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На 26.02.2009г. общинският 
съвет Елин Пелин проведе своето 
редовно заседание. 

ОбС Елин Пелин взеха следни-
те решения:

1. Общински съвет- Елин Пе-
лин взима решение, с което не 
приема  предложението на Кмета 
на Община Елин Пелин с вх.№ 
ОА- 2041-1/12.02.2009г., относно 
увеличение размера на Площадка 
за разполагане на контейнери „Б-
Б куб” от 100 кв.м. на 155 кв.м. 
от имот №000564, м.”Страната”, 
целият с площ 10,048 дка в земли-
щето на с.Лесново, община Елин 
Пелин и определяне на срок на 
експлоатация.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 
от ЗМСМА, чл.34, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, чл.4, 
ал.2, т.1 от Наредба №4 на Общин-
ски съвет гр.Елин Пелин за при-
добиване, управление и разпореж-
дане с общинско имущество, във 
връзка с чл.199 от ЗУТ, Общински 
съвет-Елин Пелин взима решение, 
с което да упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да направи 
отказ на „Верила” АД за закупува-
не на улична мрежа с обща площ 
19 582кв.м. /деветнадесет хиляди                 

на стр. 3 

Общинските 
съветници 
решават

На 05.03.2009 г. Проекто-бю-
джетът за 2009 г. бе обсъден пред-
варително с кметовете по населе-
ните места.

На срещата, ръководена кмета 
на община Елин Пелин - г-жа Г. 
Георгиева присъстваха зам. кметът  
г-н Йордан Йорданов и гл. счето-
водител на общината г- жа Елена 
Лекова.

Г-жа Г. Георгиева разясни кон-
кретните параметри на проекто-
бюджет 2009 г. по населени места, 
а именно: заплати на кметове и 
служители, ремонтни дейности, 
включващи ремонт на общински 
пътища и улици, канализационна 
мрежа, ремонт на кметства, дет-
ски градини, изграждане на газо-
преносната мрежа придобиване на 
ДМА, закупуване на транспортни 
средства.  

Бе предоставена възможност  
кметовете по населени места да 
дадат разумни предложения, об-
вързани с приходите от местни 
данъци. 

След изслушване на мненията 
и предложенията, кметовете насто-

яваха за повече средства за решава-
не на най-спешните им проблеми, 
свързани с благоустройството на 
населените места.  

При слаб интерес от страна 
на гражданите от общината на 
10.03.2009 г. премина  публичното 
обсъждане на Проекто – бюджет 
2009 г. В обсъждането се включиха 
кметовете от общината, общински 
съветници. Общинският съветник - 
Г-н Румен Попов подчерта в своето 
изказване, че основна грижа на об-
щинска администрация и общин-
ския съвет е подобряване качест-
вото на живот, а проекто-бюджета 
отразява обективно нуждите на об-
щината. Няколко предложения на-
правиха присъстващите граждани 
за ремонт на улици в гр. Ел. Пелин 
и вилна зона „Побит камък”. 

Проекто – бюджет 2009 г. бе 
разглеждан, обсъждан и дискути-
ран многократно на три общи съ-
брания на всички постоянни коми-
сии на Общинския съвет.

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЕДИНОДУШНО 
ПРИЕХА БЮДЖЕТ 2009 

На извънредно заседание на 16 
март 2009 г. Общинският съвет -  
Елин Пелин гласува единодушно и 
прие бюджета на общината за тази 
година.

25 482 585 лв.е бюджета на об-
щина Елин Пелин за 2009 г. 

Основни приоритети в бюдже-
та:

за всяко едно населено място 
са заложени средства за ремонт на 
улици, маркировка и пътни знаци в 
размер на 1 650 000 лв.;

 за ремонт на общинска пътна 
мрежа, извън населените места 
–   1 159 000 лв.;

600 000 лв. са средствата заде-
лени за проектиране на пречиства-
телни станции, канализации и во-
доснабдяване за населените места 
от общината;

продължава изграждането на 
газо-преносна мрежа за битови 
консуматори по населените мес-
та: Ел. Пелин, гара Ел. Пелин, с. 
Нови хан, с. Равно поле и проект 
и изграждане на разпределителен 
газопровод с. Мусачево - общо на 
стойност над 1 000 000 лв.;

за разширение на ЦДГ „Ра-

дост”, гр. Ел. Пелин са заложени 
148 000 лв.;

за проект и изграждане на цен-
тър на гара Ел. Пелин – 100 000 
лв.;

има заделени средства за дофи-
нансиране на маломерни паралел-
ки в училищата в общината;

на 100 % през 2009 г. ще бъдат 
компенсирани разходите на пъту-
ващите учители, като 85 % ще бъ-
дат от целева субсидия от държав-
ния бюджет, а 15 % - за сметка на 
местни приходи;

над 700 000 лв. са средствата от 
общинския бюджет за издръжка на 
общинските детски градини;

100 000 лв. са предвидените 
средства за закупуване на кофи за 
смет и контейнери;

заделени са средства за чества-
ния на селищните празници;

заложени са суми, в размер на 
близо 200 000 лв. за превантивна 
дейност за намаляване послед-
ствията от стихийни бедствия сре-
щу наводнения – почистване на 
корита на реки, дерета, ремонт на 
отводнителни канавки, за всяко на-
селено място. 

