала такова обещание, не съм 
подписвала такава декларация. 
Ясно изразих моето мнение, но 
не бях разбрана.

Като съветник в предишен 
мандат, се чувствах полезна и 
доволна от това, което правя. 
Сега не се чувствам така. Вяр-
вам, че интересите на жители-
те стоят над тесните партий-
ни интереси. Вярвам, че всички 
общински съветници сме тук, 
за да работим според дадена-
та клетва. Хората след време 
няма да помнят от коя партия, 
обединение или сдружение сме, 
но ще помнят направеното през 
този мандат, ще помнят това, 
което сме направили за хората 
и просперитета на общината. 
За това искам да работя “, зая-
ви Юлия Стефанова.

 Р Е Ш Е Н И Е № 6 
На основание чл.73 ал.1 и 

ал.2 от Правилника за организа-
цията и дейността на Общински 
съвет-Елин Пелин, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, 
приема следният дневен ред на 
заседанието на Общински съ-
вет-Елин Пелин: 

1. Избор на Зам.Председа-
тел на Общински съвет-Елин 
Пелин. 

2. Структуриране на посто-
янните комисии към Общински 
съвет: 

2.1 Предложение вх.№ 
ОС-5562/17.11.2011г. от г-н 
Г.Костов-Председател на Об-
щински съвет-Елин Пелин 

2.2. Предложение от Мест-
на коалиция „Заедно за нашия 
град”. 

3. Одобряване структурата 
на Общинска администрация-
Елин Пелин – предложение вх.№ 
ОА-4409 /1/ от 16.11.2011г. от г-
жа Г.Георгиева-Кмет на Община 
Елин Пелин. 

4. Разни 
4.1 Предложение вх.№ 

ОС-5559/16.11.2011г. от г-н 
Г.Костов-Председател на Об-

щински съвет-Елин Пелин; 
4.2 Предложение вх.№ 08-

5537 /1/ от 15.11.2011г. от г-н 
Г.Костов-Председател на Об-
щински съвет-Елин Пелин; 

4.3 Предложение вх.№08-
5370/9/ от 16.11.2011г. от г-жа 
Г.Георгиева-Кмет на Община 
Елин Пелин. 

4.4 Предложение вх.№ОА-
5563/18.11.2011г. от г-жа 
Г.Георгиева-Кмет на Община 
Елин Пелин. 

Р Е Ш Е Н И Е  № 7
На основание чл.24 ал.2 от 

ЗМСМА, чл.13 от Правилника за 
организацията и дейността на 
Общински съвет-Елин Пелин, 
неговите комисии и взаимо-
действието му с общинска ад-
министрация избира г-н Емил 
Стоянов Петров за Зам.Предсе-
дател на Общински съвет Елин 
Пелин

Р Е Ш Е Н И Е  № 8
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА, чл.48 от Правилника 
за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, създава 
следните постоянни комисии 
на Общински съвет: 

1. ПК по „Контрол и монито-
ринг върху дейността на тър-
говските дружества с общинско 
участие в капитала”.

2. ПК по „Финанси, бюджет и 
програми за развитие”.

3. ПК по „Устройство на те-
риторията, строителство, еко-
логия, селско и горско стопан-
ство”.

4. ПК по „Здравеопазване, 
образование, култура и веро-
изповедание, спорт и социални 
дейности”.

5. ПК по „Инвестиции, уп-
равление и разпореждане с об-
щинско имущество”.

6. ПК по „Законност, сигур-
ност, обществен ред, граждан-
ски права и транспорт”.

7. ПК по „Предотвратяване и 
установяване конфликт на ин-
тереси”.

Р Е Ш Е Н И Е  № 9
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА, чл.48 от Правилника 
за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, опреде-
ля численост на постоянните 
комисии на Общински съвет, 
както следва:

1. ПК по „Контрол и монито-
ринг върху дейността на тър-
говските дружества с общинско 
участие в капитала” – 5-членен 
състав.

2. ПК по „Финанси, бюджет и 
програми за развитие” – 7-чле-
нен състав.

3. ПК по „Устройство на те-
риторията, строителство, еко-
логия, селско и горско стопан-
ство” – 7-членен състав.

4. ПК по „Здравеопазване, 
образование, култура и веро-
изповедание, спорт и социални 
дейности” – 7-членен състав.

5. ПК по „Инвестиции, уп-
равление и разпореждане с об-
щинско имущество” – 7-членен 
състав.

6. ПК по „Законност, сигур-
ност, обществен ред, граждан-
ски права и транспорт” – 7-чле-
нен състав.

7. ПК по „Предотвратяване и 
установяване конфликт на ин-

тереси” – 7-членен състав.
Р Е Ш Е Н И Е  № 10
На основание чл.21 ал.3, във 

връзка с чл.48 от ЗМСМА, про-
меня чл.49 ал.1 от Правилника 
за организацията и дейността 
на ОбС-Елин Пелин, неговите 
комисии и взаимодействието 
му с Общинската администра-
ция,  както следва:

Вместо : Постоянните коми-
сии на Общински съвет са:

1.    Комисия по ,,Финанси, 
бюджет и икономика”;

2. Комисия по ,,Териториал-
но селищно устройство, строи-
телство и инфраструктура”;

3. Комисия по ,,Промишле-
ност, селско и горско стопан-
ство”;

4. Комисия по ,,Транспорт 
и безопасност на движението, 
търговия и услуги”;

5. Комисия по ,,Здравеопаз-
ване, образование, култура и 
вероизповедание, младежта, 
спорта и туризма”;

6. Комисия по ,,Инвестиции, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество”;

7. Комисия по ,,Законност, 
сигурност, обществен ред и 
граждански права”;

8. Комисия по ,,Програми за 
развитие, екология и енергети-
ка”

9. Комисия по избора ; 
10. „Комисия по „Контрол и 

мониторинг върху дейността 
на търговските дружества с об-
щинско участие в капитала”.

Да се чете: Постоянните ко-
мисии на Общински съвет са:

1. ПК по „Контрол и монито-
ринг върху дейността на тър-
говските дружества с общинско 
участие в капитала”.

2. ПК по „Финанси, бюджет и 
програми за развитие”.

3. ПК по „Устройство на те-
риторията, строителство, еко-
логия, селско и горско стопан-
ство”.

4. ПК по „Здравеопазване, 
образование, култура и веро-
изповедание, спорт и социални 
дейности”.

5. ПК по „Инвестиции, уп-
равление и разпореждане с об-
щинско имущество”.

6. ПК по „Законност, сигур-
ност, обществен ред, граждан-
ски права и транспорт”.                               

7. ПК по „Предотвратяване и 
установяване конфликт на ин-
тереси”.

