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НУ „Христо Ботев”, гр. Елин Пе-
лин
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. 
Нови хан
ОУ „Стефан Стефанов”, гара Елин 
Пелин
ЦДГ „Радост”, гр. Елин Пелин
ЦДГ „Слънце”, гара Елин Пелин

С финализирането на Проек-
тите, чиято реализация ще про-
дължи 18 месеца, ще бъдат ця-
лостно обновени горе изброените 
читалища, училища и 
детски градини!

По Проект „Кра-
сива България” с Ми-
нистерството на 
труда и социалната 
политика /МТСП/, на 
03.02.2009 г. кмета 
на Община Елин Пелин 
– г-жа Галя Георгиева 
подписа договор за ця-
лостен ремонт на ЦДГ 
„Камбанка”, с. Догано-
во, община Елин Пелин, 
в размер на 262308 
лв. От тях 236077 лв. 
са предназначени за 
строително ремонтни 
дейности, а 26231 лв. 
за провеждане на про-
фесионално обучение 
на безработни и за 
организация и изпъл-
нение на Проекта. 

Целта на Проек-

та „Красива България” Към МТСП 
представлява инициатива за 
насърчаване на заетостта , це-
ляща създаване на временни ра-
ботни места чрез извършване на 
строителни работи и професио-
нално обучение за квалификация 
на безработни.

На подписването присъства-
ха зам. кметовете на общината 
д-р В. Паликова и г-н Йордан Йор-
данов.
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На 2 февруари 2009 г. Кметът 
на Община Елин Пелин – г-жа Галя 
Георгиева в гр. София, в Минис-
терството на регионалното раз-
витие и благоустройство (МРРБ) 
подписа договори по схема за без-
възмездна финансова помощ „Под-
крепа за осигуряване на подходя-
ща и рентабилна образователна, 
социална и културна инфраструк-
тура, допринасяща за развитието 
на устойчиви градски ареали”. 

Първият подписан Проект бе 
„Ремонт и реконструкция на чи-
талища в Община Елин Пелин”, в 
размер на 5230600,23 лв.

Обектите, включени в Проек-
та за финансиране са:

НЧ „Елин Пелин”, гр. Елин Пелин
НЧ „Светлина”, гара Елин Пелин
НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
НЧ „Иван Вазов”, с. Столник
НЧ „Отец Паисий”, с. Мусачево
НЧ „Безсмъртие”, с. Лесново
НЧ „Стоян Богданлийски”, с. Габра
Вторият подписан Проект бе „Ре-
монт и реконструкция на образо-
вателна инфраструктура в Об-
щина Елин Пелин” е на стойност 
3525392,27 лв. 
Обектите включени в Проекта за 
финансиране са:
СОУ „Васил Левски”, гр. Елин Пе-
лин
СОУ „Васил Левски”, гр. Елин Пелин 
– филиал

	 В	броя	четете:
4 „Всеки заявил 

желанието си да 
работи в полза на 
обществото трябва да 
го доказва всеки ден” - 
интервю с В. Брънзелов 
– на стр. 3

4 Управителя на 
фирма „Баумит” 
Николай Бъчваров за чи-
тателите на вестник 
„Елин Пелин днес” – на 
стр. 5

4 „Белоградчишките ска-
ли” с номинация за едно 
от новите седем при-
родни чудеса на света 
– на стр. 7

4 Ради Радев – ръково-
дителят на Шопския 
ансамбъл, отличен с 
наградата "Златна ко-
билица" – на стр. 7

4 Интервю с Иван 
Балсамаджиев – 
на стр. 7

Европейски пари вече в 
община Елин Пелин
Подписани	договори	за	предоставяне	на	безвъзмездна	финансова	
помощ	по	оперативна	програма	„Регионално	развитие”

a на стр. 2

На 29.01.2009 г. общинският 
съвет Елин Пелин проведе своето 
редовно заседание първо за 2009 
г. 

След като Председателя  на 
ОбС - г- н Емил Мишов откри за-
седанието, г-н Ангел Цветанов 
каза:

Общинските съветници решават
„Това е първата сесия за тази 

година, поздравявам всички, като 
Ви желая крепко здраве, успехи в 
личния живот и да работим за на-
рода!”

Заседанието продължи по обя-
вения дневен ред. 

ОбС Елин Пелин взеха следни-
те решения:

1. Общински съвет- Елин Пе-
лин на основание чл. 33, ал. 1, т. 2 
и т.3 от ЗМСМА приема пътя До-
ганово - Караполци  на стойност 
148 000 лв. и пътя Габра - Крушо-
вица на стойност 300 000 лв. да 
бъде включен в 2009 година от  
Програма за развитие и усъвър-
шенстване на общинската пътна 
мрежа на Община Елин Пелин за 
периода 2009-2013 година.

2. Общински съвет - Елин Пе-
лин на основание чл. 21, ал. 6 от 
ЗОС, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
8 от ЗМСМА приема ПУП- ПРЗ за 
имот № 017072, находящ се в зем-
лището на гр. Елин Пелин, като 
частта от имота необходима за 
изграждане на улична регулация да 
бъде безвъзмездно прехвърлена на 
Община Елин Пелин за изграждане 
на улица от страна на собстве-
ника.

3. Общински съвет - Елин Пе-
лин на основание чл.21, ал.1, т.12 
от ЗМСМА приема проект за об-
щинска програма  за закрила на 
детето 2009 година.

4. Общински съвет - Елин Пе-
лин на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 
и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

чл. 6, ал. 4 и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН  
приема отчет за работата на 
Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни (МК-
БППМН), община Елин Пелин за 
2008 година.  

5. Общински съвет - Елин Пе-
лин на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 от ЗМСМА взима решение да 
се отпуснат 100.00 лв. на Милка 
Първанова Савова от гр. Елин Пе-
лин за закупуване на лекарства, 
поради влошеното й финансово 
състояние.

6. Общински съвет - Елин Пе-
лин на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 от ЗМСМА взима решение да 
се отпуснат 150.00 лв. на Мария 
Иванова Григорова от с. Мусачево  

за закупуване на обувки и дрехи на 
дъщеря й Василка Траянова Петро-
ва, която е ученичка в СОУ ,,Васил 
Левски” гр. Елин Пелин, поради вло-
шеното им финансово състояние.

- Упълномощава г- жа Ангели-
на Димитрова - секретар на МК-
БППМН да закупи необходимите 
неща на детето.

7. Общински съвет - Елин Пе-
лин на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 от ЗМСМА взима решение да 
се отпуснат 100.00 лв. на Петру-
на Евдокиева Петрова, във връзка 
с получена от нея молба.

8. Общински съвет - Елин Пе-
лин на основание чл. 21, ал. 1, т. 
23 от ЗМСМА взима решение да 
се отпуснат 100.00 лв. на Гюргена 
Георгиева Иванова a на стр. 3

136 години
от гибелта

на Васил Левски



136 години...Васил Левски често е посещавал села
в Елинпелинска община
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Десетина години преди сред-
ногорското въстание, преди здрач 
слънце, във воденицата на Пуше-
вци, която се намирала под „Мари-
на страна” в река Равна над село-
то, пристигнали две лица. Когато 
влезли вътре те поприказвали с 
воденичаря и когато разбрали, че 
той може да им изпълни поръчката, 
пратили го в селото, което се на-
мира на километър от там, за да 
покани Гато Стоянов (Чорбаджия-
та) да дойде при тях във воденица-
та, но при условие никому другиму 
да не казва кой и къде го вика, нито 
пък да се бави повече от един час. 

Воденичаря се досетил, че 
тези лица са някои важни хора, 
макар и облечени в селски дрехи, 
веднага изпълнил поръчката, като 
се надявал, че може да му се даде 
и бакшиш. Като отишъл в селото 
и съобщил на Гато, той веднага 
се сетил кой и какъв може да го 
търси по това време. Веднага 
взел със себе си доверено лице и 
тръгнали към воденицата един по 
един, като най-напред вървял во-
деничаря, за да не ги срещне някой 
и да се усъмни.    Щом пристиг-
нали пред воденицата, пред прага 
ги посрещнали двамата селяни 
– чужденци и заедно влезнали при 
огъня, който бил накладен в пове-

че за да им служи за осветление. 
Пред огъня Гато познал единия 

от тях, който се бил малко ухилил 
– това бил самия Левски. Той бил 
предрешен в стари селски дрехи и 
малко поизцапан, но Гато не можал 
да го обърка, защото се познава-
ли много добре. Другият бил негов 
другар - по-чисто облечен. Имало и 
трето лице, което било наблизо и 
било поставено охрана. То хич не 
се явило на срещата. Приказвали 
що приказвали, разбрали се и по го-
ляма вечеря си отишли. Гато с не-
говия човек се запътили към село-
то, а Левски с другарите му поели 
нагоре въз реката, по направление 
с.Каменица – Средногорието.

Друг път, пак преди Средногор-
ското въстание, по вечерно време в 
Раковица пристигнал един селянин, 
който влязъл в хана на Шишковци и 
попитал човека зад тезгяха – дали 
е тук чорбаджи Гато, който току 
що бил излязъл на двора. „Имам 
няколко овнета, ако иска да му ги 
продам.” – казал новодошлия. Гато 
бил извикан, здрависал се с госта 
и седнали на отделна маса, за да 
си поприказват по-натихо. Гато 
предложил на госта си вино, което 
било тънък кръчмарски маниер за 
подбиване на цената на стоката. 
Но след като почнали разговора и 

Гато погледнал странника в очите 
– само що не извикал от радост, 
но гостът му направил строг знак 
да мълчи, за да не го издаде пред 
околните. Този непознат другосе-
лец бил не кой да е, ами самия Лев-
ски. Гато предложил на Левски да 
се качат горе в одаите, където се 
прегърнали и разцелували и не мог-
ли да се наприказват. На Гато му 
направило впечатление, че когато 
се качвали по стълбите, Левски 
прескачал по едно и две стъпала. 
Смеейки се Левски казал на Гато: 
„Трябва да преведа „аслана” в Со-
фия, където ще е по-спокоен и 
сигурен сред многото хора.”. Апос-
тола изрекъл това, защото вече 
знаел, че из Средногорието бил 
старателно издирван и вече било 
опасно. Гато веднага наредил да се 
приготви каруцата и със съгласи-
ето на Левски решили сутринта 
рано да тръгнат за София, с тях 
щял да пътува още един човек, кой-
то бил Гатов роднина и прислуж-
ник, но достатъчно предупреден. 
Щом излезли от селото, Левски 
си сменил местото със слугата, 
който седнал до Гато, а той поел 
да кара конете. По пътя се отбили 
в един хан за почивка. Гато и слу-
гата влезнали вътре в хана да се 
почерпят, а каруцарят останал на 

Васил Левски в село Раковица
Из „Записки за участието на Раковица в Априлското въстание през 
1876 г.” – Петко Велчев

вън при конете, на които хвърлил 
малко сено да ядат. Гато му изпра-
тил една голяма чаша вино. В този 
момент покрай Левски минали две 
заптиета, които също пътували 
по служба и имали желание също да 
отпочинат в хана. Когато минава-
ли покрай него, за да не го гледат в 
очите и да не го разпознаят, кару-
царя се навел да събира сеното на 
конете с дръжката на камшика, а 
в другата ръка държал комат хляб, 
който ръфал по просташки начин. 
Едно от заптиетата надменно 
го попитало: „Кого караш бе, кера-
та?”, а той отговорил: „Чорбаджи 
Гато, ефенди.”, след което продъл-
жил спокойно да си събира сеното. 
Вътре Гато забелязал тази среща, 
много се уплашил и пребледнял, да 
не би да го открият. Заптиетата 
влезли в хана и като видели наис-
тина Гато паша, както го наричали 
самите турци, отдали му нужната 
почит и седнали свенливо малко 
по-настрана. След почивката, „ка-
руцаря” със своя багаж потеглил и 
стигнал безпроблемно в София и 
по-нататък се изгубил. Тази случка 
карала Гато дълго време да се чуди 
на безстрашието и изобретател-
ността на Левски, но никому не я 
разказал, понеже не смеел.