 131 години от Освобождението на България

С тържествен концерт под 
надслов „Нека заедно да почетем 
131 години от Освобождението на 
България” бе отбелязан Национал-
ния празник -  3-ти март в гр. Елин 

Пелин.
Поздрав за празника поднесе 

Кметът на Община Елин Пелин    
г-жа Галя Георгиева.

Тържеството бе почетено от 

зам. кметовете на община Елин 
Пелин – г-н Йордан Йорданов и 
д-р В. Паликова, общински съвет-
ници – представители на ПП ГЕРБ, 
СДС, Кмета на гара Елин Пелин   
г-жа Вяра Вучкова и жители на гр. 
Елин Пелин.

Празничният концерт започна 
с дефилир на духов оркестър „Сте-
фан Стефанов” и мажоретен със-
тав, камбанен звън и изпълнение на 
актьора г-н Димитър Герасимов.

В програмата взеха участие 
женски народен хор, фолклорна 
група, Шопски ансамбъл и децата 
от ВГ „Камбанки”.

Бележка на редакцията:
Без съмнение една от най- ярки-

те дати в новата българска исто-
рия е трети март. Честването на 
3 март е безспорно доказателство, 
че са живи родолюбивите чувства 
у нас. Доказателство за това, че 

можем да бъдем единни, когато ни 
обединява националния идеал. Но 
дали е така за жителите на града 
ни? Въпреки мотото „Нека заед-
но да почетем 131 години от Ос-
вобождението на България” само 
около 250 човека бяха дошли на 
празника.  В този ден, ние не прос-
то отдаваме признателност, но и 
се опитваме да осмислим уроците 
на историята. Националните праз-
ници не бива да бъдат само поред-
ните почивни дни от календара! 

Всички ние сме загрижени, че 
през последните години се наблюда-
ва срив в ценностната система на 
подрастващите. А личният пример 
на нас, възрастните е много важен 
за възпитание в национални цен-
ности и добродетели. Нека не ос-
таваме пасивни свидетели и всички 
следващи празници посрещаме за-
едно!                        на стр. 4 

В броя четете:
Скоро: скенер за хо-

рата от общината - д-р Мая 
Луканова - управител на 
„МБАЛ-Елин Пелин”ЕООД

на стр. 2

„Не обичам лозунгите 
и големите думи” - интер-
вю с общинският съветник      
Румен Попов

на стр. 3

„Най - важното е да се 
подсигури спокойствието 
на хоратам, а то се постига 
чрез превантивни мерки и 
с много работа!”  - Благой 
Благоев – РУ на МВР Елин 
Пелин

на стр. 4

Условия и ред за из-
плащане на компенсации на 
работници и служители

на стр. 4

Развитие на Ендуро 
спорта е община Елин Пе-
лин

на стр. 5
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Скоро: Скенер за хората от общината 

„С години извървени стъпка по 
стъпка, с много амбиции, жела-
ние, воля, с разочарования  и успехи 
за по-добро здравно обслужване на 
хората от Община Елин Пелин ”

„МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД 
обслужва две общини – Елин Пе-
лин и Горна Малина, с население 
от 30 - 35 000 души и през летния 
сезон се увеличава, поради нали-
чието на много вилни зони.

 Районите, които обслужваме 
са разположени на доста голяма 
територия, налице са и трудно дос-
тъпни високопланински райони 
– отдалечени на повече от 40 км. от 
Областния град – с. Чурек, с. Голя-
ма Раковица, с. Габра и др.

Болницата разполага със 70 
легла и 4 отделения. Броят на лег-
лата, в сравнение с миналата годи-
на, бе повишен в пряка зависимост 
от заболяваемостта в обслужва-
ния район. В лечебното заведение 
функционират Вътрешно отделе-
ние, Детско отделение, Невроло-
гично отделение и Отделение по 
физикална терапия и рехабилита-
ция, отделение по образна диагно-
стика и клинична лаборатория. В 

Областната администрация 
бе домакин на работна среща
Темата: „Превенция на бедствия и аварии 
чрез системата на средното образование”

  На 27 февруари в залата на 
Областната администрация на Со-
фийска област се проведе работна 
среща с 40 директори и класни ръ-
ководители на училища от общи-
ните: Долна Баня, Ихтиман, Елин 
Пелин, Костенец и Самоков. Меро-
приятието бе организирано от  Те-
риториална дирекция „Гражданска 
защита” и Регионален инспекторат 
по образование - Софийска област, 
под надслов – „Превенция на бед-
ствия и аварии чрез системата на 
средното образование”.