Р Е Ш Е Н И Е  № 11
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-
ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
следния състав на постоянната 
комисия по „Контрол и монито-
ринг върху дейността на тър-
говските дружества с общинско 
участие в капитала” : Любомир 
Ников; Димитър Стамчев; Зла-
тослав Златанов; Димитър Ми-
хайлов; Валери Брънзелов.

Р Е Ш Е Н И Е  № 12
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-
ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
ръководство на постоянната 
комисия по „Контрол и мони-
торинг върху дейността на тър-
говските дружества с общинско 

участие в капитала”: Председа-
тел: Любомир Ников;Секретар: 
Валери Брънзелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 13
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-
ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
следния състав на постоянната 
комисия по „Финанси, бюджет 
и програми за развитие”: Емил 
Петров; Ангел Анев; Бисерка 
Николова; Димитър Михайлов; 
Антоанета Зашева; Мариана Ге-
шева; Ангел Ангелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 14
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-
ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
ръководство на постоянната 
комисия по „Финанси, бюджет и 
програми за развитие”: Предсе-
дател: Емил Петров; Секретар: 
Ангел Анев

Р Е Ш Е Н И Е  № 15
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-
ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
следния състав на постоянната 
комисия по „Устройство на те-
риторията, строителство, еко-
логия, селско и горско стопан-
ство”: Пламен Цветков; Емил 
Михайлов; Димитър Стамчев; 
Васил Цветков; Венцислав Цве-
танов; Любен Андреев; Мариа-
на Гешева

Р Е Ш Е Н И Е  № 16
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правил-
ника за организацията и дей-
ността на ОбС, неговите коми-
сии и взаимодействието му с 
Общинската администрация, 
избира ръководство на посто-
янната комисия по„Устройство 
на територията, строителство, 
екология, селско и горско сто-
панство”: Председател: Васил 
Цветков; Секретар: Пламен 
Цветков

Р Е Ш Е Н И Е  № 17
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-
ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
следния състав на постоянната 
комисия по „Здравеопазване, 
образование, култура и веро-
изповедание, спорт и социални 
дейности”:  Стоянка Постолова; 
Пламен Цветков; Емил Михай-
лов; Бисерка Николова; Анто-
анета Зашева; Юлия Стефанова; 
Стефан Николов.

Р Е Ш Е Н И Е  № 18
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-
ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
ръководство на постоянната 
комисия по „Здравеопазване, 
образование, култура и веро-
изповедание, спорт и социални 
дейности”:  Председател: Би-
серка Николова Секретар: Сто-
янка Постолова

Р Е Ш Е Н И Е  № 19
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-

ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
следния състав на постоянната 
комисия по „Инвестиции, уп-
равление и разпореждане с об-
щинско имущество”: Николай 
Николов; Златослав Златанов; 
Емил Петров; Любомир Ников; 
Васил Цветков; Валери Брънзе-
лов; Стефан Николов

Р Е Ш Е Н И Е  № 20
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-
ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
ръководство на постоянната 
комисия по„Инвестиции, уп-
равление и разпореждане с 
общинско имущество”: Предсе-
дател: Златослав Златанов; Се-
кретар: Валери Брънзелов

Р Е Ш Е Н И Е  № 21
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-
ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
следния състав на постоянната 
комисия по„Законност, сигур-
ност, обществен ред, граждан-
ски права и транспорт”: Нико-
лай Николов;  Стоянка Постоло-
ва; Ангел Анев; Венцислав Цве-
танов; Любен Андреев; Юлия 
Стефанова; Ангел Ангелов

  Р Е Ш Е Н И Е  № 22
 На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-
ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
ръководство на постоянната 
комисия по „Законност, сигур-
ност, обществен ред, граждан-
ски права и транспорт”: Пред-
седател : Николай Николов; 
Секретар: Ангел Ангелов   

Р Е Ш Е Н И Е  № 23
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-
ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
следния състав на постоянната 
комисия по „Предотвратяване 
и установяване конфликт на 
интереси”: Николай Николов; 
Ангел Анев; Емил Петров; Сто-
янка Постолова; Златослав Зла-
танов; Ангел Ангелов; Любен 
Андреев

Р Е Ш Е Н И Е  № 24
На основание чл.21 ал.1 т.1 

от ЗМСМА и чл.48 от Правилни-
ка за организацията и дейност-
та на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация, избира 
ръководство на постоянната 
комисия по „Предотвратяване и 
установяване конфликт на ин-
тереси”:  Председател: Любен 
Андреев; Секретар: Ангел Анев

Р Е Ш Е Н И Е  № 25
На основание чл.21 ал.1 т.2 

от ЗМСМА, във връзка с Глава 
втора от Закона за администра-
цията:

1. Одобрява промяна в 
структурата на общинската ад-
министрация в Община Елин 
Пелин, като в „Политическия 
кабинет” бъде предвиден тре-
ти Заместник кмет на Община 
Елин Пелин. на стр. 4
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Общинските съветници решават    
РЕшЕНИя ВзЕТИ НА ВТОРОТО зАСЕДАНИЕ...
2. Възлага на Кмета на Об-

щината да изработи и утвърди 
промени в устройствения пра-
вилник на Община Елин Пелин 
и да приведе длъжностното 
разписание на администрация-
та в съответствие с одобрените 
промени в структурата.

Р Е Ш Е Н И Е  № 26
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА:
1. Възлага на адвокатско 

дружество “Вулджев и Вулджев”, 
ЕИК: 175211998 правната за-
щита, съдействие и абонамент-
но обслужване на Общински съ-
вет Елин Пелин, срещу месечно 
възнаграждение в размер на 
800 /осемстотин/ лева.

2. Определя възнагражде-
ние за защита пред админи-
стративен съд – 400 /четирис-
тотин/ лева и 600 /шестотин/ 
лева пред Върховен админи-
стративен съд, независимо от 
материалния интерес на случая, 
а за всички останали срещу ми-
нималните стойности посочени 
в Наредба № 1 за минималните 
адвокатски възнаграждения на 
Висшия адвокатски съвет.

3. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да сключи 
договор с адвокатско дружество 
“Вулджев и Вулджев” за срок от 
4 /четири/ години, считано от 
01.11.2011 г.

4. Средствата да бъдат пред-
видени в бюджета на Община 
Елин Пелин, „Местни дейности”, 
като финансирането се осигури 
от местни приходи.

Р Е Ш Е Н И Е  № 27
На основание чл.21 ал.1 т.15 

от ЗМСМА, във връзка с чл.22 
ал.2 от Закона за регионалното 
развитие, определя г-н Пламен 
Боянов Цветков за представи-
тел от Общински съвет-Елин 
Пелин за член на Областния съ-
вет за развитие.