Във вестник „Дневник”, бр.1151 
от 1937 година откривам следни-
те сведения, дадени от дядо Пешо 
Панчов от Панчарево – Софийско:

„Помня много добре Васил 
Левски. Той често дохождаше в 
нашия дом, като гост на моят 

баща Панчо Тончев. Често той 
беше придружаван от игумена на 
Драгалевския манастир – отец 
Генади. Много добре зная, че моят 
баща беше назначен от Левски за 
стотник, заедно с Никола Божков 
от нашето село, Младен Спасов 
от село Горубляне за хилядник, а 
Гато Стоянов Шишков от Рако-
вица беше определен за главатар 
на Софийско, за предстоящото 
въстание на българите. Послед-
ният, като търговец на добитък, 
постоянно ходеше из страната и 
разнасяше нарежданията на коми-
тета, които получаваше по разни 
пътища. Същият, след залавяне-
то на Левски беше арестуван и 
измъчван от турските власти. 
Съдиха го и го изпратиха на зато-
чение, откъдето се завърнал след 
освобождението на България.

Гато Стоянов Шишков запоз-
нал моят баща с Левски, като 
казал: „Това е голямото лице, за 
което съм ти приказвал.” След 
което посочил Левски, който бил 
заедно с него. Като дохождаше у 
нас с отец Генади, преоблечен и 
той като поп, всички у дома им 
целувахме ръка. Гощавахме ги, те 
пееха, а след това си отиваха за 
Драгалевския манастир, а по ня-
кога и то много често за Кока-
лянския и Германския манастир, 
където също се срещали с други 
комитетски хора.”

Стоянка Вълчева, 
секретар-библиотекар на читали-

ще „Просвета” с. Г. Раковица

Апостолът на свободата е по-
сетил повече от селата на днеш-
ната Елинпелинска община. На 
няколко места имал тайни квар-
тири: 

Елешнишкият манастир, ха-
нът на Чалъкбожковци село Стол-
ник и др.

В Столник имал и тайна къща, 
в която често отсядал като вли-
зал през деня направо през глав-
ната порта откъм вратата, пре-

облечен като търговец на кожи и 
добитък, близък на Христо Хад-
жията, а нощем се мятал през 
скосения кирпичен дувар.

Апостолът идвал и в с. Нови хан, 
преоблечен като дервиш. Отишъл в 
общината и поискал да го заведат 
при “Гяурския даскал” (Петър Стой-
ков Чакъров) - бъдещ свещеник.

Какво точно са си говорили, не 
знаем. В дума на даскала дошли и 
турци – да чуят словото на дер-

вишина. А той похвалил раята, че 
е “мирна и покорна” и посъветвал 
агите да живеят добре с местно-
то население. 

Учтиво отклонил поканата на 
турците да пренощува при тях. 
Сутринта някои от турците го 
нагостили с баници. След това 
отишъл в общината, където кме-
тът наредил на пандурите да го 
съпроводят до село Долни Лозен. 

Даскалът Петър Чакъров след 

няколко дни подшушвал на хората, 
че иде нещо голямо и кой как може 
да купува оръжие. 

Не е известно дали в с. Нови хан 
е създаден революционен комитет, 
но духът и идеите на Левски трай-
но се заселили сред хората, които 
са поставили паметна плоча на 
сградата на Кметството и всяка 
година на 19 февруари се прекланят 
пред великото дело на Апостола.

Димитър  ЯДКОВ

Село Караполци се намира в 
източната част на община Елин 
Пелин, в подножието на Ихтиман-
ска средна гора, при Вакарелски-
те възвишения по поречието на р. 
Габра, на 28 км от гр. София.

С живописните си местности, 
с чистия и прохладен въздух, боро-
ви и дъбови гори и студени води, 
природата край Караполци доста-
вя удоволствие на всички посети-
тели по тези места и те дълго се 
помнят.

Някога през землището на село-
то е преминавал стар римски път. 
По –късно го нарекли Загорски. 
Свързвал е Северна с Южна Бълга-
рия – Загоре. Кервани с волски коли 
са вървели по него, идващи от Ара-
баконак, през Караполци, в чиито 
предели е манастира „ Св.Георги”. 
Там предците ни са извършвали 
ритуал, след което са поемали 
трудния път през Вакарелските 
възвишения за Пловдив. Така е било 
до към 1923 год., Загорският път е 
бил активно използван. 

Невидимото, запазено в земя-
та е доказателство, че в древ-
ността, в селото е имало живот. 
Някога при прекопаване на канал 
за напояване, идващ от Панча-
рево, са открити следи от тра-
кийско погребение – стремена и 

кости на коне, куче, ножове, жито 
в гърне и три човешки скелета, с 
необходимите неща от тракийско 
погребение и др.

При аязмото на параклиса „Св.
Георги”, до светената вода, са 
намерени монети, прибори за ре-
монт на волски коли, глинени съдо-
ве и керамика, което говори, че е 
кипял живот около Загорския път 
и в селото. Малко над параклиса 
са открити парчета от тухли, 
керемиди, строителен материал 
от времето на траките, което 
води до предположението, че няко-
гашното селище се е намирало на 
друго място. Жителите на селото 
помнят, че до 1950 г. се е извися-
вал 4 –метров камък, оставен на 
най- високото видно място, а из-
граденият с хоросан до него гроб 
е ново доказателство за живот 
по времето на траките.

След траките през землище-
то са преминали римски войски, 
оставили по пътя си гробища, на-
ричани в миналото „ юрумки”.

Легенда разказва за юнак, на-
ричан от турците луд Манол, кой-
то спирал ги със сила и оръжие, за 
да не идват в селото. Веднъж спа-
сил жълтиците на една възраст-
на жена, която насилниците ис-
кали да ограбят. Луд Манол граб-

нал рало  и ударил по една врата. 
Турците се уплашили от тътена 
и мигом побегнали. Решили, че ид-
ват руснаците...

След освобождението от Тур-
ско робство границата на княже-
ство България е минавала през 
землището на с.Караполци, вървя-
ла е към  „Побит камък”, където е 
имало митница.

Две са версиите за произхода 
на името на с. Караполци.

Според едната то означава 
„производство на черна стомана”. 
Знае се още, че в  местността 
„Ямачете” се е преработвала руда 
в стомана по самоковска техноло-
гия, доставяна от рудниците в с. 
Г. Раковица. Рудата се е топяла в 
примитивни пещи, които същест-
вували до към 30 – те години на 
миналия век.

За по-вероятна се сочи втора-
та версия за произхода на името 
на селото, означаваща „ краят на 
черното поле”,  на Софийското.

Любопитна е историята около 
градежа на църквата „ Св. Трой-
ца”, строена след Освобождени-
ето. Според преданието, някъде 
през есента на 1922 г.тогавашния 
кмет на с. Доганово – Коче, обе-
щал да дари не само керемидите 
за покриването на църквата, но и 

Краезнание

Траки погребвали вождове до с. Караполци

да обръсне мустаците си, ако тя 
бъде построена за 20 дни. Склю-
чен бил облог и на двадесетия 
ден, кметът пристигнал с фай-
тон. Слязъл пред църквата, огле-
дал издигнатите стени, свода и 
камбанарията. Дарил керемидите 
и най-тържествено на мегдана 
обръснал мустаците си.

Край старата чешма, в края 
на Караполци, откъм гората, вся-
ка сутрин и вечер моми, невести 
и стари жени се събирали прясна 
вода да си налеят. Там са  науча-
вали новините, станали в селото 
и извън него. В съботни и неделни 
дни и вечер под звуците на мед-
ния кавал и песните на момите, 

се извивали кръшни хора до късни 
часове. На тези хора ставали и за-
качките между моми и ергени. От-
тук, от чешмата, са се събирали и 
мъжете от селото, за да заминат 
по фронтовете. В близост до чеш-
мата е изградена паметна плоча 
на загиналите във войните.

И до ден днешен здравословна-
та вода от тази чешма, гордост 
за селото се ползва от жители 
на общината и на гр. София. Чрез 
строителството на вилно сели-
ще до боровата гора, засадена 
от местното население още през 
1927г., с. Караполци ще се появи на 
картата като селище за туризъм.  

Ангел Бонев

C концерт в спортната зала 
в град Елин Пелин учениците от 
СОУ „Васил Левски” почетоха 136-
годишнината от гибелта на Апос-
тола на свободата - патрон на 
училището.

Ученици от ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” с. Нови хан, деца от 
подготвителна група на ЦДГ 
„Детелина” с. Нови хан и жители 
се поклониха и поднесоха цветя 
пред паметната плоча на Васил 
Левски, намираща се на сградата 
на кметството.
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Общинските съветници решават

На 01.11.2008г.бяхте избран 
за Председател на общинската 
организация на БСП, как млад чо-
век като вас се ангажира с тази 
дейност?

Социализмът е прогресивна 
идея. Тя най-напред заразява сър-
цата на младите, най-енергични-
те и дейни хора, които изпитват 
вечна страст към промяна. Изби-
рането ми на този пост е голяма 
чест, предизвикателство и отго-
ворност. Гордея се с всеки един 
от хората членове и симпатизан-
ти на Българската социалистиче-
ска партия. Това са хора с много 
добродетели, отстоявали своите 
принципи през годините. Радва ме 
факта, че в последно време към 
партийната организация се при-
съединиха много ентусиазирани  и 
енергични млади хора

Това допринесе на последната 
конференция на БСП в гр. Елин Пе-
лин да се получи  една много здра-
ва сплав от опита и ценностите 
на по-възрастните и непримири-
мия дух на младите. 

Взе се решение за катего-
рично спиране на вътрешните 
конфликти и разграничаването 
от политическите хамелеони. 
Партийната организация на БСП 
е решена все по-настойчиво да 
отстоява своята политика да  
предоставя равен шанс на всички, 
които искат да  работят, да се 
образоват и развиват.

Г- н Брънзелов какви са моти-
вите за кандидатирането ви за 
общински съветник?

Основните ми мотиви са уве-
реността, че с опита и знанията 
си мога да бъда полезен и чув-
ството на удовлетворение, кога-
то съм част от създаването на 
придобивки подобряващи живота 
на всеки един жител на нашата 
община.

Вашето мнение за работата 
на местния парламент?