Присъстващите бяха запознати 
със стратегията и реализацията на 
проекта „Превенция на бедствия и 
аварии чрез системата на средно-
то образование в България”, как-
то и с методологията, включена в 
Книгите за учителя за всеки един 
от етапите на обучение – начален, 
прогимназиален и гимназиален.

Участниците в срещата изра-

зиха своето одобрение от създаде-
ната методология, която ще бъде в 
помощ на учителите и ще доведе 
до въвеждане на ефективни и мо-
дерни методи на обучение за защи-
та при бедствия и аварии. Диску-
тирани бяха и въпроси свързани с 
училищните планове за защита при 
бедствия, аварии и катастрофи.

След работната среща на всич-
ки представители на училища бяха 
раздадени Книги за учителя.

Стремежът на Министерството 
на извъбредните ситуации е да за-
доволи потребностите с тези учеб-
ни помагала на всяка паралелка и 
всяко училище от територията на 
Р България. През месец март пред-
стои подобна съвместна среща, 
която ще се състои в гр. Етрополе. 
В нея участие ще вземат ръково-
дители на училища от общините: 
Костинброд, Етрополе, Ботевград, 
Правец и Своге.

Дирекция “Социално подпома-
гане” гр.Елин Пелин получи одо-
брение на заявка предложение за 
участие в Проект „Социална услуга 
за качествен живот”. Проектът по-
лучи финансиране от Европейския 
социален фонд  чрез  Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси”. Безвъзмездната финан-
сова помощ за изпълнение на про-
екта е 62235 лв.

Целта на Проекта е да се предос-
тавят социални услуги в семейна 
среда на самотно живеещи хора,за 
които единствената алтернатива е 
настаняването в специализирана 
институция,деца с увреждания и 
лица с тежки заболявания,чиито 
близки имат желание да възстано-
вят трудовата си активност.

По Проекта са назначени 20 
лични асистенти, като 13 от тях са 
на трудов договор  и 7 на граждан-
ски договор.Полагат се грижи в се-
мейна среда за 5 самотно живеещи 
лица , 7 деца с увреждания и 8 лица 

с тежки заболявания.
Екипът за управление на тери-

ториално ниво е:
Администратор-Снежана Ми-

това 
Сътрудник-Нели Серафимова
Счетоводител - Цонка Панта-

леева
Интересът от страна на канди-

дат-потребителите за включване в 
Проекта бе изключително голям.
Бяха подадени 34 заявления.

За всеки кандидат-потреби-
тел се изготви идентификационна 
карта,с която се установи истин-
ността на декларираните в заявле-
нието обстоятелства. На база изгот-
вените идентификационни карти 
се извърши оценка на специфич-
ните потребности на лицата, както 
и необходимостта от предоставяне 
на социалната услуга „Личен асис-
тент”.

Срокът за реализация на Про-
екта „Социална услуга за качествен 
живот” е до 25 септември 2009г.

Двадесет Лични асистенти по Опе-
ративна програма „Развитие на  
Човешките ресурси” полагат гри-

жи за болни лица от общината

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„УЧИЛИЩЕТО – ЖЕЛАНА 
ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИКА”

Училището е съдба, която заоби-
каля и очертава целия път на разви-
тие на човека. То разкрива светове, 
създава различни ситуации, учи ни 
да ценим приятелството и оформя 
бъдещето, за което всички мечтаем.

За трети пореден път на 27.02.09 
г. в конферентната зала на общинска-
та библиотека в  гр. Елин Пелин се 
проведе станалата вече традиционна 
общинска конференция „Училище-
то – желана територия на ученика”. 
Превръщането й в такава не е слу-
чайно, защото темата вълнува не 
само педагогическата колегия, но и 
обществото ни като цяло.

Деца от ОУ „Стефан Стефанов”, 
гара Елин Пелин поздравиха и по-
дариха на участниците в конферен-
цията мартеници, собственоръчно 
изработени по повод предстоящия 
празник Първи март.

Основните акценти на форума 
насочиха вниманието към популяри-
зиране на добри практики и инова-
ции в училищата, търсене и развитие 
на потенциала на училището като 
желана територия на ученика. Защо-
то в близкото бъдеще качественото 
образование ще се обуславя както от 
високия професионализъм на учите-
ля, съвременната материално-техни-
ческа база в училище, компютърни-

те технологии, така и в нарастваща 
степен от педагогическото сътруд-
ничество между учител и ученик. 
От способността на учителя да пре-
връща учениците в свои партньори, 
които вече не са обекти, а субекти на 
учебно-възпитателния процес. 

В работата на конференцията 
взеха участие учители от осем учи-
лища от общината. Научен ръково-
дител на конференцията бе проф. 
Марияна Стефанова - зам. ректор на 
Департамента за информация и усъ-
вършенстване на учителите към СУ 
„Климент Охридски”, както и  г-жа 
Надя Атанасова – началник отдел 
„Инспектиране и организационно 
– методична дейност” в РИО - Со-
фийска област.