Р Е Ш Е Н И Е  № 28
На основание чл.21 ал.1 

т.23 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.11 ал.1 т.3 и ал.2 от Наредба 
№7/2000г. на МОН за определя-
не броя на парелелките и групи-
те и броя на учениците и децата 
в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини 
и обслужващи звена, корегира 
Решение № 1500 по Протокол 
№54/28.07.11г. на ОбС-Елин Пе-
лин в частта, касаеща ОУ „Иван 
Вазов” с.Мусачево, като:

1. Вместо V-VІ клас – сля-
та паралелка – 12 ученици, се 
чете: V-VІІ клас – слята паралел-
ка – 12 ученици

2. Вместо VІІ-VІІІ клас – сля-
та паралелка – 5 ученици, се 
чете: VІ-VІІІ клас - слята пара-
лелка – 5 ученици

Р Е Ш Е Н И Е  №29
І. Одобрява искането на Уп-

равителя на „Газо-енергийно 
дружество-Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин, с ЕИК:175005806 
за банков кредит за оборотни 
средства на дружеството.

ІІ. Дава съгласие „Газо-енер-
гийно дружество-Елин Пелин” 
ЕООД гр.Елин Пелин, да поеме 
краткосрочен дълг под форма-
та на оборотен банков кредит 
при следните параметри:

1. Максимален размер на 
кредита – до 200 000  /двеста 
хиляди/ лева;

2. Валута на кредита – бъл-
гарски лева /BGN/;

3. Вид на кредита – овър-
драфт кредит;

4. Цел: Финансиране на обо-
ротни средства;

5. Срок на кредите: до 36 /
тридесет и шест/ месеца от да-
тата на подписване на договора 
за кредит;

6. Обезпечение – Залог по 
реда на Закона за Договорите 
за финансови обезпечения /
ЗДФО/ върху всички вземания 
настоящи и бъдещи на „Газо-
енергийно дружество-Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин за 
салдата по всички сметки, на 
които е титуляр в размер на 
100% от размера на кредита. 

7. При лихви и всякакви дру-
ги условия, каквито управителя 
на дружеството договори.

Темата за приемственос-
тта между детската градина 
и училището не е нова, но е 
актуална, защото демокра-
тизацията и глобализацията 
в обединена Европа поста-
вят на преден план връзката 
между отделните степени на 
образование и това е  важен 
момент за осъществаване на 
единната държавната обра-
зователна политика на Бъл-
гария.

 И за родителите това е 
важен проблем за техния ма-
лък първолак, който пристъ-
пя плахо в училище.

Затова  колективите на 
ОДЗ “Радост” и НУ “ Христо 
Ботев” в гр. Елин Пелин ре-
шиха да инициират редица 
мероприятия, с които да се 
осигури цялостно развитие 
на децата от предучилищна 
и начална училищна въз-
раст така, че да се запази 
ценността на детството, оси-
гурявайки приемственост 
в подготовката за училище. 
Много родители все още не 

ПАРТНЬОРСТВО мЕЖДу ДЕТСКАТА ГРАДИНА И 
учИлИЩЕТО

почна със сключването на 
Договор за партньорство, в 
който са заложени целите 
и формите за работа през 
учебната 2011 – 2012 годи-
на.”-споделиха директорите. 
На съвместен тематичен пе-
дагогически съвет двата ко-
лектива представиха добри 
педагогически практики, 
обсъдени бяха редица общи 
проблеми и пътищата за тях-
ното разрешаване и се набе-
лязаха съвместни дейности 
за повишаване на социалния 
опит и психологическа на-
гласа на децата за бъдещата 
роля  “Ученик”.

Двата екипа предлагат 
свой модел за съвместна ра-
бота и творчески подход за 
приоритетната роля на съ-
трудничеството между обра-
зователните институции и 
семейството.

Учителите винаги  са оп-
тимисти и в подкрепа на това 
са думите на Грант Брайт: 
“Всеки от нас има какво да 
научи, всеки от нас има на 
какво да се учи !” 

О Б я В л Е Н И Е 
Общински съвет-Елин Пелин на основание чл.22 ал.2 от 

ЗМСМА
обявява

Решение №1130 от 30.09.10г. на Общински съвет е отмене-
но, съгласно Решение № 135/2011г. по адм.дело № 742/2010 
година  на Административен Съд – София област и Решение 
№ 14830 от 2011г. по адм.дело № 5594/2011г. на Върховен ад-
министративен съд. 

* * *
Решение №1140 от 30.09.2010г. на Общински съвет е в 

сила, съгласно Определение № 523 от 18.07.2011г. по адм.дело 
№ 266/2011 година на Административен Съд – София област, 
с което жалбата на Ст.Николов е оставена без разглеждане; де-
лото е прекратено, което е потвърдено и от ВАС с Определение 
№ 13320 по а.д.№12190 от 2011г.

разбират държавната поли-
тика за задължителния об-
хват на 5 годишните деца и 
задължителният характер 
на подготвителна група, но  
съвместната работа на дет-
ските и началните учители 
с подкрепата на семейството 
и други обществени фактори 
ще осигури една по-добра со-
циализация на децата и по-
плавен преход към училищ-
ната среда. 
„Нашето партньорство за-

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата ОВОС СОБСТВЕНИ-
ЦИТЕ - Георги Младжов и Цветан Стамов на ПИ 199006 по 
КВС на с. Нови Хан , Община Елин Пелин, Софийска област

СъОБЩАВАТ
на населението в с. Нови Хан и община Елин Пелин, че 

имат инвестиционно предложение за Изграждане складо-
ве за промишлени стоки, административно - обслужващи и 
търговски дейности в поземления имот.

Обект на инвестиционното предложение са дейности, 
който не нарушават екологичното и санитарно-хигиенно 
равновесие в района.

В случай на несъгласие с инвестиционното предложение, 
възражения може да направите в общината(кметството).

Писмени становища се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, 
бул. “Цар Борис III” № 136, ет.10, 

E-mail: riew-sofia@riew-sofia.qovernment.bg

„шАмОТ Ел ПЕ 2007” ООД
 Ви уведомява за инвестиционно намерение: Изграждане 

на „Цех за производство на керамични маси, глазури, изде-
лия, огнеупори и други”, на територията на с. Нови Хан, Об-
щина Елен Пелин, ул. „Бреза” № 4, поз. имот № 000335.

Площадката се намира в бивш стопански двор в с. Нови 
Хан, Община Елин Пелин и заема площ от 6240 кв.м. Позем-
лените имоти са земеделски, възсановени по ЗСПЗЗЗ и са с 
начин за трайно ползване. Няма наличие или липса на рес-
титуационни претенции. Намира се на около 800м. от най-
близките жилищни сгради.