Местния парламент за жалост 
не работи по най-добрия начин. 
Предлаганите решения се обсъж-
дат в тесен кръг и при липса на 
обществена прозрачност. Пример 
за това са наскоро приетите па-
раметри на местни данъци и так-
си . Малко хора знаят , че наскоро 
мнозинството в общинския съвет 
увеличи размерите им. Групите 
съветници от БСП и ЗНС предло-
жиха   запазване на параметрите 
от миналата година, но това се 
възприе само за стойността на 
таксата за битови отпадъци. 
Липсват действия за решаване на 
важни общински проблеми като 
проблемите с транспорта, улич-

ната и пътна инфраструктура и 
канализационната система. Няма 
конкретни решения за подобря-
ване чистотата,  сметосъбира-
нето и сметоизвозването. Не се 
спазват законовите разпоредби 
за функциониране на комисиите. 
Пример за това е Решение 469 ка-
саещо актуализирането на разче-
та за капиталовите разходи, из-
пратено от областния управител 
в Административен съд, поради 
неспазване „Правилника за органи-
зацията и дейността на общин-
ския съвет” 

Често ли се срещате с изби-
рателите?

Мога да кажа, че срещите ми с 
избиратели са постоянни. БСП има 
действащ клуб, който ежедневно 
се посещава от хора с различни 
проблеми, на които се стараем да 
помагаме. Откриват се приемни 
във всички населени места, къде-
то се запознаваме с конкретните 
трудности, които срещат в общу-
ването с общинските управление 
и  администрация   жителите на 
общината. Проблемите са много, 
но са решими. Необходима е обаче 
повече воля от страна на хората 
с възможности да ги решават. 
Понякога е необходима малко по-
мощ, но на време. Недопустим е 
фактът, че кметът на общината 
не изпълнява решение за закупува-
не на помпи за помпена станция 
язовир Искър, които ще решат 
проблема с водоснабдяването на 
селата Габра и Крушовица. Става 
дума за разход от седемдесет и 
пет хиляди лева, което обаче зна-
чително би облекчило живота на 
жителите на двете села.

Какъв е вашият реален при-
нос за времето, през което сте 
общински съветник и чувства-
те ли се полезен? 

Чувствам лично удовлетворе-
ние че подкрепих създаването и 
изграждането на Газоенергийно 
дружество в общината, ползата 
от което се усеща от все повече 
хора. Подкрепих изграждането и 
реконструкцията на спортна зала 
и централната градска част на 
Елин Пелин, подобряването усло-
вията в детските градини, учили-
ща, пенсионерски клубове и здрав-
ни заведения. Огромен успех за 
предишния общински съвет е, че 
подкрепи  жителите на село Габра 
и не се допусна изграждането на 
депо за софийския боклук на тери-
торията на нашата община. Гла-
сувам винаги по съвест. Старая 
се  да бъда активен в дискутира-
не на решенията, защото вярвам 
че в спора се ражда истината.

Има думата общинският съветник

„Всеки заявил желанието си да работи в полза на 
обществото трябва да го доказва всеки ден”

Валери Брънзелов е роден на 01.10.1973 г. 
в град Елин Пелин. Семеен с две деца – дъще-
ря София на 4 г. и едномесечен син Никола. 
Завършва средно техническо образование в 
техникум по Керамика стъкло и електротех-
ника на гара Елин Пелин. През 2004 г. придоби-
ва магистърска степен по Финанси във ВТУ ” 
Св. Св. Кирил и Методи” и БАН гр. София

От 1996 г. работи в Електроенергиен 
системен оператор ЕАД и като управител 
на частна фирма.

От 01.11.2008 г. е председател на об-
щинската организация на БСП община Елин 
Пелин Член е на комисиите по „Финанси, бю-
джет и икономика” и „Териториално и селищ-
но устройство” към общински съвет град  
Елин Пелин
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от с. Григорево,  поради тежко ма-
териално положение.

9. Общински съвет - Елин Пе-
лин на основание чл.21, ал.1, т.7 и 
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, 
ал.2 от Закона за местните данъ-
ци и такси и § 17, ал.1 от ПЗР на 
ЗИД на ЗМДТ обн.- ДВ, бр.105 от 
2008 г. приема §1. В чл. 7, ал. 4 чис-
лото “1680” се заменя с “2520” от 
изменение и допълнение на Наред-
бата за определяне на местните 
данъци на Община Елин Пелин.

10. Общински съвет- Елин Пе-
лин на основание чл.21, ал.1, т.7 и 
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, 
ал.2 от Закона за местните да-
нъци и такси и § 17, ал.1 от ПЗР 
на ЗИД на ЗМДТ обн. - ДВ, бр.105 
от 2008 г. приема § 3. Размера на 
данък върху наследвото, отразен в 
чл.28, т.1 се запазва в досегашния 
си размер, а имено: „0,7 на сто” от 
изменение и допълнение на Наред-
бата за определяне на местните 
данъци на Община Елин Пелин.

11. Общински съвет - Елин Пе-
лин на основание чл.21, ал.1, т.7 и 
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, 
ал.2 от Закона за местните данъци 
и такси и § 17, ал.1 от ПЗР на ЗИД 
на ЗМДТ обн. - ДВ, бр.105 от 2008 
г. приема § 5. В чл. 82, ал. 3 думите 
“внесени в страната като нови” се 
заменя с “които не са регистри-
рани за движение в страната” от 
изменение и допълнение на Наред-
бата за определяне на местните 
данъци на Община Елин Пелин.

12. Общински съвет - Елин Пе-
лин на основание чл.21, ал.1, т.7 и 
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, 
ал.2 от Закона за местните да-
нъци и такси и § 17, ал.1 от ПЗР 
на ЗИД на ЗМДТ обн.- ДВ, бр.105 
от 2008 г. приема § 7. Размера на 
данъка при придобиване на имуще-
ство по дарение, отразен в чл.35, 
ал.1, б.”б” се запазва в досегашния 

си размер, а имено: „5 на сто” от 
изменение и допълнение на Наред-
бата за определяне на местните 
данъци на Община Елин Пелин.

13. Общински съвет - Елин Пе-
лин на основание чл.21, ал.1, т.7 
от ЗМСМА, взима решение такса-
та за битови отпадъци за 2009 г. 
да бъде в размер на 3.5 промила за 
население и 6.5 промила за фирми.

14. Общински съвет - Елин Пе-
лин  на основание чл.21, ал.1, т.12 
от ЗМСМА взима решение, с кое-
то одобрява кандидатстването 
на община Елин Пелин по Програма 
за развитие на селските райони 
2007- 2013 г., мярка 321 ,,Основни 
услуги за населението и икономи-
ката в селските райони” и съглас-
но ,,Общински план за развитие 
2007- 2013 г.” на община Елин Пе-
лин с проект ,,Реконструкция на 
вътрешната водопроводна мрежа 
на с. Габра, община Елин Пелин”.

15. Общински съвет - Елин Пе-
лин на основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА взима решение, с което 
одобрява подписаното споразуме-
ние за общинско сътрудничество 
между община Горна Малина и об-
щина Елин Пелин  съгласно чл.59 от 
ЗМСМА във връзка със съвместно 
участие в открита процедура по 
Подприоритет 3.1 ,, Подобряване 
на обслужването на гражданите и 
бизнеса, в това число чрез разви-
тие на електронното управление”, 
Приоритетна ос ІІІ. ,, Качествено 
административно обслужване и 
развитие на електронното упра-
вление” по Оперативна програма 
,,Административен капацитет”.

16. Общински съвет- Елин Пе-
лин на основание чл.17, ал.1, т.8 и 
чл.21, ал.2 от ЗМСМА взима реше-
ние да запознае Министър- Пред-
седателя на Република България  и 
Председателя на Народното съ-
брание на Република България (ко-

пие до: МОСВ и МИЕ) със съдържа-
нието на отчет по проект: ,,Из-
следване на състоянието на фи-
зическата среда в землищата на 
с.Нови хан, с.Габра и с.Крушовица”- 
договор № 208029/30.06.2008 г., 
разработен от колектив с ръково-
дител проф. Рангел Гюров.

- Общински съвет - Елин Пелин 
настоява компетентните органи 
спешно да предприемат необхо-
димите действия и мерки за от-
страняване опасността от ради-
оактивно замърсяване на района 
и реките на Габра и Лесновска от 
бившата Уранова мина , както и 
от вредните въздействия от дей-
ността на ,, Мина Чукурово” АД.

- Упълномощава Кмета на Об-
щина Елин Пелин да запознае Ми-
нистър- председателя на Репуб-
лика България и Председателя на 
Народното събрание на Република 
България с пълния отчет по про-
ект: ,,Изследване на състоянието 
на физическата среда в землищата 
на с.Нови хан, с. Габра и с. Крушови-
ца”- договор № 208029/30.06.2008 
г., разработен от колектив с ръко-
водител проф. Рангел Гюров.

17. За откриване на процедура 
за продажба (публичен търг) на 
недвижим имот – частна общин-
ска собственост, представляващ: 
УПИ ХХIХ-407 за ПСД, кв.55а по 
плана на с. Мусачево, община Елин 
Пелин, област Софийска, с площ 
от 1 940 кв. м (хиляда деветсто-
тин и четиридесет кв. м).

- Упълномощава Кмета на Об-
щина Елин Пелин да възложи из-
готвянето на оценка от лицензи-
ран оценител, която да се внесе 
за утвърждаване от Общински 
съвет.

Пълният текст на решенията 
четете на сайта на общината: 
www.elinpelin.org.

Какво е мнението ви за упра-
влението на общината? 

В управлението на общината 
в сегашния мандат личат доста 
пропуски. На първо място е лип-
сата на ясна стратегия за упра-
вление. Не са  изведени  главните 
приоритети. Личи преднамерена 
безстопанственост, като един 
от примерите за това е пълна-
та занемареност на спортната 
зала, за която има неприкрити 
намерения да премине в частни 
ръце чрез концесия. Пълно не-
доумение буди пасивността на 
сегашното управление пред опас-

ността завода за сепариране на 
софийския боклук да се изгради на 
входа на нашата община в непо-
средствена близост до селата 
Мусачево и Равно поле. Тревожна 
е и практиката за заключените 
врати на общинската админи-
страция с мотива да се осигури 
спокойствие и комфорт на служи-
телите, забравяйки, че основно 
задължение на всеки в общината 
е спокойствието и комфорта на 
гражданите. 

За съжаление всичко добро, ко-
ето може да бъде казано за този 
мандат се свежда до постъпили-
те държавни пари по „оперативни-
те програми”.

Г-н Брънзелов,  вие сте член 
на комисиите ТСУ и Финанси. 
Мнението ви за работата им?

Организацията на работа в 
комисиите не е на необходимо-
то ниво. Важните материали се 
внасят в последния момент при 
условие, че всеки член на комиси-
ята трябва да разполага с тях 
най- малко три дни преди датата 
за заседание.  

Надявам се, че след връщане-
то на някои решения от област-
ния управител и даването им на 
съд работата ще се подобри.

В комисията по ТСУ основно-
то е да се приеме  общия устрой-

ствен план на община Елин Пелин. 
Този проект е от изключителна 
важност, тъй като създава трай-
на  концепция за развитието на 
общината. В момента тече об-
съждането му по населените мес-
та. Чува се и за някои нередности 
относно пълнотата и всеобхват-
ността му. Гражданите трябва да 
знаят, че изработването на плана 
е безплатно. 

Вашите очаквания от рабо-
тата на Общинския съвет през 
следващите години?

Очаквам, разбира се, ефек-
тивността на работата да се 
подобрява. Трябва да е ясно, че 
времето на мандата лети и хуба-
вите неща в общината трябва да 
започнат да се случват. Трябва да 
започне и разрешаването на про-
блемите. Всеки от нас трябва да 
си даде сметка, че  щом е заявил 
желанието си да работи в полза 
на обществото трябва да  го пра-
ви и доказва всеки ден.