Презентираните четиринадесет  
доклада показаха както иновациите 
в преподаването, така и стремежа на 
учителя да изгради социалната кул-
тура на учениците. Четирите най-до-
бри презентациите на учителите по 
история Магдалена Андреева и Дете-
лина Николова от СОУ „В. Левски”, 
гр. Елин Пелин, Иванка Янакиева 
от ОУ, с. Нови хан и Лиляна Мута-
фова от ПГ по керамика, гара Елин 
Пелин бяха определени за участие в 
областния етап, който ще се проведе 
на 20.03.09 г. в гр. Самоков.

От 01.03.09 г. започна пла-
щането на данък сгради, такса 
битови отпадъци и данъка върху 
моторните превозни средства за 
2009 г. Крайният срок за ползва-
нето на отстъпката е 30.04.2009 
г. Плащането може да извър-
шите на касата в Община Елин 
Пелин, стая № 6, ет.1, или по 
банков път, ако сте получили 
съобщение.

На вниманието 
на гражданите 
от Община Елин 

Пелин

Уважаеми съграждани,
Във връзка с 22 април — 

международен ден на Земята 
и предстоящите Великденски 
празници Община Елин Пелин 
Ви приканва да участвате актив-
но в пролетното почистване на 
града и населените места в пе-
риода 10 — 22 април. Обръщаме 
се с молба към всички жители 
на общината, ведомства, фирми 
и организации за съпричастност 
и активно участие в кампанията 
за почистване на дворове, меж-
дужилищни пространства, пар-
кове и градинки. Призоваваме 
директорите на училища на те-
риторията на община Елин Пе-
лин, да организират   съвместно 
с учителите, персонала и учени-
ците почистване на училищните 
сгради, дворовете и градинки.

По време на кампанията за 
пролетно почистване се разре-
шава в периода 10 - 22 април 
гражданите да изхвърлят всички 
събрани отпадъци, с изключе-
ние на опасните и вредните във, 
или в непосредствена близост до 
контейнерите за смет. Община 
Елин Пелин и фирма по почист-
ването,, АЕХ” към общината по-
ема ангажимента за извозване на 
отпадъците.

Уважаеми съграждани, жи-
тели и гости на общината,

Нека всички дадем своя при-
нос, за да направим заобикаля-
щия ни свят по чист. От всеки 
един от нас зависи дали ще жи-
веем в чиста и здравословнао-
колна среда.

Нека заедно да превърнем 
общината в приветливо и кра-
сиво място за живеене за нас и 
нашите деца.

ПРИЗИВ

последните 6 години, откакто съм 
Управител, бяха вложени изключи-
телно много средства  - на първо 
място от Общината, а също така 
и от болницата. Закупената апа-
ратура е необходимо изискване от 
РЗОК, за сключване на договор по 
клинични пътеки. Корекциите, ко-
ито бяха нанесени по клиничните 
пътеки и които касаят дейността на 
„МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД е из-
искването задължително наличие 
на територията на лечебното за-
ведение компютърен томограф. С 
цел бърза диагностика на пациен-
тите с исхемичен мозъчен инсулт, 
е необходимо наличието на такава 
апаратура. Закупуването на скенер 
е необходимо, защото по - рента-
билно е изследването на болните 
да става на място, при наличие на 
съответните специалисти, вместо 
да се транспортират в тежко състо-
яние до София.

 Правейки една финансова рав-
носметка от броя на преминалите 
пациенти и издадените направле-
ния от специалисти и лични лека-
ри за изследване  скенер – средно 
за около 2 години  един апарат ще 
се изплати. С изключително разби-
ране, след докладна от 2008 годи-
на до председателя на Общински 
съвет – Елин Пелин и кмета на 
общината, проведени разговори 
и консултации, бе взето решение 
община Елин Пелин да предоста-
ви на територията на „МБАЛ-Елин 
Пелин”ЕООД компютърен то-
мограф за жителите на общината, 
за което искрено благодаря на г-жа 

Галя Георгиева – кмет на община 
Елин Пелин, заместник кметовете 
– д-р Валентина Паликова и г-н 
Йордан Йорданов, г-н Емил Ми-
шов – председател на Общински 
съвет Елин Пелин и Общински 
съвет.

Управлявайки добре приходите 
и разходите, без излишни разточи-
телства, нашата общинска болница 
заема своето специфично място 
системата на здравеопазването. 
Смея да заявя, че лечебния процес 
и грижите за болните по клинични 
пътеки, въпреки силната конкурен-
ция и близостта на столичния град 
е на нивото на много по-големи 
болници от областта. Нашата цел е 
за изпълнение на 100 % изисквани-
ята на РЗОК . Населението основ-
но е застаряващо, има хронично 
болни, които предпочитат да се 
лекуват в нашата болница, защото 
са по-близко до дома и близките 
си, сред познати сестри и лекари. 
Важна специфика на здравното 
обслужване в малкото населено 
място е особеността, че всички 
хора се познават, живеят заедно в 
малкия град  и моята морална от-
говорност като лекар, която имам 
към хората от  община Елин Пелин 
е двойно по-голяма. Замисляйки се 
какъв е нашият принос, за мен и 
моите колеги  за здравеопазването 
в Елин Пелин това означава години 
извървени стъпка по стъпка с мно-
го амбиции, желание, воля, с раз-
очарования  и успехи за по-добро 
здравно обслужване на хората от 
община Елин Пелин.