От реализирането на обекта не се очакват вредни въз-
действия върху околната среда.

На територията на площадката не се очакват източници 
на неорганизирани емисии. Площадките за съхранение на 
суровините и продукцията ще са закрити и няма опасност 
от запрашаване на околното пространство. Неорганизирани 
емисии ще се отделят единствено от обслужващия транспорт 
(директно от изгорелите газове от ДВГ и индиректно с прах 
от преминаващата техника).

Заредените върху пещните вагони огнеупорни изделия 
ще се изпичат в камерни пещи /електрически - 3 бр. - 1 м3 и 
газови - 1 бр.- 4 м3, 1 бр,- 8 м3 и 1бр. - 21м3.

Категорично може да се каже. че замърсяването на атмос-
ферния въздух от дейността на „ШАМОТ ЕЛ ПЕ 2007” ООД- с. 
Нови Хан, Община Елин Пелин като цяло не може да предиз-
вика замърсяване на атмосферния въздух над допустимите 
норми.

За производственият цикъл ще се ползва вода за охлаж-
дане на пресите и за смесване на суровините от собствен во-
доизточник, като същата ще бъде на оборотен цикъл.

Технологията, която ще се използва за производство и 
изпичане на огнеупорни изделия е внедрена в „Шамот” АД 
повече от 50 год., като производственият цикъл на новата 
площадката няма да се различава от настоящото работещо-
то предприятие на територията на гара Елин Пелин, Община 
Елин Пелин.

от стр. 3
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На 1.12.2011г. звездата на 
българската попмузика  Ве-
селин Маринов  отпразнува 
двоен юбилей – творчески и 
житейски /50-годишнина/  с 
пищен концерт-спектакъл в 
Зала 1 на НДК. Емблематич-
ната Зала 1 се оказа тясна 
да побере всички приятели 
и почитатели на най-обича-
ният български изпълнител. 
Концертът беше своеобразен 
завършек на юбилейното 
турне на певеца, стартирало 
пролетта след излизането на 
тройния албум „ 30 години на 
сцената”, съдържащ 50 най-
популярни и обичани негови 
песни.

Трябва да се признае на 
Веселин Маринов, че освен 
талантлив изпълнител е и  
майстор в организирането 
и провеждането на подобни 
спектакли.Под вещата ре-
жисура на Николай Априлов 

концертът беше впечатляващ 
и запомнящ се.

На сцената, представлява-
ща феерия от светлини, като 
на филмова лента премина 
целият професионален път 
на Веско Маринов от първи-
те хитове „Ти си любовта” и 
„Горчиво вино” до последните 
„Още един хубав ден”, „Всички 
цветя на света”, „Виновна си”, 
включително и най-новите 
му песни, които ще намерят 
място в следващия му албум. 
Взаимната любов  между из-
пълнител и публика витаеше 
в огромната зала и създаваше 
една неповторима и вълшеб-
на атмосфера. Феновете от 
всички поколения не спираха 
да пригласят с цяло гърло на 
песните „Жена на балкона”, 
„Осъден на щастие”, „Ако жена 
не те признае”, „Няма да ти 
дам да остарееш”. В ръкопляс-
канията се включиха и вице-

ВЕСЕлИН мАРИНОВ  30 ГОДИНИ НА СЦЕНАТА
премиерът Цветан Цветанов 
и неговата съпруга, военният 
министър Аню Ангелов, проф. 
Божидар Димитров, колегите 
на Веско Богдан Томов и Нели 
Рангелова, поетът Евтим Ев-
тимов, Тончо Русев и др. ком-
позитори и текстописци, как-
то и дъщерята и родителите 
на певеца.

В. Маринов успя да разпла-
че публиката с песните си за 
майката и родния дом, да на-
строи патриотично всяко сър-
це с хитовете за българските 
герои- „Песен за моряка”, „Пе-
сен за летеца” и „Български 
войник”, обединени в групов 
блок-спектакъл на фона на 
огромен български трибагре-
ник от светлини.  Основната 
част от неговото творчество 
– любовните песни, докос-
наха най-нежните струни в 
душите на присъстващите, 
събуждайки надежди и мечти 
за любов и взаимност… Как-
то винаги  Веско се раздаде 
докрай, без да щади сили, на 
своята любима публика ,раз-
кривайки душата си пред нея. 
Въздействието на песните се 
засилваше от сполучливата 
сценография, изпълненията 
на балета и светлинното шоу.

Изненада на вечерта беше 
участието на композиторите 
и аранжори Красимир Гюл-
мезов, Пламен Велинов и 
Светослав Лобушки. Тримата 
излязоха на сцената с китари 

и акомпанираха на юбиляра, 
който изпълни букет от техни 
композиции , станали едни от 
най-големите му хитове.

Маринов не пестеше ду-
мите си на благодарност към 
своите учители в музиката и 
към всички творци, създате-
ли на прекрасните му песни, 
които бележат кариерата му 
на един от най-успелите бъл-
гарски изпълнители.

Приятели и почитатели 
отрупаха огромната сцена 
с букети и кошници цветя. 
Сред тях бяха и кошниците от 
премиера Бойко Борисов и от 
кмета на Община Елин Пелин 
г-жа Галя Георгиева с прия-
телски поздрави и пожелания 
за здраве и нови творчески 
върхове. Веселин Маринов 
прочете всички поздравител-
ни адреси и картички с въл-

нение и благодарност, горд  
от оказаното му уважение.

За финал на 3-часовия 
спектакъл ангелогласния  Ве-
ско изпя „За теб, Българийо”, 
която винаги вдига публика-
та на крака, сякаш звучи на-
ционалния химн. След което, 
развълнуван и разчувстван, 
благодари на жените, които 
е срещал и обичал в живота 
си и които са го обичали, за-
щото  заради тях са се родили 
всички тези красиви любовни 
песни  в неговия репертоар, с 
които се надява още дълги го-
дини да радва своите почита-
тели. От сърце му го желаем, 
убедени че Веско много вре-
ме още ще бъде на върха, за-
щото е истинска голяма звез-
да в българската популярна 
музика.             

Виолета Гацева

Галя Георгиева поздрави хитовия певец

През месец ноември Пред-
ставителен духов оркес-
тър „Стефан Стефанов” при 
НЧ”Светлина- 1975”, гара Елин 
Пелин тържествено отбеляза 
своята 60-годишнина.

Тържествата започнаха на 
19 ноември с тържествен де-
филир -концерт в гр. Елин Пе-

лин. Един след друг по главна-
та улица дефилираха Предста-
вителните духови оркестри 
и мажоретни състави от гр. 
Велинград, гр.Панагюрище и 
Представителен духов оркес-
тър „Стефан Стефанов”.