Г-н Брънзелов, преди месец 
Ви се случи едно от най-хубави-
те неща - раждането на  сина Ви. 
Как се чуствате?

Това е най-важното и най-ху-
бавото нещо в живота на един 
човек. Чувствам се много щаст-
лив и пожелавам такова щастие 
на всички.
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Преди година бюджет 2008 г. 
стартира с изцяло нов модел за 
финансиране на държавните и об-
щинските училища, чрез въвежда-
не на системата на делегираните 
бюджети. Имаше мрачни сценарии 
за фалити на училища, за провал 
на училищните директори, които 
получиха доста широки мениджър-
ски правомощия, и т.н 

Почти 1 година по-късно, тряб-
ва да се признае, че делегираните 
бюджети не се оказаха най-голе-
мият кошмар за системата на 
средното образование, каквито 
бяха страховете на синдикатите, 
на училищните администратори 
и на учителите. Основното до-
казателство за това е, че въпре-
ки недостига на средства няма 
нито един директор, който да е 
надвишил бюджета си. Все пак и 
този модел има негативи и крие 
рискове. Те се събират в няколко 

пункта - стигат ли парите за из-
дръжката на един ученик, какви са 
заплатите на учителите, какво 
се случва с т.нар. оптимизация на 
училищната мрежа. Каква е равно-
сметката за общината? 

Преди всичко делегираните 
бюджети наистина започнаха да 
действат. И тук обаче най-бо-
лезнен е въпросът с липсата на 
финансов ресурс, който да гаран-
тира успешното прилагане на 
модела. Затова и се наложи пра-
вителството допълнително да 
повишава издръжката на ученик 
със задна дата от 1 юли. 

Макар и да се отчита въвеж-
дането на делегираните бюдже-
ти като положителна стъпка, ди-
ректори на училища с малък брой 
ученици се притесняват, че па-
рите не стигат. В тези училища 
на този етап, без допълнително 
дофинансиране от общинския бю-

джет, средствата  не стигат 
дори за работни заплати, а да не 
говорим за издръжка на учебното 
заведение, посочват директори-
те на училищата с малък брой 
ученици. Според тях и дума не 
може да става за подобряване на 
материално-техническата база. 
Средствата не са достатъчни 
да се гарантира изпълнението на 
учебния план. В училище освен за-
дължителна има и задължително 
избираема и свободно избираема 
подготовка, но СИП-овете са 
почти изхвърлени от програма-
та.

Ето какво споделиха някои ди-
ректори от общината:

Светла Александрова - ди-
ректор на ОУ „Ив.Вазов” с. Му-
сачево: Делегираните бюджети 
ни дават изключителна свобода. 
Благодарение на разбирането от 
страна на ръководството на об-

И през 2009 г. делегираните бюджети 
ще са предизвикателство пред директорите на 
общински училища с малък брой ученици

щината за дофинансиране, бюдже-
тът на училището ни удоволетво-
ри изцяло. Това дофинансиране ни 
позволи, както спокойно изплаща-
не на работните заплати на пер-
сонала, така и ремонт и подобря-
ване на училищната база.

Цвета Влъчкова – директор на 
ОУ „Христо Ботев” с.Лесново: 

Макар и плахо и неуверено 
в началото, с помощ и указания 
от страна на гл. счетоводител 
и отдел „финансов” в общината, 
смятам че се добре управлявахме 
бюджета на училището и не се на-
ложи голямо дофинансиране.. През 
тази бюджетна година, с повече 
опит смятам, че ще се справим 
още по – успешно.

Гергана Иванова – директор 
на НУ „Христо Ботев” гр.Елин 
Пелин: Въвеждането системата 
на делегираните бюджети даде 
известна самостоятелност на 

училищния директор за изразход-
ване на средствата, но в същото 
време значително увеличи негова-
та отговорност и изискванията 
за адекватни управленски реше-
ния. Анализът на разходите след 
първата година на действие на 
системата на делегираните бю-
джети вдъхват оптимизъм. Раз-
умното разпределение на парите 
са условие и гаранция за изпълне-
ние на бюджета. Единният разхо-
ден стандарт и броя на ученици-
те даде възможност в училището 
да бъдат актуализирани работ-
ните заплати, отговарящи на 
всички нормативни изисквания и 
договорености със синдикатите; 
да бъде осигурено допълнително 
материално стимулиране на пер-
сонала и преди всичко да бъдат 
осигурени необходимите условия 
за нормален образователен про-
цес за учениците.

Повод да се обърна към редак-
цията на вестника е публикувано-
то мнение на г-н Кирил Йосифов 
- общински съветник и председа-
тел на комисията по „Зравеопаз-
ване, образование, култура, веро-
изповедание, спорт и туризъм” 
в бр.1/27.01.2009 г. на общинския 
вестник „Елин Пелин днес” за обу-
чението в слетите и маломерни 

Право	на	отговор

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА
Светла Александрова, директор на ОУ ”Иван Вазов” с. Мусачево

паралелки. Аз съм директор на 
училище с обучение в такива па-
ралелки и определно смятам, че 
изказването на г-н Йосифов е пре-
калено крайно и в известен смисъл   
обижда колективите, които рабо-
тят в нашата община с такива 
паралелки, а те не са малко. В 5 
училища  има слети паралелки и 
излиза, че според неговото стано-
вище в 50% процента от общин-
ските училища резултатите от 
УВП са „нищожни. Категорично не 
съм съгласна. Организацията и ре-
ализацията на УВП в слети пара-
лелки е много сложен процес, изис-
кващ много усилия и от страна на 
учителите, и от страна на дирек-
тора, а не  педагогическа анома-
лия. Тя твърде много се доближава 
до тези в масовото училище, но 
в нея при подготовката на урока, 
в по-широка степен е застъпена 
самостоятелната работа. Това 
безспорно ощетява учениците, но 
с течение на годините се убедих, 
че има и друг момент, а именно 

- самостоятелно формираните 
умения. Обикновено те са по-ос-
ъзнати, по-трайни, стига същата 
тази самостоятелна работа да е 
правилно организирана и реализи-
рана  и умело да се съчетава с ос-
таналата дейност на учителя при 
структуриране на урока за всеки 
клас в слятата паралелка.

Категорично не съм съгласна, 
че обучението в слети паралелки 
е на „ужасно ниско ниво”. Най-ва-
жният фактор, който определя 
равнището на УВП, е учителят. 
Ако той е отговорен, съзнателен 
и професионалист, то той ще 
подходи професионално при под-
готовката на всеки урок, неза-
висимо дали паралелката е слята 
или нормална. Такива учители има 
не само в моето училище, а и в 
други като него. Как иначе да си 
обясним факта, че ежегодно от 
селата има класирани ученици на 
областни олимпиади? В нашето 
училище  миналата година се кла-
сирахме за две областни олимпи-

ади: по химия и по география. 
Защо след като са ниско образо-
вани и „интелектуално осакате-
ни” нашите ученици ги приемат в 
елитни софийски училища? От 12 
ученика в седми клас тази година 
4 са приети с конкурс в елитни 
училища, от тях 2-ма в природо-
математическата гимназия. И 
не е вярно твърдението, че пе-
дагогическите специалисти не 
се задържат. В ОУ ”Иван Вазов”, 
с.Мусачево всичките преподава-
тели работят от началото на 
педагогическия си стаж, някой с 
по 20, 25 и повече години само в 
това училище. Не съм съгласна, 
че „Квалификацията и мотива-
цията  на работещите в тези 
паралелки е много ниска”. В учи-
лището, което ръководя от 6 учи-
тели - 4 са учили в СУ ”Св. Кли-
мент Охридски”, двама, от които 
след завършване на   институт-
ско образование. Как иначе, ако 
не са оценени като професиона-
листи нашите преподаватели ще 
оценяват качествата на проек-
ти за учебници по новото учеб-
но съдържание за шести и седми 
класове и то по предложение на 
експери от РИО - София област 
и ще са проверители по бълг.език 
и математика на конкурсни рабо-
ти на учениците, завършили сед-

ми клас на общинско и областно 
ниво?  Учителите, преподаващи 
в слети паралелки, са поставени 
в много по-трудни педагогиче-
ски условия от тези в масовите 
училища и ежедневно подготвят 
двойно повече уроци, обработ-
ват двойно повече документация 
при много по-малко заплащане и в 
този смисъл не заслужават тази 
обобщена оценка. Въпреки това, 
винаги сме участвали в общин-
ски мероприятия и сме печелили 
много често награди.

Не съм съгласна, че в училища-
та със слети паралелки дисципли-
ната по правило е лоша. Дисци-
плината на учениците не зависи 
от това  дали паралелките са 
слети, или не, а от учителския и 
ученически състав, както и от 
ръководството на училището.

Не съм съгласна, че матери-
алната ни база не отговаря на 
изискванията. Просто каня тези, 
които твърдят това да посетят 
училището ни, защото г-н Йоси-
фов е идвал нееднократно и си-
гурно знае, че преди две години 
беше обявено за най-подготве-
ното училище за новата учебна 
година и беше наградено от ръ-
ководството на общината. Нищо, 
че децата се обучават  в слети 
паралелки. 

 В погрешно наредения пъзел 
на уж пазарната ни икономика 
лъсна истината и за това какво 
слагаме на трапезата си.

   Ние си  знаехме, ама сега лъс-
наха  фактите, че ядем китайски, 
а не добруджански боб, сирене - 
менте, а не прочутото наше сала-
мурено сирене. Е, и сега го ядат, 
но – другаде.  Защото допуснахме 
гърците да ни го откраднат и с 
марката “Фета” – да печелят па-
зари.

Има една нашенска приказка,  
в която се казва, че човек никога, 
ама никога не бива да гледа с очи-

те си две неща – как се правят 
кренвирши и закони...

За кренвиршите отдавна се 
знаеше, че технологичният про-
цес е достигнал такива висоти, 
които позволяват да бъдат произ-
веждани буквално от всичко  - сти-
га фантазията на тези, които 
съставят рецептите да е по-бо-
гата.

Сред хората битува и ис-
тината, че във високотехноло-
гични лаборатории, първо “фарма-
цевтите” създават лечебни препа-
рати, а сетне измислят и болест-
та,  които те “лекуват”.  

 И всичко това е за сметка на 
нас потребителите, ние плащаме 
високата цена...

Не зная как биха изглеждали  
резултатите от социологичес-
кото проучване за съотношението 
на ментетата към истинските 
неща у нас?  Но едно знам – че 
у нас няма никой да се изненада, 
ако му пробутат менте. Казват, 
че дори първият патрон в цевта 
на пистолетите е менте. Така, 
че ако човек реши да свърши със 
себе си, трябва да има поне два 
патрона...

Димитър ЯДКОВ

За истинските неща и ментетата
Лична	позиция НЕКА ЗАЕДНО ДА ПОЧЕТЕМ 131 

ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА 
БЪЛГАРИЯ

На 3-ти март от 11.00 часа, на площад „Независимост”, в гр. 
Елин Пелин, община Елин Пелин и със съдействието на читалището 
в града организира празничен концерт по повод 131 г. от Освобож-
дението на България, с участието на: 

- духов оркестър „Стефан Стефанов” ,
- мажоретен състав, при читалище „Светлина”,
- женски народен хор, фолклорна група
- Шопски ансамбъл и Вокална група „Камбанки”

От 10.30 часа в църквата ”Свети Николай Чудотворец”, ще бъде 
отслужен молебен за здраве и благоденствие на жителите от об-
щината.