ТУК Е 
МЯСТОТО 

ЗА ВАШАТА 
РЕКЛАМА

За контакти:   
GSМ:0893441472

0893441438
e-mail:ep_dnes@abv.bg

Д-Р МАЯ ЛУКАНОВА - УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ-ЕЛИН ПЕЛИН”ЕООД



брой 3 - 26 март 2009 г. 3

Румен Попов е роден през 
15.01.1956 г. в гр. Елин Пелин. Завър-
шил е средното си обвазование в род-
ния си град и висше икономическо в 
УНСС - гр София, д-р по икономика е 
от 1989 г.; бил е зам.-министър на зе-
меделието.

Работил е в АПК - гр. Елин Пелин, 
а понастоящем е директор на Институ-
та по аграрна икономика. 

Основните области на неговите 
изследвания са икономиката на труда 
в земеделието, доходите и заетостта, 
интегрираното развитие на селските 
райони.

Има думата общинският съветник

Не обичам лозунгите и големите думи

Г- н Попов, Вие сте общински 
съветник в община Елин Пелин от 
шест години. Какви са  мотивите  
за кандидатирането Ви  за  кмет 
и водач на листа за  общински съ-
ветници ?

За добро или зло винаги съм 
се интересувал от политиката, от 
въпросите на държавното управле-
ние. Местното самоуправление е 
негово много важно ниво. Смятам, 
че управленските решения тряб-
ва да се вземат на възможно най-
ниското равнище и с  активното 
участие на засегнатите граждани. 
Накратко, привърженик съм на 
силното местно самоуправление 
и на продължаване на процеса на 
децентрализация на управлението.  
Тази теза може да се защити най-
добре чрез добра работа на Общин-
ските съвети и администрации.

На второ място, проблемите на 
общините са близки по своя харак-
тер до професионалната област, 
в която работя. Знанията и опита, 
натрупани през годините, са пред-
поставка за успешна работа.

И още по-важно, всеки от нас е 
изпитвал неудовлетворение от ус-
ловията и средата, в която живеем, 
от начина и темповете, с които се 
решават проблемите. И аз не пра-

вя изключение. И имам амбицията 
чрез дейността си в Общинския 
съвет не само да отстоявам вижда-
нията си, но и да работя за тяхната 
реализация.

И накрая, Елин Пелин е моя ро-
ден край. Чувствам се съпричастен 
към неговото бъдеще, още повече, 
че той има отлични шансове за раз-
витие.

Вие сте изключително зает 
човек. Как успявате ли да съчета-
ете професионалните задължения 
с тези на общински съветник ?

Не мисля, че едното пречи на 
другото. Напротив, могат много ус-
пешно да се допълват. Още повече, 
че познаването на опита на други 
общини (не само наши) е от осо-
бена полза. Освен това не смятам, 
че да си общински съветник е про-
фесия. За мен това е преди всичко 
граждански ангажимент.

Вашето  мнение за работата 
на  местния парламент ?

Положително. След първите 
месеци на известно противопос-
тавяне се налага атмосфера на по-
голямо доверие и конструктивност, 
на уважение към опонента. За това 
допринася  и доброто взаимодейст-
вие с Кмета и администрацията. 
Надявам се в бъдеще още по-пълно 

да се използва потенциала на всеки 
един общински съветник.

Често ли се срещате с избира-
телите си и какъв е Вашият реа-
лен принос за времето, през което 
сте общински съветник?

Всеки ден и най-неформално. 
Дори при ежедневните ми пъту-
вания за работа. Разговорите са 
много интересни и ползотворни. И 
често се убеждавам, че хората имат 
точна преценка и  идеи със здрав 
разум. Винаги има какво да се „взе-
ме” от тях. 

Спокойно ли гледате избира-
телите си?

Не смятам, че винаги съм  бил 
прав, дори при вземане на решения 
в Съвета.  Но винаги съм изхождал 
от вътрешното си убеждение, от 
разбирането си за дълг и отговор-
ност. Не съм се крил от проблеми-
те и свободно съм изразявал мне-
нието си, когато съм смятал, че то 
отговаря на обществения интерес. 
Ето защо мога да гледам открито 
хората в очите.

Като председател на посто-
янната комисия по “Програми за 
развитие,екология и енергетика” 
приноса на Комисията в тази на-
сока ?