Гостите от Велинград и Па-
нагюрище пристигнаха, спе-

ПРЕДСТАВИТЕлНИя ДухОВ ОРКЕСТъР  „СТЕфАН СТЕфАНОВ“ 
ОТБЕлязА СВОяТА  60 ГОДИшНИНА

циално да поздравят за праз-
ника своите колеги от Елин 
Пелин.

Градският площад се из-
пълни със звуци и багри, кога-
то започнаха концертните из-
пълнения на съставите. Един 
след друг те свириха и играха 
в чест на внушителната 60-го-
дишнина, в името на приятел-
ството и любовта към музика-
та и танца.

По традиция, празникът 
завърши с общо изпълнение 
на „Дунавско хоро”.

Не по-малко вълнуващ 
беше и тържественият кон-
церт, който се проведе на 26 
ноември в салона на читали-
ще „Светлина’’ на гара Елин 
Пелин. Залата се оказа тясна 
за всички, които дойдоха. Гос-
ти, бивши музиканти и жите-
ли на селището и общината се 
събраха, за да почетат един от 
най-старите  ни състави 

Самите музиканти свири-
ха от душа и дадоха всичко от 
себе си за своите почитатели. 
Юбилеят събра на сцената 
много поколения в един вну-
шителен състав.

Присъствието на г-жа Сте-
фанова, съпруга на основателя 
на оркестъра - Стефан Стефа-
нов, също допринесе за пови-
шаване на емоциите. Много от 
присъстващите не криеха съл-
зите, породени от спомените.

По повод 60-годищния 
юбилей бяха наградени всич-
ки диригенти, работили със 
състава. 

От името на Кмета на об-
щината, заместник кмета - г-
жа А. Димитрова връчи на ор-
кестъра юбилеен плакет.

Г-жа Вяра Вучкова- кмет 
на село гара Елин Пелин се 
постара да направи рождения 
ден съвсем истински и подари 
на юбилярите торта.

Читалищното настоятел-
ство и „Стефан Стефанов” 
най–сърдечно благодарят на 
община Елин Пелин и лично 
на г-жа Георгиева за оказана-
та морална и материална по-
мощ, благодарение на които 
стана  възможно достойното 
отбелязване на юбилея. 
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Годините не се завръщат.
Старее първият ти чин.

а сякаш са едни и същи
децата на Елин Пелин
Преди много години, на 

един празник, така изра-
зи радостта си от децата на 
Елин Пелин майка ми. Сега, 
когато застанах до малките 
„камбанки” на нашата сцена, 
аз, 30 годишната „камбанка”, 
сякаш не бях слизала от там.

Същото вълнение и усе-
щане за душевен уют види-
мо владееше всички, минали 
през сцената и школата на 
госпожа Бинка Георгиева.

Малките „камбанки” бяха 
сияещи, уверени, сценични 
и предаваха естествената 
си, сладка празнична ра-
дост на публиката. А оттам 
им ръкопляскаха и гостите 
- композитори, писали песни 
специално за тях - професор 

30 ГОДИНИ „КАмБАНКИ” - ЕДИН ВълНуВАЩ И НЕзАБРАВИм ПРАзНИК

      До
      Художествения ръководител
      и децата от ВГ „Камбанки”
      при читалище „Елин Пелин 1896”
      гр. Елин Пелин

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н     А Д Р Е С

Уважаема г-жо Георгиева,
Скъпи млади таланти от Вокална група „Камбанки”,

Споделяйки вашата радост и вълнение в този тържествен за 
вас ден, в който ознаменувате 30 – годишния си юбилей, най-
сърдечно ви поздравявам и се прекланям пред таланта, амбицията  
и безспорните ви успехи. Прекрасен повод да изкажа своето 
възхищение, уважение и благодарност към всички вас, които по 
най-красивия начин прославихте града и общината ни из цяла 
България, а и не само. 

Вярвам, че слънцето грее в душите на всеки един от вас и 
изпълва сърцата на публиката на всеки ваш концерт. 
Благодатните лъчи на слънцето при вас са песните, чиито 
послания за радост, щастие и любов озаряват елинпелинчани и 
всички почитатели на вашия талант.

Вие сте последователи на вековната ни музикална традиция, 
неразделна част от българската култура.

Пожелавам Ви да сте винаги енергични и засмени и да 
продължите да прославяте със същия плам община Елин Пелин в 
България и в чужбина!

Честит юбилей!

  КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН:
       ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА

На 21 ноември в салона на 
читалище „Просвета“, с. Равно 
поле се проведе благотвори-
телен концерт по повод Де-
нят на християнското семей-
ство. В концерта се изявиха 
колективите за любителско 
творчество към школата по 
танци „ Фул Денс“, с ръково-
дител Ивайло Алексиев.

Със събраните от концер-
та средства, децата от школа-
та ще вземат участие на Све-
товното първенство по хип-
хоп в Хърватска, което ще се 
проведе през м. декември.

Третото издание на на-

ИзяВИ НА ТАНЦОВИТЕ фОРмАЦИИ ПРИ 
чИТАлИЩЕ „ПРОСВЕТА“ С. РАВНО ПОлЕ

Петър Льондев, председател 
на Съюза на българските 

композитори, професор Йор-
дан Колев, Андрей Дренни-
ков, Юлиян Слабаков, Емил 
Струнджев. Андрей Дренни-
ков, обичаният наш приятел 
още от моето детство, по стар 
навик превъзбуди публиката 
с нова песен, изпята от него и 

“Камбанките”.
Настроението се промени, 

когато 30 годишната “кам-
банка”, Ани Методиева и дъ-
щеричката й, Преслава, изпя-
ха “Когато порасна”. В тиши-
ната на публиката, майките, 
които отглеждат бъдещата 
надежда за отмяна, даже си 
поплакаха. Моята майка също 
си избърса сълзите, защото 
все пак текстът на песента е 
неин, музиката - моя.

Преди да пристигне огро-
мната торта на сцената, има-
ше загадки - изненади. Звуча-

ха откъси от изпълнения на 
солисти от първите “камбан-
ки”, които развеселиха искре-
но и тях, и публиката.

На финала всички, пораст-
нали вече “камбанки”, се ка-
чихме на сцената и пяхме с 
великолепните си гласове и 
незабравено майсторство.

А когато концертът свър-
ши, видях и усетих с цялата си 
зависимост от празничното 
настроение, онзи наш, почти 
семеен някогашен уют, с ми-
рис на свобода и творчески 
възторг, който строгата гос-
пожа Георгиева и приятелка, 
Бинка, ни беше осигурила.