Водещ на концерта – актьора Димитър Герасимов.
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Николай Бъчваров – управител на “Баумит България”
Баумит България ЕООД е основана на 22.12.1995 г. 

в София. Тя е част от Шмид Индустри Холдинг – Ав-
стрия, концерн, който е водещ производител в Европа 
на строителни материали. Оборотът на холдинга 
през 2006 г. надмина 1 млрд. евро. Холдингът управлява 
35 производствени завода в 14 страни от Централна, 
Южна и Източна Европа – Австрия, Германия, Испания, 
Словакия, Чехия, Полша, Унгария и др.
• Николай Бъчваров е роден 14.05.1962 г. в гр. Сев-

лиево.
• Завършил е немската гимназия в гр. Ловеч.
• 1989 г. е завършил УНСС.
• Работил е в: Ernst & Yang AFA като консултант, 

Застрахователно и презастрахователно друже-
ство „България” – главен счетоводител, в „Бълга-
рия Холдинг” – вицепрезидент по финансите, пред-
седател на управителния съвет и изпълнителен 
директор на Приватизационен фонд „България”. 

• От юни 2000 г. е управител на Баумит България 
ЕООД.

Въпреки трудното начало в 
трудни времена, мениджърите от 
холдинга откриват потенциал от 
високообразовани, знаещи и може-
щи хора, които да бъдат „заразе-
ни” от идеята Баумит. 

Ето какво споделя управите-
лят на фирмата Николай Бъчваров 
за читателите на вестник „Елин 
Пелин днес”. 

Г-н Бъчваров, разкажете ни 
за дейността на фирма „Баумит 
България” ЕООД.

В началото Баумит България 
ЕООД се разви като търговска 
фирма. Постепенно изградихме 
добре развита дистрибуторска 
мрежа с над 130 търговци на едро 
и над 250 точки на продажба. За 
кратко време фирмата се пре-
върна в лидер на пазара на топ-
лоизолационни системи. Марката 
Баумит е синоним на качество в 
строителния бранш, а вече над 5,5 
млн. м2 фасади са изолирани с Бау-
мит топлоизолационна система.

През последните шест години 
компанията отбеляза бърз рас-
теж, като оборотът й в сравнение 
с 2001 година се увеличи 6 пъти. В 
резултат на бурното развитие на 
Баумит в България, фирмата-май-
ка Шмид индустри холдинг реши  
да инвестира 10 млн. евро в произ-
водство. С гордост можем да ка-
жем, че притежаваме най-модер-
ния завод от този род в България. 
Инсталацията ни за сухи строи-
телни смеси позволява да покрием 
на сто процента палитрата от 
варо-циментови продукти. В 62 
м високата производствена кула,  
с уникална за страната ни кон-
струкция, се работи изцяло авто-
матизирано, като смесването на 
продуктите става по гравитачен 
път и е изключително енергоспес-
тяващо. През  март 2006 г. стар-
тира местното производство на 
силиконови, силикатни и гранопор 
пастообразни мазилки. 

Защо избрахте гр. Елин Пе-
лин за седалище на фирмата? 

Мястото е много стратеги-
ческо – намира близо до столица-
та и две магистрали, има и желе-
зопътна гара. Елин Пелин, както и 
нашата фирма, също се развива-
ше в годините  и за наша радост 
в положителна посока.  Смятам, 
че бъдещето на този град е той 
да стане основен логистичен цен-
тър. Както виждате и други фир-
ми се ориентираха да строят сво-
ите производства в общината.

Марката „Баумит” е сино-
ним на топла и красива фасада. 
Какво я прави такава и какво я 
различава от другите търгов-
ски марки?

Дългият живот на една топло-
изолационна система се гаранти-
ра от опита, историята на мар-
ката, компетентността и отго-
ворността на производителя, не 
на последно място и от контрола 
и използваните технологии при 
производство.

Продуктите за топлоизоли-
ране по фасадата трябва да са 
изпитани в система, която да 
отговаря на възприет стандарт. 
България, в качеството си на член 
на Европейския съюз, е приела към 
настоящия момент стандарти 
EN 13499 и EN 13500, съответно 
за топлоизолационни плочи от 
EPS и от минерална вата. Тези 
стандарти са нехармонизирани, 
т.е. не са приети от много от 
страните, членки на Европейския 
съюз, поради занижените изис-
квания, предявявани към полага-
ните топлоизолационни системи. 
Ето защо „Баумит” топлоизола-
ционни системи се подлагат на 
изпитване в съответствие с 
ETAG 004 („Ръководство за изда-
ване на европейски технически 
одобрения за топлоизолационни 
системи с крайно покритие тън-
кослойна мазилка”). За системите 
по ETAG 004 се издават европей-
ски технически одобрения, кои-
то гарантират на потребителя, 
че продуктите, включени в тях, 

са изпитани в комбинация, така 
както съвместно ще работят, 
положени на фасадата. Ръковод-
ството „ETAG 004” е издадено от 
Европейската организация за тех-
нически одобрения към Съвета на 
Европа и представлява най-висо-
кият критерий за една интегри-
рана топлоизолационна система 
в Европа. Освен това ние предла-
гаме на пазара уникални продукти 
– самопочистваща се със силите 
на природата Нанопор-мазилка, и 
патентованата топлоизолацион-
на система Баумит Суперфасада 
open plus nano, която поради голя-
мата си паропропускливост поз-
волява сградата да „съхне” много 
по-бързо, т.е. да бъде много бързо 
въведена в експлоатация и дава 
неповторим комфорт на обитава-
не. Тази система е много добра и 
при саниране на стари сгради. За 
мене лично е голямо удоволствие 
да видя, че вече много от къщи-
те в Елин Пелин и околностите са 
топлоизолирани с Баумит. При нас 
всеки ден пристигат хора, които 
се нуждаят от консултация. Те, 
съответно, закупуват матери-
алите си от фирми в Елин Пелин, 
които са наши дистрибутори.

Екологично ли е производ-
ството? Каква е политиката на 
фирмата в това направление? 
Неслучайно задавам този въ-
прос, защото преди две години 
имаше напрежение от живеещи 
в близост до завода.

Това по-скоро беше породено 
от неинформираност на хората 
за нашите инвестиционни наме-
рения, което ние отчетохме като 
наша слабост. Ние уважаваме 
нашите съседи и след проведена-
та разяснителната кампания от 
наша страна смятам, че напреже-
ние вече няма. Ръководството на 
нашия холдинг изключително много 
държи на екологията и ние посто-
янно сме проверявани от нашите 
вътрешни супервайзори.  Затова 
и бе закупена и най-модерната ин-

Бизнес

сталация. Ежегодно Шмид Индус-
три Холдинг инвестира повече от 
12 млн. евро за опазване на околна-
та среда, като амбицията на ръко-
водството е заводите на Баумит 
да бъдат най-чистите сред този 
тип производствени предприятия.

Имате ли социална политика 
за хората от общината?

Смятам, че отдавна сме до-
казали, че сме обществено анга-
жирана фирма. Подпомагали сме 
училища и детски градини, Дома 
за деца, лишени от родителски 
грижи в Доганово и т.н. За мене 
най-важното е, че в нашата фир-
ма работят предимно хора от об-
щината и то на постоянен трудов 
договор при заплати два пъти над 
средните в страната.  С много 
приятни чувства си спомням как 
заведохме 15 деца от общината 
през месец юни 2008 г. в Залцбург 
на финалите на Баумит Джуниър 
сокър – европейско първенство 
на Баумит за деца до 10 годишна 
възраст. Знам, че създаденият от 
нас футболен отбор тренира и 
сега усилено и се представя мно-
го добре на състезания. Продъл-
жаваме и през 2009 да подкрепяме 
местния футболен отбор. 

Разкажете ни повече за кон-
курса «Фасада на годината», кой-
то Баумит България организира.

Инициативата на Баумит 
България датира от 2002 година, 
когато за първи път в конкурса 
участваха 29 обекта, завършени 
през годината и изпълнени с Ба-

умит топлоизолационна система  
или Баумит мазилкови системи. За 
интереса на строителния бранш 
към конкурса красноречиво гово-
ри непрекъснато нарастващият 
брой на участниците. 49, завър-
шени през 2003-та година фаса-
ди кандидатстваха за следващия 
конкурс. Във “Фасада на годината 
2004”, бяха подали заявка за учас-
тие 85 обекта, през следващите 
години журито беше затруднено 
в избора си измежду съответно 
74 (за 2005 г.) и 94 (за 2007 г.)  
сгради. Във „Фасада на годината 
2008” са подали заявление за учас-
тие рекорден брой сгради – 116, 
от тях 59 в категория „Жилищни 
сгради – ново строителство”, 19 
– в категория „ Административни 
и обществени сгради и хотели”, 19 
– в категория „Еднофамилни къщи 
– ново и възстановително строи-
телство” и 19 – в категория „Въз-
становително строителство”.

По традиция, церемонията по 
награждаването се провежда през 
месец март на следващата годи-
на и е очаквана от огромен брой 
професионалисти в строителния 
сектор и поради оригиналния и ин-
тригуващ начин на организация на 
самото събитие. На 13 март 2009 
г.  почетният кристален куб „Фа-
сада на годината 2008” на Баумит 
в четирите категории ще бъде 
връчен в Аула Максима на Универ-
ситета по архитектура, стро-
ителство и геодезия, с когото 
фирмата сътрудничи активно.

О Б Я В А
Игралният филм „Гераците” е селекциониран на 

Международния кинофестивал „София Филм Фест”, 
редом с „Дзифт”, „Светът е голям”, и „Хиндемит”, 
съобщи режисьорът на филма Максим Генчев. 

Уведомяваме всички граждани на Община Елин 
Пелин, които биха искали да присъстват, че филмът 
ще бъде показан на 16 март 2009 г., от 18.00 часа в 
„Дома на Киното”, гр. София. 

ФИРМА „КЕМ-
СТИЙЛ” ЕООД изкупува 
метален скраб, браку-
вани автомобили и др.
Фирмата се намира на 
територията на бив-

шия завод „Верила” 
с. Равно поле.

Телефон за контакти: 
0888540049

Аз съм Петър, на 5 години
Искам да ходя на детска градина и училище с другарчетата си, да играя 

и се радвам като тях. Болят ме много крачетата. Налага се лечение 
в чужбина.Нуждая се от Вашата помощ, за да бъда здрав и да не съм 

самотен.
Моля, помогнете ми.

За контакти: тел: 0725/61 228 / GSМ: 0889 031 497 
BG45STSA93000016107876 сем: Дескови

ОБЯВА
Търся малко помещение (или павилион) под наем в гр. Елин Пелин, 

около автогарата, за търговска дейност.
За контакти: 0888926331
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При осъществяване на преван-
тивната дейност на МКБППМН, 
особено важна роля изпълняват 
обществените възпитатели. Тях-
ната работа включва конкретна 
индивидуална, корекционно – въз-
питателна работа с деца с диви-
антно поведение и техните роди-
тели. В своята работа те тър-
сят ефективни форми и модели в 
общуването с родителите, стре-
мят се да дават точни, ясни и 
конкретни инструкции, да дейст-
ват гъвкаво съобразно специфи-
ката на всеки конкретен случай, 
защото един модел на работа при 
едно семейство може да се окаже 
крайно неподходящ при друго. Ето 
какво споделят за работата си 
обществените възпитатели към 
МКБППМН, Община Елин Пелин:
Светла Александрова - 
обществен възпитател

Като обществен възпитател 
бях определена с решение на мест-
ната комисия за БППМН за първи 
път през 2008 г. Работих с четири 
деца с дивиантно поведение. Два-
ма от тях  са ученици в ОУ ”Иван 
Вазов”, с. Мусачево, единият е 
ученик в гр. София и четвъртият 
не учи – напуснал е след навършва-
не на 16 годишна възраст. Децата 
бяха с редица противообществе-
ти прояви - главно кражби, не по-
сещаваха редовно учебни занятия 
и имаха лошо поведение в училище 
и слаба успеваемост.