Това е нова за Съвета комисия. 
Създаването й се определя пре-
ди всичко от нарастващата роля 
на програмите за развитие, преди 
всичко финансирани от фондо-
вете на ЕС, за подобряването на 
условията за живот в общините. 
Общината полага сериозни усилия 
да кандидатства с проекти по Опе-
ративните програми и се надяваме 
скоро да има положителен резултат. 
Радостно е, че вече има позитивно 
развитие относно проектите за об-
новяване на училищната мрежа, 
детските градини и читалищата.

За съжаление екологични про-

блеми на Общината не липсват. 
По-голяма част от тях са в резул-
тат на замърсявания от МК „Кре-
миковци”, но има и такива от сто-
панска дейност на територията на 
общината, особено в землището на 
с. Габра. Отпадните промишлени 
и битови води също не се пречист-
ват. Решаването на проблемите 
изисква огромни инвестиции, кои-
то могат да дойдат единствено от 
Европейските фондове. Но трябва 
да си признаем, че състоянието на 
средата, в която живеем, зависи и 
от собственото ни гражданско по-
ведение. 

В областта на енергетиката 
Комисията работи преди всичко 
по развитието на битовата газифи-
кация в Общината и ефективната 
дейност на газово-енергийното 
дружество. Инвестициите на об-
щината в битовата газификация са 
значителни, но това нова и значима 
за гражданите придобивка.

Г-н Попов, вие сте член на по-
стоянната комисията по “ Инвес-
тиции, управление и разпорежда-
не с общинско имущество”. Ще 
бъде интересно на читателите 
да научат повече за работата на 
комисията ?

Комисията разглежда въпроси 
относно  уреждането на взаимоот-
ношения между гражданите и об-
щината във връзка с устройството 
на населените места. Има също 
така отговорности по отношение 
използването и управлението на 
общинската собственост и всякак-
ви разпоредителни сделки с нея – 
наем, продажби, покупки и пр. Ко-
мисията упражнява контрол върху 
работата на общинските търговски 
дружества.

Главното в работата на Коми-
сията е да подготвя решения от-
носно ефективното управление и 

стопанисване на общинската соб-
ственост, както и да съдейства на 
гражданите и фирмите в техните 
стопански инициативи чрез създа-
ване на благоприятен бизнес-кли-
мат.

Вашата оценка за бюджет 
2009, който представи общинска 
администрация?

Положителна, но и с някои ре-
зерви. Бюджетът гарантира функ-
ционирането на най-важните со-
циални дейности – образование, 
детски градини, административни 
услуги и пр. В същото време пла-
нираните значителни капиталови 
разходи за благоустройство – во-
доснабдяване, канализация, пре-
чистване на водите, пътища и др.,  
разчитат на местните приходи и 
програмно финансиране. В насто-
ящата ситуация и по двете линии 
могат да се очакват сериозни труд-
ности.  Накрая общината може да 
се окаже с многобройни заявени 
проекти, които просто чакат ред, 
неизвестно докога. Което още 
веднъж подчертава отговорността 
на Съвета за целесъобразното и 
ефективно изразходване на всеки 
лев от бюджета. 

Вашите очаквания от работа-
та на Общинския съвет през на-
стоящата година?

Позитивни. Моето впечатление 
е, че постепенно се налага открит 
и конструктивен дух на работа. Ко-
ето в никакъв случай не означава, 
че  се премълчават недостатъците 
и грешките. И че някои трябва да 
се откаже да защищава собстве-
ното си мнение. Напротив, считам 
че откритата и свободна, но и от-
говорна  дискусия е в интерес на 
доброто управление.

Вашият девиз?
Нямам. Не обичам лозунгите и 

големите думи.

Общинските съветници решават    от стр. 1

петстотин осемдесет и два кв.м./, 
която е създадена при изменение 
на ПРЗ, с което УПИ І-27 за ПСД, 
кв. 2-индустриален по плана на 
сп.Верила се разделя на самосто-
ятелни урегулирани поземлени 
имоти в кв.4 и кв.5 по плана на 
сп.Верила.

3. На основание чл.21 ал.1 
т.8 от ЗМСМА,  чл.36, ал.1, т.2 от 
ЗОС и чл.65, ал.1, т.1.3 от Наред-
ба №4 на Общински съвет гр.Елин 
Пелин  за придобиване, управле-
ние и разпореждане с общинско 
имущество,Общински съвет Елин 
Пелин взима следното решение:

 - Да бъде прекратена съсоб-
ствеността с Община Елин Пелин 
за 185 кв.м. от улица с о.т.43-44, 
които се придават към УПИ ІХ-62, 
кв.5 по плана на с.Григорево, об-
щина Елин Пелин, област Софий-
ска съгласно кадастрален и регула-
ционен план. 

 - Собственици на УПИ ІХ-62 
в кв.5, с площ от 980кв.м. по плана 
на с.Григорево, област Софийска 
са Венцислав Владимиров Спасов 
и Надя Стефанова Спасова, съглас-
но договор за доброволна делба от 
04.12.2008г, вписан в АВ.