В пътеката от спомени 
вървеше и целият ни някога-
шен репертоар, ей така, както 
нахлуваше. Тук нямаше пуб-

лика и нашата Бинка нямаше 
от кого да крие величината си 
и пътуваше с общите ни спо-
мени, заедно с песните. Колко 

е хубаво че някога вятърът я 
е довял в Елин Пелин.

Деси Ковачева-една от непо-
растващите “камбанки”

ноември т.г. събра над 1 760 
танцьори от цялата страна. 

В спортната зала “Васил 
Левски” в гр. Пазарджик 70 
състава показаха майсторски 
изпълнения на български 
хора. 

Танцовия състав „Неудър-
жимите“ при читалището в 
с. Равно поле, с ръководител 
Ивайло Алексиев взе участие 
във фестивала и бе отличен с 
грамота за отлично предста-
вяне.           

В. Александрова Сек. на                    
НЧ „Просвета“ с. Равно поле

ционалния танцов фестивал 
“Тракийска броеница” на 26 

Oрганизира за своите клиенти коледна томбола с на-
гради, която ще се тегли на 24.12.2011 година.

Печелившите ще бъдат определени чрез жребий.
Първа наГрада Е TFT – LED 16 – тЕлЕвизор

втората наГрада – CDX – CD ПлЕър
трЕта наГрада – фотоаПарат NIKON

Център за чуждоезиково обучение и компютърна гра-
мотност “Елис”, работи по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” за Обучение с ваучери по Ключови 
компоненти - английски език и дигитална компетентност.

Курсове се сформират всеки месец

ЦЕНТъР зА чуЖДОЕзИКОВО ОБучЕНИЕ И 
КОмПюТъРНА ГРАмОТНОСТ “ЕлИС”, 
ГР. ЕлИН ПЕлИН ул. лЕСНОВСКА 25

0888884787
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Изминалата седмица бе праз-
нична за жителите на с. Догано-
во, защото достойно бе отбеля-
зан 100 годишния юбилей на 
НЧ ”Възраждане 1911”. По повод 
юбилея много бяха изявите, 
организирани от читалището 
– изложба  на детски рисунки и 
сурвачки,  фото- изложба, детско 
парти, театрална постановка,  
песни, обичаи и танци, предста-
вени на колективите за люби-
телско творчество от с. Доганово 
и общината.

Хронология на юбилея

•15.12.2011 година
Празничният ден бе органи-

зиран за децата от  с. Доганово.        
В изпъстрения с балони и 

плакати на герои от приказ-
ки читалищен салон,  се появи 
Принцеса, като излязла от при-
казките. Децата много се зарад-

ваха и бързо я наобиколиха.   В 
продължение на два часа те 
се забавляваха, пяха и играха. 
В края на празника се появи и 
торта – книга със 100 свещички. 
Отново салона се огласи от дет-
ски глъч и песни. Всички духнаха 
свещичките и зачакаха нетърпе-
ливо за парче от тортата.

Детският празник бе ува-
жен от Кмета на община Елин 
Пелин, която зарадва малчу-
ганите с вкусни лакомства и 
от двамата заместник кметове 
– А.Димитрова и Й. Йорданов.

Празникът завърши с весело 
хорце.

    
•16.12.2011 г.
Вечерта на този петъчен ден 

бе особено празнична.
В читалището гостува Ло-

вешкия театър с театралната 
постановка „Хитър Петър”. 

100 ГОДИНИ ДухОВНОСТ В СЕлО ДОГАНОВО

ДЕТСКО – юНОшЕСКИТЕ 
НИ ОТБОРИ  - ОТНОВО СРЕД 

ВОДЕЩИТЕ фуТБОлНИ 
КлуБОВЕ В ПъРВЕНСТВАТА 

НА СОфИЙСКА ОБлАСТ 
Завърши есенния дял от 

първенствата на Софийска об-
ласт. След заслужените успехи 
през изминалото първенство и 
излизането на футболистите, 
родени 1992/1993 г. се очаква-
ше, че при смяната на поколе-
нията ще се получат трудности 
в селекциите. Това, обаче не 
стана, защото треньорите Ва-
лентин Веселинов и Венцислав  
Иванчов, си бяха свършили до-
бре работата. Те допринесоха 
в голяма степен за отличното 
представяне на отборите в 
есенния полусезон: Първо мяс-
то за юноши – младша възраст 
и второ място за децата.

В отбора на децата влязоха 
състезатели от подготвителни-
те групи и радостното е това, 
че отново има момчета, на ко-
ито ще се радваме. Те уверено 
вървят по пътя на по – големи-

По – възрастните жители  не 
си спомнят откога не  е гостувал 
театър в селото, а пък младите 
изобщо не помнят такова съби-
тие. Затова и всичките зрители в 
салона на читалището наблюда-
ваха с интерес играта на актьор-
ите. И накрая  бурните аплодис-
менти на публиката не закъсня-
ха и бяха награда за чудесната 
игра на артистите.

След театралната постанов-
ка празника продължи с вечер 
на народното творчество „Тра-
дициите са живи”. На сцената на 
читалището група самодейки от 
НЧ ”Васил Левски 1929” с. Горна 
Малина възпроизведоха забра-
вената народна традиция - се-
дянка .

След тях григоревските са-
модейки пресъздадоха „Бъдни 
вечер”, а малките коледари от с. 
Мусачево напомниха за набли-
жаващата Коледа.

Интерес сред публиката 
предизвика и  народния обичай 
„Топене на пръстени”, изпълнен 
от жените при  читалището в с. 
Мусачево.

Настроението се покачи, ко-
гато в салона влязоха деведжи-
ите-мечки от с. Лесново. Гръм-
кият звън на звънците огласиха 
всичко наоколо, а звънките  пес-

ни на ДФГ”Медни звънчета” при 
НЧ”Възраждане 1911”  и кръш-
ните хора на  любителския клу-
бове от с. Доганово и любителски 
клуб „Капаклия” бяха празничен 
поздрав за публиката.

•17.12.2011 година
Събота вечер е...
Помещенията в сградата на 

НЧ „Възраждане 1911” са пре-
пълнени със зрители, гости и 
участници за Юбилейния кон-
церт на читалището.

18.00 часа...Загасват светли-
ните и от сцената звучи „Я кажи, 
ми облаче ле бяло...” в изпълне-
ние на Даниел Петров, правнук 
на бивш читалищен деятел.

Публиката е притаила дъх. 
100-те свещички около певеца 
напомнят за  далечната 1911го-
дина.

След неговото изпълнение 
най-малките жители на селото 
рецитираха „Бяла спретната къ-
щурка” и „Родна реч”.

Председателката на чита-
лищното настоятелство Милена 
Живкова прочете тържествено 
слово и връчи юбилейни плаке-
ти и грамоти на бивши и насто-
ящи самодейци на читалището.