В основата на моята дейност 
като обществен възпитател 
беше индивидуално-възпитател-
ната работа с тези деца, която 
се осъществяваше с непрекъс-
нат контакт с тях, изразяващ се 
в срещи и разговори по различни 
проблеми. Основната ми цел при 
тези разговори е била огранича-
ване или дори спиране на противо-
обществените прояви, връщане-
то им към нормален учебен процес 
чрез редовно посещение на учеб-
ните занятия и в крайна сметка 
успешно завършване на учебната 
година. За реализирането на тези 
цели беше необходимо да проуча 
семейната среда и индивидуал-
ните условия за развитието на 
тези деца чрез ежеседмични, а 
понякога и по-чести посещения 
по домовете им и разговор с ро-
дителите. Оказа се, че условията, 
при които живеят и се развиват 
тези деца, са мизерни. При сре-
щите с родителите не само се 
стремях да им окажа помощ при 
възпитанието на децата, но и 
съм търсела съдействието им 
при конкретни тяхни проявления. 
За съжаление повечето от тях не 
вярват в това, че детето може 
да извърши противообществена 

проява, защитават ги, а в опре-
делени случаи дори ги прикриват. 
В много случаи съм свидетел как 
родителите насаждат в детето 
неуважение към законите и ин-
ституциите в страната занима-
ващи се с проблемите на детска-
та престъпност.

”Аз нямам проблем с детето 
вкъщи” е невярна и дори вредна по-
зиция на родителя. В същото вре-
ме се срещнах с родител, който 
не изпълняваше задълженията си 
по отглеждане и правилно възпи-
тание на детето и с него се рабо-
ти много трудно. Наложи се да се 
обърна за съдействие към мест-
ната комисия за БППМН и отдела 
за закрила на детето към ДСП гр. 
Елин Пелин и  получих моментална 
помощ по казуса.

С цел опознаване на личните 
особености, проблемите и пове-
дението на децата, с които ра-
ботех освен срещата с родители 
съм търсела и тесен контакт с 
инспекторката към ДПС, която 
много ми е съдействала през ця-
лата година.

Какво постигнах в резултат 
на всичко това през годината? 
Непрекъснатият контакт с тези 
деца ме убеди, че те са като всич-
ки останали, само че върху тяхно-
то развитие са оказали влияние 
фактори като лоша семейна сре-
да, слаб родителски контрол и не-
подходящо  приятелско обкръже-
ние. Когато си запознат обаче с 
техните проблеми, когато “напи-
паш” причините за тяхното пове-
дение и подходиш с разбиране към 
проблемите им те се отварят, 
започват да ти се доверяват, да 
се вслушват в съветите ти и да 
ги изпълняват, да споделят с теб 
и да търсят твоят съвет. Това 
е най-голямото ми постижение и 
това, че нямат противообщест-
вена проява през 2008г. Двама по-
сещават вече редовно училище, но 
все още имат слаба успеваемост, 
върху което ми остава да работя. 
Проблем все още има с отсъстви-
ята на третото дете.

 Не считам, че всичко съм по-
стигнала в тази една година, но 
определено се радвам на постиг-
натото от някои от децата си. 
Смятам, че сега когато ще имаме 
свой консултативен кабинет, сре-
щите в него ще улеснят нашата 
работа. Дори ще бъде възможно да 
се провеждат беседи, да се изна-
сят лекции пред родители на деца 
с противообществени прояви. 

И това ще улесни работата 
на обществения възпитател.
Нина Стоянова - об-
ществен възпитател

Обществените условия през 

последните години и подценява-
нето на образователно-възпита-
телните реалности стимулираха 
проявата и развитието на опасни 
и негативни тенденции сред уча-
щите се младежи:
• Расте агресивността във 

взаимоотношенията учители-
ученици, ученици-ученици, уче-
ници-родители, граждани-уче-
ници вътре и вън от училище. 
Не се зачитат изискванията 
за ред в училищните и извъну-
чилищните общности;

• Нарастват противообщест-
вените прояви сред малолет-
ните и непълнолетните. Осо-
бено тревожен е фактът, че 
спада възрастовата граница 
на извършителите. Увеличава 
се броят на непълнолетните 
правонарушители, които из-
вършват престъпления в съу-
частие с пълнолетни;

• Тревожни са и тенденциите, 
свързани с нарстващата не-
толерантност, апатия и па-
сивност към обществения 
живот, отсъствие на ясни и 
трайни обществени ценнос-
ти;

- Налице е бездуховност и ниска 
култура на използване на сво-
бодното време. Насилието съ-
провожда живота на детето. 
То заема екрана, насаждайки 
култа към грубата сила. Деца-
та четат все по-малко книги, 
а Интернетът и малкият ек-
ран запълват свободното вре-
ме на 2/3 от тях.
И социалното разслоение се 

отразява болезнено върху под-
растващите. За някои от тях е 
жизнено важен въпросът за физи-
ческото им оцеляване, а не за ду-
ховното извисяване. Разочарова-
нията на младите хора от труд-
ностите в днешно време водят до 
прояви на компенсиращи действия 
като бягство в илюзорния свят на 
лекомислените развлечения, от-
каз от активен социален живот, 
социална индиферентност.

На въпроса, който често си 
задаваме – „Раждат ли се лоши 
деца?”- отговарям – „Категорично 
– не.” Такива се моделират с те-
чение на времето под въздейст-
вието на цялото общество. И 
докато е прекъсната връзката 
учител-родител-социална среда, 
ще продължаваме да наричаме ня-
кои деца „лоши”, защото учителят 
няма никакви права, а родителят 
няма абсолютно никакви задълже-
ния към възпитанието.

Днес, родителите, борейки 
се просто за хляба, са прехвърли-
ли всичко на училището, а то от 
своя страна смята, че след като 
възпитанието е държавна поли-

тика, следва да бъде и нейна фи-
нансова грижа.

Така отговорността се прех-
върля от една инстанция на друга.

Ето защо това поведение 
трябва да се промени и всички 
заедно да обърнем внимание на 
децата си.

Нашата практика сочи, че има 
успехи в корекционно-възпитател-
ната работа само, ако работим 
съвместно със семейството, с 
училището и с обществеността.

Социално-педагогическият 
климат има няколко важни стра-
ни, без реализирането на които 
не може да се мисли за ефективна 
корекционно-възпитателната ра-
бота. По-важни от тях са:
1. Ясно регламентирани правила. 

Те създават необходими усло-
вия за нормална работа на об-
ществените възпитатели и 
изгражда определени качества 
у децата и младежите.

 Все още има ученици, които 
отъждествяват свободата на 
личността със „слободията”, 
правата на човек с неспазване 
на законите.

 Всички обществени възпита-
тели търсим и предлагаме 
най-ефективните педагогиче-
ски средства за постигането 
на тази изключително важна 
задача.

2. Системна взискателност.
3. Емоционална обстановка. Тя 

се определя от широк спектър 
от дейности, като се започне 
от обкръжението и се стигне 
до междуличностните отноше-
ния.
Обществените възпитатели 

към МКБППМН сме убедени, че 
има светлина и в най-мрачната 
картина на действителността 
и тя е в задействането на един 
друг принцип – принципа на допъл-
нителността. Всяко дете трябва 
да може и ние сме длъжни да му 
дадем възможност да развие спо-
собностите си.

С това разбиране, аз и моите 
колеги, тръгнахме по най-трудния 
и трънлив път – от личната ини-
циатива, личните средства, лич-
ните контакти; с убеждението, че 
от такава провокация има нужда и 
тези дейности развиват децата 
през свободното им време.
Пенка Александрова - об-
ществен възпитател

Децата, с които съм работила 
имат противообществени прояви, 
изразяващи се в кражба на чуждо 
имущество, агресивно поведение 
спрямо връстниците си. По време 
на нашите срещи бяха проведени 
разговори и беседи, който помог-
наха на децата да разберат, че 

деянията им са насочени само 
срещу тях и това  не ги прави 
добри. Важно е да научим подра-
стващия да различава доброто 
от злото, да се възпитава у него 
чувство за лична отговорност за 
всичко, което прави.

„Лоши” деца, ”трудни младе-
жи”...

Поради честата си употре-
ба тези думи са станали толко-
ва стереотипни, че не винаги се 
замисляме какво се крие зад тази 
станала толкова обичайна форму-
ла-„лоши деца”. А впрочем „лошо-
то дете” е нечий син или дъще-
ря. Нима те са се родили „лоши”! 
Не, разбира се! Но тогава те са 
станали такива по нечия вина. 
”Лошото” дете обикновено вър-
ши непозволени неща не защото 
това му е неприятно. То иска на 
всяка цена да изпъкне, да направи 
впечатление. Още от малки тези 
децата  изпитват силен „глад” за 
внимание, топлина и уважение. 
Къде са причините за това явле-
ние? В семейството, в грешки-
те на семейните възпитания и 
липсата на духовна връзка между 
родители и деца, в асоциалното 
поведение, приобщаващи го към 
криминогенни групи, грешките на 
възпитателната работа в учеб-
ните заведения или в икономиче-
ските трудности .

„Лоши” деца няма в семейства, 
където цари атмосфера на дове-
рие и приятелство.

По време на срещите с децата 
присъстваха и родителите. Много 
важен момент е създаването на 
доверието между родител – дете, 
родител – обществен възпитател 
и обществен възпитател – дете. 
Смятам че родителите са най-ва-
жния елемент в пъзела.

Макар и да не осъзнаваме по-
някога ние сами правим децата си 
„лоши”. В това забързано ежедне-
вие не обръщаме нужното внима-
ние на децата си, понякога личния 
пример на родителите води до 
девиации при подрастващите. 
Семейните неблагополучия създа-
ват постоянен дискомфорт в пре-
живяванията на децата и това 
до известна степен предизвиква 
вътрешно личностни конфликти, 
които оформят нарастването на 
детската тревожност или агре-
сивност. Отрицателното влияние 
на родителите в редица случай е 
основен фактор за формиране на 
социално негативната личност 
на подрастващите.

 Предлагам да се провеждат 
срещи с психолози, които да изне-
сат лекции както за родителите, 
така и за децата за подобряване 
корекционно възпитателната ра-
бота.

На 13 и 14 февруари 2009 г. Ко-
мисия, назначена със Заповед на 
Кмета на Община Елин Пелин, от-
носно проверка по Наредба № 1 за 
поддържане и опазване на общест-
вения ред, безопасността на дви-
жението и противопожарна охра-
на и аварийна безопасност на те-
риторията на Община Елин Пелин 
в състав: д-р Валентина Паликова 
– зам. кмет на Община Елин Пелин; 

Ангелина Димитрова – секретар 
на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни; Райна 
Николова – главен експерт в отдел 
“Закрила на детето” към дирекция 
“Социално подпомагане”, гр. Елин 
Пелин, Георги Машев и Илиян Ни-
колов – инспектори в РУ на МВР, 
гр. Елин Пелин, Георги Л. Димитров 
и Иван Иванов – полицаи в РУ на 

МВР, гр. Елин Пелин. Комисията 
извърши проверка в обектите, в 
които се сервира алкохол на тери-
торията на община Елин Пелин. 