- Утвърждава изготвената па-
зарна оценка от лицензиран оце-
нител на имота посочен в т.1 във 
връзка с прекратяване на съсоб-
ственост с Община Елин Пелин 
в размер на 3 330лв. /три хиляди 
триста и тридесет лева и 00ст./

- Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да сключи 
договор за прекратяване на съсоб-
ственост за придаваемите 185 кв.м. 

към УПИ ІХ-62, кв.5 по плана на 
с.Григорево, община Елин Пелин 
по утвърдена оценка, изготвена от 
лицензиран оценител с Венцислав 
Владимиров

4. Общински съвет- Елин Пе-
лин на основание чл.21, ал.1, т.6 и 
т.8 от ЗМСМА  и чл.69 от Правил-
ник за организацията и дейността 
на Общински съвет - Елин Пелин, 
неговите комисии и взаимодейст-
вието му с общинската админи-
страция взима решение, с което:

Дава съгласие за кандидат-
стване на Община Елин Пелин за 
финансиране по ОП ,, Околна сре-
да 2007- 2013 г.” с инвестиционен 
проект ,,Изграждане на канализа-
ционна мрежа с ПСОВ с. Нови хан 
и реконструкция на водопроводна 
мрежа”.

Определя проекта като прио-
ритетен при изграждането на кана-
лизационната инфраструктура на 
Община Елин Пелин.

 Упълномощава Кмета на Об-
щина Елин Пелин при необходи-
мост за финансиране предварител-
ните и недопустимите разходи по 
проекта: Изграждане на канализа-
ционна мрежа с ПСОВ с.Нови хан 
и реконструкция на водопроводна 
мрежа, ако проектът бъде финан-
сиран по ОП ,, Околна среда 2007- 
2013 г.” да проведе преговори за 
отпускане на кредит от банка или 
друга финансова институция, като 
предложи на Общински съвет- 
Елин Пелин  конкретните параме-
три за одобрение.

5. ОбС изменя точка 1 от свое 
Решение №522/29.01.2009г., как-

то отпаднат думите „Да се отда-
де за ползване без провеждане 
на публично оповестен търг или 
конкурс...”и се заменят с думите 
„На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 
от ЗМСМА и чл.14 ал.6 и чл.8 от 
ЗОС, ОбС предоставя за безвъз-
мездно ползване на Сдружение с 
нестопанска цел за общественопо-
лезна дейност „Шопска задруга на 
майстора”-гр.Елин Пелин следни-
ят...”, във връзка с което т.1 от Ре-
шение №522/29.01.2009г. на ОбС 
придобива следният вид:

-  На основание чл.21, ал.1, 
т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.14 ал.6, 
чл.38 и чл.8 от ЗОС, ОбС предос-
тавя без провеждане на публично 
оповестен търг или конкурс за без-
възмездно ползване на Сдружение 
с нестопанска цел за обществено-
полезна дейност „Шопска задруга 
на майстора”-гр.Елин Пелин след-
ният недвижим имот-общинска 
собственост, а именно: сграда, със 
ЗП 80кв.м. /бивша печатница/, на-
ходяща се в двора на Община елин 
Пелин, гр.Елин Пелин, кв.42 с цел 
създаване на постоянно действа-
ща галерия, арт студио за работа 
с деца, помещение за пресъздава-
не на занаятчийска работилница, 
достойно място за малък градски 
музей с етно-исторически експо-
зиции разказващи историята на 
цялата община, за срок от 5 годи-
ни, като ползвателя извършва само 
дейностите, които са включени в 
подадената от него молба.

Четете Решенията на сай-
та на община Елин Пелин:                           
www.elinpelin.org

КОНСУЛТАТИВНИЯТ КАБИНЕТ 
В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН ОТВАРЯ ВРАТИ

В началото на м. април в гр. 
Елин Пелин, отваря врати Кон-
султативен кабинет за социална 
превенция, с адрес: бул. „София” 
№13. 

Община Елин Пелин предприе 
тази конкретна мярка, целяща да 
повиши доверието на деца, роди-
телите и педагози към МКБППМН 
и да засили превантивната работа 
на самата комисия, като основно 
средство в борбата с детската прес-
тъпност. 

Четирима педагози и психолог 
ще консултират родители и деца, 
чието поведение е в противовес на 
социалните и морални норми, под-
растващи с проблеми в общуване-
то, междуличностните взаимоотно-
шения или адаптация в училище. 

Безплатните консултации ще са 
абсолютно поверителни. Въпреки 
това, те ще способстват да се по-
добри координацията между учи-
лището, родителите, МКБППМН, 
отдела „Закрила на детето” и поли-
цията. Така ще се повиши реална-
та и ефективна превантивна и ко-
рекционно-възпитателна дейност в 
общината.

Консултативният кабинет за со-
циална превенция ще бъде звеното, 
което ще работи не само с деца, но 
и с родители. 

Не на последно място, каби-
нетът следва да повиши доверие-
то на деца и родителите към МК-
БППМН. 