След нея поздравителни ад-
реси за юбилея поднесоха чита-

лищните настоятелства на чита-
лищата в община Елин Пелин.

На сцената пяха, рецитираха 
и играха кръшни хора децата от  
детска градина ”Камбанка” с. До-
ганово, ДФГ ”Медни звънчета” 
с. Доганово, Шопския ансамбъл 
при читалището в  гр.Елин Пе-
лин, фолклорните групи от  с. 
Лесново, учениците от Основно-
то училище в с. Доганово, от чи-
талището в гр. Елин Пелин, лю-
бителските клубове за народни 
танци „Доганово”, ”Новоханци”, 
”Полянци”, детския танцовсъс-
тав ”Новоханче”, танцова школа 
„Фул данс“ от  с.Равно поле, мо-
дерния балет „Екстрийм”  към 
читалището в с.Лесново.

В края на концерта групата 
за романтични и забавни песни 
към НЧ „Елин Пелин 1896” гр. 
Елин Пелин поздрави всички 
присъстващи с приятни за душа-
та песни.   

А когато запяха „Пътнико 
свиден, пътнико млад.”, заедно с 
тях запя и публиката!

„Празниците в чест на юби-
лея организирахме за всички 
жители в селото ни! Ще се рад-
ваме, ако сме успели да създа-
дем празник и  в души им“, каза 
Светла Евстатиева – секретар на 
читалището.

На 20 декември от 11.30  ч. в ритуалната  зала  на община 
Елин Пелин се проведе общинската номинация „ Спортист на 
годината“.  

В официалната церемонията по награждаването на шестте  
най-добри спортисти на годината на общината участваха за-
местник кметовете Ангелина Димитрова и Пламен Грозданов, 
които връчиха наградите на отличените спортисти.

Наградени бяха:
I място - ученически отбор на ПГ по керамика, гара Елин 

Пелин-класирали се на 5-то място в Националните учениче-
ски състезания

II място - футболния отбор юноши старша възраст към ФК 
”Левски-1923”

III място - спортен клуб „Теа денс” - класирани на 4-то място 
на държавното първенство, 1 място в турнирите в гр. Пазар-
джик и в „Цветята на България”

IV място - Павел Петров-дисциплина Шахмат
V място - волейболния отбор-момичета на ОУ „Стефан Сте-

фанов” гара Елин Пелин
VI място - Мадлен Петрова-спортен клуб „Юлис” - лека ат-

летика - 60 м. гладко бягане на турнира „Децата на София” 
На всички спортисти от община Елин Пелин желаем здра-

ве, лични успехи, весели Коледни и Новогодишни празници и 
успешна Нова 2012 година.

НАГРАДИхА НАЙ-ДОБРИ 
СПОРТИСТИ  зА 2011 

ГОДИНА В ОБЩИНАТА 

СПОРТНИ ВЕСТИ

МФВС награждава треньо-
ри и педагози от 65 общини в 
страната 

За първи път, по решение 
на министъра на физическото 
възпитание и спорта Свилен 
Нейков, ще бъдат отличени 
треньори и педагози в цялата 
страна, включили най-много 
деца в системни спортни зани-
мания през годината.

Валентин Веселинов-тре-
ньор по футбол деца и юноши 
към ФК „Левски-1923” е сред 
четиримата наградени треньо-
ри в Софийска област.

Огромен е неговият принос 
за класирането на първо място 
на детския отбор в Софийска 
област през 2011 г., с което от-
бора придобива право за учас-
тие за Републиканското пър-
венство, както и за класиране-
то на юноши-старша възраст 
на 4-то място на Републикан-
ското първенство по футбол.

ВАлЕНТИН ВЕСЕлИНОВ 
С НАГРАДА ОТ мфВС 

те батковци, които тази година 
станаха четвърти в България.

ПъРВИ НА 
ТРАДИЦИОННИя КОлЕДЕН 

ТуРНИР
При голям интерес и отлич-

на организация на 17 декември 
в спортната зала в гр. Елин Пе-
лин се проведе  традиционния 
футболен турнир за деца, ро-
дени през 1998 г., който и тази 
година се организира от ФК 
„Левски -1923“ гр. Елин Пелин, 
Областния съвет на българ-
ския футболен съюз и община 
Елин Пелин. 

В турнира взеха участие 
8 отбора от областта:  от Са-
моков, Ихтиман, Сливница, 
Ботевград, Пирдоп, Етрополе, 
Долна баня и Елин Пелин. След 
изключително оспорвана и ди-
намична игра и професионал-
ното съдийство от републи-
канска категория  на съдиите 
Валери Петровски и Даниел 
Милушев, първото място бе 
завоювано от играчите на ФК 
„Левски – 1923“ гр. Елин Пелин, 
второ място в класирането взе 
отбора на „Рилски спортист“, 
гр. Самоков, а третото място 
бе присъдено на отбора от гр. 
Етрополе.

След турнира всички изли-
зат в заслужена почивка през 
м. януари.

КОлЕДЕН фуТБОлЕН 
ТуРНИР „КООП – зАЕДНО 

НА ПАзАР“
Шест отбора от общината 

–  на : РПК „Развитие“ гр. Елин 
Пелин, „Деним“ гр. Елин Пелин, 
„Ястреб“ с. Доганово, „Верила“ 
с. Равно поле, „Спортист“ с. Му-
сачево и „Цеци и приятели“ гр. 
Елин Пелин, взеха участие в Ко-
ледния футболен турнир  „Кооп 
–заедно на пазар“, организиран 
от РПК  „Развитие“ , провел се 
на 18 декември в спортна зала 
„инж. Янко Янков“.

След оспорвана и динамич-
на игра, първото място бе спе-
челено от отбора на  „Даним“ 
гр. ЕлинПелин, на второ място 
се класира отбора на РПК „ Раз-

витие“ гр. Елин Пелин, трето и 
четвърто място бе присъдено 
съответно на „Цеци и прияте-
ли“ и отбора „ Ястреб“ с. Дога-
ново.

С награди бяха отличени и 
най- добрите футболисти по 
постове.

„Най- добър  гол майстор“ 
на турнира стана Димитър 
Александров от отбора на „Да-
ним“, а с „най- добър вратар“ бе 
отличен Веско Добрев от отбо-
ра на РПК „ Развитие“.

Купите и парични награди 
за победителите, осигурени от 
кооперацията връчи председа-
телят Ангел Руев.
„Целта на турнира е популя-
ризиране на марката „КООП 
– търговия с бързо оборот-
ни стоки“ сред населението 
от различни възрастови гру-
пи, както и масовизацията на 
спорта и в частност на футбола 
сред младите хора за здраво-
словен начин на живот. Идеята 
на кооперацията е футболните 
турнири да станат традиция и 
да се провеждат два пъти го-
дишно – за „Шопски празник и 
за Коледа“, сподели управите-
лят Ангел Руев.