Бяха посетени 5 питейни заве-
дения в гр. Елин Пелин, 3 на тери-
торията на с. Гара Елин Пелин, 2 в 
с. Нови хан, 1 в с. Мусачево, 1 в с. 
Равно поле и 1 в с. Лесново. Не бяха 
констатирани нарушения, касаещи 
забраната за достъп в обектите 

на лица до 14 години след 20:00 
часа и на лица между 14 и 18 години 
след 21:00 часа през зимното ча-
сово време, както и забраната да 
се продават и сервират алкохолни 
напитки, тютюн и тютюневи из-
делия на лица под 18 години. 

Констатирани бяха само ня-
колко случая на липса на лични до-
кументи. Санкциите по Закона за 
закрила на детето са много стро-

ги – в размер до 300 лв. по отно-
шение на родители, които не осъ-
ществяват достатъчен контрол 
върху поведението на децата си, 
а  за собственици на питейни за-
ведения, нарушаващи забраната 
за сервиране и консумация на ал-
кохолни напитки, тютюн и тютю-
неви изделия на лица под 18 години, 
в размер на 2000 лв. Проверките в 
тази насока ще продължат.

Обществените възпитатели за превантивната 
работа на деца с дивиантно поведение

Извършени проверки в питейни заведения на територията на Община 
Елин Пелин по Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, 
касаещи малолетни и непълнолетни лица



�брой 2 – 27 февруари 2009 г.

Да се общува с популярния и 
обичан артист Иван Балсамаджи-
ев е истинско удоволствие. Той 
предразполага със своята  магне-
тичност,  искреност, човечност 
и непосредственост. Гостувал е 
неведнъж по време на културни 
събития в община Елин Пелин.

   30 години на сцена, Иван Бал-
самаджиев е създал  около 80 роли 
в театъра и 15 в киното. Сред по-
становките, в които е участвал, 
са “Напразните усилия на любо-
вта” от Шекспир, “Опит за лете-
не” от Радичков, “Тартюф” от Мо-
лиер, “Онова нещо” от Хр. Бойчев, 
“Фантазьорите” (американски мю-
зикъл) и много други. Бил е водещ 
на 7 телевизионни предавания в 
БНТ. Автор е на автобиографич-
ната книга, засега в две части 
“Борбата със злото в мен”, изда-
вал е списание  „Юпитер”, с про-
фил астрология.От 1990 г. избира 
пътя на „свободния артист”. Кара 
ски, сърф, занимава се с йога.  . 
Г-н Балсамаджиев от 1990 г. Вие 
избирате пътя на „ свободния” 
артист. Защо?

Ами заради свободата.
Зодията ми е такава, че не 

търпи ограничения от каквото и 
да било естество.Аз и преди това 
не се задържах на едно място.
Местех се от театър в театър, 
от град в град, от едно телеви-
зионно предаване в друго.Освен 
това, нали след 1990 - та се за-

говори за пазарна икономика, час-
тен бизнес, където можещите ще 
успяват... и други такива химери.
Кой можеше да предположи, че ще 
строим „капитализЪма” толкова 
дълго, колкото строяхме и „социа-
лизЪма” и че май и двете няма да 
разберам какво представляват.

От друга страна, театърът 
ми отесня и защото пътувах мно-
го и просто ми пречеше на рабо-
тата, а и продукцията му опошля 
и нито получавах естетическа 
радост, нито имаше материално 
покритие, а атмосферата, зна-
ете, се беше нажежила, защото 
всеки партиец гледаше да се из-
кара демократ и топеше всички 
около себе си в собствения си и 
техен страх.

Страхът и лицемерието, те 
ме прокудиха.

Вие сте актьор, комик, пе-
вец, музикант, шоумен, спор-
тист – какъв сте всъщност?

Аз съм нормален човек, с нор-
мална професия, като всяка дру-
га.

Както лекарите са с различни 
характери, бизнесмените с раз-
лични възможности, работниците 
на различно дередже, така и сред 
хората на изкуството има разли-
чия – морални, материални, есте-
тически...

А що се отнася до моженията 
ми, те са от Бога.

Аз деля актьорите на талант-

По случай своя 15-ти рожден 
ден вокалната група за стари 
градски песни „Романтика” изне-
нада почитателите на шлагерна 
музика с празничен концерт.

Събитието се проведе на 13 
февруари в салона на читалището 

в град Елин Пелин. Салона не беше 
препълнен, но  постоянните цени-
тели на хубавата градска песен, 
бяха заели местата си. Едни до-
шли, за да си припомнят младост-
та, други – за да се порадват на 
музиката и песните.   Сцената 

Образцово народно читалище „Елин Пелин” в 
гр. Елин Пелин отбеляза 15-годишнината на 
състава за стари градски песни „Романтика”

бе декорирана в стил „Гамбринус”, 
известен в миналото столичен 
ресторант, в който на живо са се 
изпълнявали стари градски песни.  
В тази задушевна и вълнуваща 
атмосфера 15-ната членове на 
състава, пяха и танцуваха. Из-
пълненията им: „Дете на моите 
години”, „Сложи глава на моите 
гърди”, „Моята бедна стая”,  „На 
брега на тихата Марица”, „”Гърди 
със рози накичи”, „Ла Кокарача” и 
много др. стоплиха душите и сър-
цата на публиката, предизвикаха 
усмивки, успяха да разсеят мрач-
ните мисли. Слушайки концерта 
на състав „Романтика”, си мислех, 
че не е възможно само да обичаш 
музиката, песента, а трябва да 
имаш чувство, любов, гласови 
данни, всеотдайност и труд, за 
да предадеш това вълнение и на 
публиката, както успяха на напра-
вят групата, солистите – Тимчо 
Нечев, Кръстана Назлиева, Ахмет 

Антов и Петрана Реджова и воде-
щата – Виолета Плашокова. 

Народните певици сестри 
Аджови, гости на концерта с из-
пълненията си вдигнаха публика-
та на крака. 

Д-р В. Паликова – заместник 
кмет на община Елин Пелин под-
несе поздравителен адрес от име-
то на Кмета на общината – г-жа 
Г. Георгиева и им пожела здраве и 
още дълги години творческа дей-
ност.

Иван Балсамаджиев предразполага с 
магнетичност,  искреност, човечност

Иван Балсамаджиев завършва ВИ-
ТИЗ през 1977 г., специалност “актьор-
ско майсторство”. Между 1977-1979 
г. работи във Видинския драматичен 
театър, където играе в “Писмата” от 
Н. Русев, “Напразните усилия на любо-
вта” от У. Шекспир, “Девета симфо-
ния” от Ю. Принцев като Н.Островски, 
за която роля е удостоен с приза на 
Съюза на артистите в България като 
най-добър актьор на сезон 1977/78.  
Работи в Драматичен театър, град 
Перник. През този период получава на-
града за най-добра поддържаща роля. 
От 1985 до 1991 г. работи в театър 
“Сълза и смях”, София. 

ливи и надарени.Талантливите са 
въздействащи, без да е задължи-
телно да могат да пеят и танцу-
ват.За Жан Габен казваха: „А бе, 
не може да пее, ама как говори!”, а 
надареният може всичко.

Няма гаранция кой по-добре 
ще се развие, защото парадоксал-
ното е, че тия, които се изявяват 
в по-тесен коридор се запомнят 
по-лесно, защото в многотията 
зрителят помни повторението.

Какво за Вас е актьорската 
професия?

Ами това ми е професията.За 
добро или зло, не ми се е налагало 
да се храня от друга.Карам я по 
инерция, защото във волейбола 
има правило: „Когато играта вър-
ви промени не се правят”.

Ако не бяхте избрали актьор-
ската професия, коя най-много 
би Ви допаднала?

Лекарската. Всеки лекар има 
правото на избор - да помага на 
себе си или на хората.И с други-
те професии е така, но тук неща-
та са най-конкретни и съдбовни. 
Тежат ли  славата и известност-
та?

Зависи кой и защо е станал ак-
тьор.Ако те е пленило изкуство-
то, славата е само инструмент 
за още повече естетика, но ако 
си тръгнал след суетата, мъка-
та е голяма, защото славата е 
хлъзгава и непостоянна. Горко на 
такива.

В едно интервю Вие казвате: 
„Тук сме на земята, за да изсърб-
аме горчивата чорба.”Вашата 
чорба горчива ли е?

На всекиго е.Важното е кой и 
как я сърба.Аз напоследък сърбам 
и не се мръщя.

Кой е най-сериозният урок, 
който сте получили досега в жи-
вота си?

Уроците са много.Някои са 
кармични и си идват задължител-
но, другите човек сам си ги пре-
дизвиква.Тия, вторите започват с 
леко – хрема, скандал, лека ката-
строфа, по-тежка...после навехва-
не, счупвания, операции...Докато 

ти оври главата.А ако не, ако не 
си научиш урока, умираш и... на 
есен, с песен.

Какво за Вас е приятелство-
то и имате ли приятели?

Човек открива приятелите 
си в трудностите.Приятел не се 
печели, не се купува, не е този в 
удоволствието.Приятелят го има 
или го няма, той същесвува, при-
съства или не съществува. Имам 
приятели.

Разкажете ни за борбата Ви 
със злото.

Тя е до край, защото за това 
сме родени. Който пребори Злото, 
си отива, защото вече е светец.
За това сме тук, заради стреме-
жа си към духовност.

Живеете ли в разбирател-
ство със себе си?

Все по-лесно идвам при себе 
си. За това помагат упражнения, 
близки и определени контакти.

Впрочем, всеки контакт е 
урок.

Вие разсмивате, а весел чо-
век ли сте?

Никак. Както казах преди, не 
е засължително професионалният 
облик да е сходен с характера.Има 
и драстични примери с груби хора, 
които пишат най-нежни стихове 
или сухари, пишещи омайни рома-
ни, а най-драстичния случай е ма-
лолетна девственица, работеща 
в секс телефон.

Вашият девиз?
Опознай себе си.
Какво ще пожелаете на чита-

телите на вестник „Елин Пелин 
днес”

Нищо.
Тези, които чакат пожелания, 

са ненаситни, и никога нищо не 
им стига, а онези, които не се 
нуждаят, са си самодостатъчни 
и богати. На тях пожелания не им 
трябват.

Мога, обаче, да споделя увере-
ността си, че читателите ви ще 
стават все по-наясно със себе 
си, което ще ги прави по-силни, 
по – спокойни и по – доволни от 
живота.

Белоградчишките скали са 
красиви скални фигури, високи 
до 200 м.

Те участват заедно с още 260 
природни феномена от 222 страни 
в своеобразна класация, организи-
рана от Швейцарска неправител-
ствена организация. Гласуването 
за определянето на първите 77 
класирали се страни ще продъл-
жи до 7 юли тази година. Нашият 
природен феномен има историче-
ският шанс да се превърне в едно 
от седемте чудеса на природата.

Към момента уникалната за-
бележителност на Северозападна 
България заема 3-то място в кате-
гория „Пещери, скални образувания 
и долини” на световната класация. 
Призоваваме всички жители на 
община Елин Пелин да гласуват 
(само веднъж) за красивите и не-
повторими „Белоградчишки скали” 
на сайта: www.new7wonders.com.

Всеки българин и у нас и в чуж-
бина, който ще даде своя глас за  
„Белоградчишките скали” означа-
ва, че гласува за България!

„Белоградчишките 
скали” с номинация 
за едно от новите 

седем природни 
чудеса на света

Ръководителят на Шопския 
ансамбъл Ради Радев е тазго-
дишният носител на наградата 
„Златна Кобилица”, която се 
връчва от Националната секция 
на Международния съвет на ор-
ганизаторите на фестивали за 
фолклор и традиционни изкуства 
(ЦИОФФ).

 Призът бе връчен на 21.02 
2009г. в гр. Велико Търново, къде-
то се провежда деветата наци-
онална среща на Националната 
секция на ЦИОФФ. Хореографът 
Ради Радев е отличен за 80-го-
дишния си юбилей и 60 години 
творческа дейност.

С награда като институция 
е отличен и Съюзът на народни-
те читалища. Призът “Златна 
кобилица” се връчва за трета 
поредна година за дългогодишен 
принос в развитието и популяри-
зирането на фолклорното изку-
ство и съхраняване на немате-
риално културното наследство 
на България.

Ради Радев – 
ръководителят на 
Шопския ансамбъл, 

отличен с наградата 
"Златна кобилица"
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Думата „Фашинг” е името на 
карнавал, който се празнува вся-
ка година през месец февруари, 
като е кулминация на поредица 
от празници, които започват още 
през месец ноември. „Фашингът” 
се празнува не само в Германия, но 
и в редица католически държави. 
Хората се събират и започват да 
танцуват и пеят по улиците, мас-
кирани в най-различни костюми 
- ръчно направени, или наети под 
наем, за да отпразнуват начало-
то на великденските пости.

 В България този празник е 
слабо известен, но учениците 
от столичната 91-ва Гимназия с 
преподаване на немски език „Про-
фесор Константин Гълъбов” разви-
ват тази хубава традиция и тук. 
Всяка година учениците от 11 
клас на гимназията организират 
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с. Равно поле

Ученическите игри са основни 
изяви в областта на ученическия 
спорт. Те са част от държавната 
политика за организиране и про-
веждане на състезания, с оглед 
развитието на индивидуалните 
способности и дарования на уче-
ниците.

Организирането и провеждане-
то на ученическите състезания в 
общината стана със съдействие-
то на СК „Левски” и отдел „Обра-

14 февруари, празникът на 
влюбените, е чудесен повод за 
мили думи, жестове на внимание 
към любимия човек, за романтични 
подаръци. Бихме искали да напом-
ним за някои съществени аспекти 
на общуването по повод празника. 
Той наистина в повечето случаи 
носи допълнително положителни 
емоции за влюбените.

Липсата на знания, убеждения 
и най-вече умения за здравословен 
и социално отговорен начин на 
живот, ниската самооценка и са-
мочувствие водят до цял комплекс 
от рискови поведения на младите 
хора. Дни като празника на влю-
бените, натоварени с големи 
очаквания, могат да провокират 
този комплекс. В тийнейджърска 
възраст, голяма част от юноши-
те изживяват първата си любов 
и правят своя сексуален дебют. 
Точно преди този момент безпо-
койството и страхът от "провал" 
често взимат превес и подтик-
ват много от тях да използват 
някакви "стимуланти" или "релак-
санти", законни или не. Важното 
е да се представят "на ниво". По-
опитните "приятели" рекламират 
понякога алкохола и наркотиците 
като "добър помощник" за начина-
ещи. Ефектът обаче е обратен. 
В състояние на променено съзна-
ние могат много лесно да бъдат 
пропуснати важни елементи от 
любовните взаимоотношения ка-
то нежността, любовната игра 
и не на последно място мерките 
за безопасен секс. В такава си-
туация мисълта за употребата 

на презерватив може да бъде на-
пълно игнорирана. А това води 
до всички известни опасности: 
нежелана бременност, сексуал-
но предавани инфекции, в това 
число - СПИН. Накратко и за ос-
таналите рискове: употребата 
на алкохол и други психоактивни 
вещества отключва, стимули-
ра агресивност и насилие, може 
да стане повод за изключително 
неприятни, дори трагични про-
тивообществени прояви. Лесно е 
да се стигне до побой над "съпер-
ник" или "съперничка", насилие над 
самия партньор, обикновено над 
партньорката.

Така празникът на влюбените, 
вместо романтични преживява-
ния, може да донесе коктейл от 
други "дарове" - нежелана бремен-
ност, полово-предавани болести, 
вкл. СПИН, психични и физически 
травми, изнасилвания и други сле-
ди, които да развалят празника. 
Каква е алтернативата, ако мла-
дежът или девойката се нуждаят 
от помощ за укрепване на увере-
ността и самочувствието си или 
пък, за да попълнят дефицитите в 
своите нагласи и умения, за които 
стана дума в началото. Специали-
стите, които могат да помогнат 
в случая, са психолозите и меди-
цинските специалисти, които ра-
ботят в училище и в различните 
консултативни служби. Разбира 
се тези консултации е добре да 
се правят навреме.

Е. Йотова - психолог
Дирекция "Опазване на об-

щественото здраве"

Размисли по повод
Деня на влюбените

Г-н Иванов, с какви резултати 
„Левски 1923” изпрати 2008 г.?

За съжаление отбора не из-
пълни поставените високи задачи 
и цели от ръководството. Есенни-
ят полусезон завършихме на чет-
върто място. Причините за това 
са както от обективен, така и от 
субективен характер. 

Допуснахме текучество на 
футболисти, отбора не успя да 
се обиграе добре, някои от фут-
болистите не паснаха на игровия 
стил, но да спрем да се оправда-
ваме...

През настоящата година ще 
се опитаме да стабилизираме от-
бора и да подобрим играта.

Проведе ли отбора зимна 
подготовка и къде?

Да отборът беше на подго-
товка в базата на гр. Сандански 
от 01.02. до 12.02.2009г. вкл. Дома-
кините бяха подсигурили възмож-
но най-добрите условия за подго-
товка и тренировъчна дейност. 

Изиграхме и няколко контролни 
срещи, където постигнахме до-
бри резултати. Разбира се видяха 
се и слабостите в нашата игра, 
продължаваме да работим за да ги 
сведем до минимум.

Сега отбора продължава под-
готовката си в Спортна зала 
инж. Янко Янков.

През есенния полусезон, тре-
ньорския щаб имаше уверенията 
на г.н Атанасов – президент на 
„Левски 1923”, отбора да бъде 
попълнен с нови футболисти?

Да, в отбора имаме нови по-
пълнения. Ще спомена някои от 
по-опитните футболисти, играли 
в „Б” и „В” футболни групи:
- Тодор Бранимиров – бивш иг-

рач на Бобов дол
- Янко Янков – играл е в Егропо-

ле, Балчик
- Драгомир Марков – идва от 

Локомотив, София
- Крум Лавков – играл в Сандан-

ски, юношески национал

Селекцията на отбора не е 
приключила. С интерес очакваме 
извънредния арбитраж на БФС, 
където не малко футболисти по 
една или друга причина разтрог-
ват договорите си с клубовете. 
Целта ни е отбора да разполага с 
повече класни футболисти, да има 
конкуренция за всеки игрови пост 
и да има взаимозаменяемост при 
контузии или наказания.

Точно това бяха слабите ни 
места през есенния полусезон и 
отбора губеше игровия си облик.

Какви мачове Ви предсто-
ят?

Поради лошите атмосферни 
условия, първият мач, който тряб-
ваше да се проведе на 22.02.2009г. 
се отложи. 

На 01.03.2009 г. посрещаме 
като домакин отбора на „Пирин 
2001”.

Г-н Иванов, от името на фе-
новете на отбора, Ви пожелаваме 
успехи през пролетния полусезон!

Бисер Иванов: „Ще се опитаме 
да стабилизираме отбора и да 
подобрим играта...”

Общински ученически игри 
2008/2009 година

зование” на Община Елин Пелин. 
В общинските състезания взе-

ха участие осем училища в пет 
вида спорт: баскетбол, волейбол, 
футбол, тенис на маса и шахмат.

Победители:
Баскетбол:

5 – 7 клас – момичета – СОУ „Ва-
сил Левски”
5 – 7 клас – момчета – СОУ „Васил 
Левски”
8 – 10 клас – момичета - СОУ „Ва-
сил Левски”
8 – 10 клас – момчета - СОУ „Васил 
Левски”
  Волейбол:
5 – 7 клас – момичета – ОУ „Сте-
фан Стефанов”
5 – 7 клас – момчета – ОУ „Сте-

фан Стефанов”
8 – 10 клас - момичета – ОУ „Сте-
фан Стефанов”
8 – 10 клас – момчета - СОУ „Васил 
Левски”
11 – 12 клас – момчета – ПГ по ке-
рамика, гара Елин пелин

Футбол:
5 – 7 клас  – СОУ „Васил Левски”
8 – 10 клас - СОУ „Васил Левски”

Тенис на маса:
5 – 7 клас – ОУ „Христо Ботев”, с. 
Равно поле
8 – 10 клас – ОУ „Иван Вазов”, с. 
Мусачево

Шахмат:
5 – 7 клас – СОУ „Васил Левски”
8 – 10 клас - СОУ „Васил Левски”

Антон Тонев

Поздравления в аванс 
по случай 8 март

Зюмбюлка Ножчева

С протоколно определение по НОХД № 447/2008г. по описа на РС – 
Елин Пелин от 12.01.2009 г., е наложено наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИ-
ЦАНИЕ” спрямо Симеон Иванов Лондев, роден на 16.01.1991г. в гр. София, 
с ЕГН: 9101166784, живущ в с. Доганово, обл. Софийска, за това, че на 
08.03.2008 г., с. Доганово, Софийска област е причинил средна телесна 
повреда на Васил Йорданов Йорданов от с. Доганово.

Обществено порицание

Ученици от Немската гимназия организират 
„ФАШИНГ” за децата от дома в с. Доганово

училищен празник, като доприна-
сят за запазването и развитието 
на една стара традиция.

Но тази година празникът е 
още по-специален, защото учени-
ците от Немската гимназия са 
се ангажирали с благотворителна 
дейност, а именно подпомагане на 
Дом за деца, лишени от родител-
ка грижа в село Доганово. Вече са 
организирали акция за събиране на 
дрешки и детски играчки, които са 
дарили на дома при посещение в на-
чалото на месец февруари. Само-
то им гостуване в дома е премина-
ло в забавни и образователни игри, 
дискусии на различни теми, песни, 
танци  и най-важното – спри-
ятеляване между тях и техните 
връстници. Всяко дете от дома е 
написало на листче своята мечта, 
за да бъде направен огромен пла-

кат, на който да бъдат закачени 
снимките, мечтите и пожелания-
та като един прекрасен спомен от 
това посещение. Но то няма да е 
последното - част от средства-
та, които младите възпитаници 
на Немската гимназия успеят да 
съберат, ще бъдат заделени за 
дома, с цел закупуване на необходи-
ми за децата предмети от бита, 
играчки, техника, а учениците от 
11 клас са се ангажирали да про-
веждат подобни акции докато за-
вършат гимназията.

„Фашингът” ще се проведе на 
27 февруари от 17 часа и част 
от децата от дома, както и не-
говите ръководителки, кметът и 
заместник-кметовете на община 
Елин Пелин са поканени като спе-
циални гости на празника.

Ани Паликова