мАРИО ДАНОВ ОТ СОу 
„ВАСИл лЕВСКИ” СъС 

СРЕБъРЕН мЕДАл
На провелият се през месец 

ноември IX Национален фес-
тивал по бойни спортове под 
наслов „Млади приятели на по-
лицията“ в зала Универсиада, 
град София, с участието на над 
800 състезатели, взеха участие 
и двама ученици от СОУ „Ва-
сил Левски“- Лили Якимова от 
6а клас и Марио Данов от 11а 
клас. 

Двамата показаха своите 
умения, а Марио се представи 
страхотно и заслужено спече-
ли сребърен медал в турнира 
по таекуондо. 

Браво! Пожелаваме му упо-
ритост и постоянство, за да 
бъде винаги сред победители-
те!
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В приятна обстановка, 
сред картините на художника 
Пламен Петров, на 5 декем-
ври в читалище Елин Пелин 
бе учреден Арт клуб „Фанта-
зия“. Идеята за учредяването 
му е дело на председателката 
на читалището - Петрана Ре-
джова, а целта е да се обеди-
ни творческата енергия на 
всички  от района, които съз-
дават изкуство. Подкрепата 
на млади дарования, органи-
зиране на творчески срещи, 
изложби, дискусии, музикал-
ни вечери и чествания също 
ще са част от дейностите на 
клуба.  

Той ще се помещава в ре-
монтирана зала на ІІ етаж,  в 
сградата на читалището, коя-
то се предоставя безвъзмезд-
но за нуждите на клуба от ръ-
ководството на читалището. 
На учредителната среща при-
състваха малка група от хора, 
представители на изкуството 
във всичките му разновид-
ности- литература, музика, 
изобразително изкуство.

„Това, че присъстващите 
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Преди броени дни с нова 
придобивка се сдоби градът 
ни – супермаркет за хранител-
ни стоки от веригата „Фреш 
маркет“. Това е седемнадесе-
тия магазин на тази верига. 
Супермаркетът се намира на 
бул. „Витоша“ № 8 (бившия 
магазин за хранителни сто-
ки на фирма „Коко шоп“). В 
него може да се намери богат 
избор от хранителни стоки, 
напитки, плодове, готови яс-
тия, щанд за диабетици, хра-

на за домашни любимци и 
добро обслужване. Богатата 
гама от разнообразни стоки 
е с гарнирано народни цени, 
тъй като фирмата работи 
директно с дистрибуторите, 
сподели управителя на мага-
зина Атанас Андонов. Още в 
първия ден от откриването 
на обекта интереса към него 
беше голям.

Не остава нищо друго, ос-
вен да пожелаем успех на но-
вия търговски обект.

НОВ мАГАзИН зА хРАНИТЕлНИ 
СТОКИ ОТ ВЕРИГАТА „фРЕш 

мАРКЕТ“ В ЕлИН ПЕлИН

са малко при учредяването 
на това място на духовността, 
не е трагедия, важното е все-
ки да намери път към него“, 
каза новоизбраната предсе-
дателка Божанка Димитрова 
и благодари за гласуваното 
й доверие. На учредителната 
сбирка бяха уточнени секци-
ите и техните ръководители. 

Организаторите предло-
жиха и една много приятна 
изненада на присъстващите 
– представянето на първата 
книга на Пламен Петров със 
странното заглавие „ Любов-
но – кулинарни трепети“. Пла-
мен Петров е познато лице 
за културната ни обществе-
ност. Познаваме го като ху-
дожник – професионалист, 
който работи като учител в 
професионалната гимназия 
по керамика на гара Елин Пе-
лин. От няколко години той 
се изявява на сцената на чи-
талището в град Елин Пелин 
като цигулар към групата за 
романтични песни, а сега на 
книжния пазар е и първата 
негова книга, която бе пред-
ставена от писателят Кирил 
Назъров.

Събитието бе уважено от 
заместник кмета на община 
Елин Пелин – Ангелина Ди-
митрова.

Само с една кука, изостанали разноцветни прежди, копчен-
ца, панделки и фантазия може да изработите коледни укра-
шения.

ИДЕИ зА КОлЕДНИ уКРАСИ 
ОТ СЕлО БОГДАНлИя 
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Магията на Коледните 
празници се състои именно в 
това, че децата вярват в при-
казката за Добрият старец и 
неговите помощници - Сне-
жанка и работливите джу-
джета. 

Всяко дете, което има се-
мейство и близки има щасти-
ето да усети този празник, да 
получи радостта от очакване-
то на подаръците, да посрещ-
не Дядо Коледа и да го дари с 
усмивка. 

Не всички деца имат щас-
тието да са с родителите си, 
да има от кого да получат 
подарък. За всички тези деца 
магията на Коледните праз-

ници е жива, благодарение 
на хората, които отварят сър-
цата си благотворително в 
дните около Рождество Хри-
стово. За децата от Дома в с. 
Доганово това стана на орга-
низираното на 16 декември 
тържество.

Децата пяха, танцуваха, 
рецитираха стихове и се весе-
лиха с приятелите си – добро-
волци и дарители.  Разбира се 
те получиха и много подаръ-
ци, играчки и лакомства, с 
пожелание за здраве и много 
щастливи мигове през нова-
та година, осигурени от „Ка-
вен орбико“, фондация „При-
ятели”, Българския Червен 

КОлЕДАТА СъБуЖДА ДОБРОТО В чОВЕКА
Кръст, Глобул, фондация “Та-
вита България”, 3Т Съплайс, 
УАСО, фирма CSMS, Община 
Елин Пелин.

Национален фонд “Св. Ни-
кола” организират за всеки 
възпитаник 3D кино, фонда-
ция “Движение на български-
те майки” и  ранчо “Ел Пасо” 
- организират тържество на 
ранчото, тържества за деца-
та от Дома организират и  ВG 
CHANGERS, 23 СОУ гр. София 
и доброволците от с. Горна 
Малина.

Екипът на ДДЛРГ, село До-
ганово, изказва своите най –
искрени благодарности, към 
всички, които дариха усмив-
ки и положителни емоции на 
възпитаниците. 

«Благодарение на  от-
зивчивостта на приятелите 
на ДДЛРГ, децата няма да 
се чувстват различни.  Все-
ки един жест на внимание и 
съпричастност е от огромно 
значение, защото внася ра-
дост и предизвиква искрени 
усмивки върху лицата на де-
цата. За пореден път ни по-
казахте, че има благородни 
хора , които радват децата за 
свое собствено удовлетворе-
ние“, сподели директорът на 
Дома Оля Ленкова.