Работното време на Консул-
тативния кабинет:

Приемно време на обществе-
ните възпитатели:

Понеделник – 16.00 – 17.00 
часа

Вторник - 14.00 – 15.00 часа
Сряда – 15.00 – 16.00 часа
Петък – 14.00 – 15.00 часа
Приемно време на психолога 

Татяна Димитрова:
Вторник – 15.00 – 16.00 часа
Сряда – 16.00 – 17.00 часа
Четвъртък – 14.00 – 15.00 часа
Приемни дни в Консултатив-

ния кабинет има и Инспектор 
ДПС при РПУ Елин Пелин: 

Вторник от 10.00 – 12.00 часа 
Четвъртък от 15.00 – 17.00 часа

                                                           Горещ телефон за връзка и 
информация е 0893441472.

ФИРМА „3 SCOT ЕЛИН ПЕЛИН - НАЦИОНАЛЕН СОТ”
Предлага:
1.Охрана на обекти с технически 

средства, мониторинг, архивиране 
на сигнали, реакция с автопатрулни 
сили от 3 до 5 минути, видеонаблю-
дение и охрана с жива сила.

2.Изграждане на системи са си-
гурност:

-СОТ
-Видеонаблюдение

-Пожарно известяване
-Контрол на достъп
3.Набира служители по охраната 

до 45 годишна възраст.
ЗА НОВИ АБОНАТИ – БЕЗ-

ПЛАТНА ТЕХНИКА!
Адрес: 
гр. Елин Пелин ул. „Витоша” №5
Телефони за контакт:0887621872, 

0887771202, 072566611
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Най-важното в работата на слу-
жителите от РПУ Елин Пелин е да  
подсигурят спокойствието на хора-
та, като се намали броя на престъ-
пленията, а то се постига чрез пре-
вантивни мерки и с много работа!

75 – 80 % от извършeните прес-
тъпления на територията на общи-
ната са от външни хора, минимален 
е процента на местни хора. 

„Престъпността е главно соци-
ална. Тя е в цялата страна, трябва 
да се преборим с нея, за да няма и 
при нас. А това е невъзможно. Кол-
кото повече хората са ангажирани 
и работят – тя е по-малка.” - споде-
ли началника на РУ на МВР Елин 
Пелин - Стоил Томев.

Статистиката сочи, че за 2008 
г. заявителския материал с подаде-
ни сигнали и молби за извършени 
престъпления по Наказателния ко-
декс е общо 348. 

НАЙ-ВАЖНОТО Е ДА СЕ ПОДСИГУРИ СПОКОЙ-
СТВИЕТО НА ХОРАТА, А ТО  СЕ ПОСТИГА ЧРЕЗ 

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ И С МНОГО РАБОТА! 
24 са икономиче-

ските (длъжностни) 
престъпления, 324 са 
по криминална линия 
(убийство, кражба, 
грабежи...). От тях 
208 са разкритите.

33 са прекратени 
(доказано е, че зая-
веното не е станало 
или тъжителя не иска 
да има законово пре-
следване);

Неразкрити са 49 
срещу неизвестен на-
рушител. Можем да 
кажем, че 79 % е раз-
криваемостта, като 

това е един добър процент.
През целият период за 2008 г. 

е имало седем тежки криминални 
престъпления - едно убийство, ко-
ето е разкрито, 5 са броя на грабе-
жите, три са разкрити и две са оста-
нали срещу неизвестен нарушител, 
има едно изнасилване, което също 
е разкрито. 

Противозаконните отнемания 
на МПС са пет за цялата година. От 
тях – едно е разкрито, едно е пре-
кратено и три са останали срещу 
неизвестен нарушител.

Разкрито е едно тежко престъ-
пление по чл.333 от НК за използ-
ване и взривяване на самоделно 
взривно устройство.

От общо 90 броя взломни 
кражби, 43 са разкрити, 44 са сре-
щу неизвестен нарушител и три са 
прекратени.

Разкриваемостта на кражбите е 

42 – 49 %.
За периода 01.01. – 16.03.2009 г. 

общия процент на престъпленията 
се задържа еднакъв спрямо този на 
2008 г. От тях остават на производ-
ство – 31 броя, срещу неизвестен 
нарушител – 14, срещу известен 
– 17, за прекратяване – няма. Очак-
ваната криминална разкриваемост  
- 75 %.

Престъпленията са главно от 
битов характер, като от тях има 
сама едно тежко престъпление и 
престъпления по транспорта.

Криминогенната обстановка в 
общината е спокойна и статисти-
ката сочи, че престъпленията за 
първото тримесечие на 2009 г. са 
по-малко. 

Много е важна превенцията, 
която правим за ограничаване на 
престъпленията в делничните дни 
- изкарваме по три патрула в града, 
а в почивните – по четири.

Всеки пазарен ден се провеж-
дат полицейски операции, с цел 
установяване на извършители на 
криминални престъпления.

Освен криминално проявените, 
големи проблеми ни създават и бо-
лните хора  (с психични проблеми), 
като се отделят внимание, средства 
и сили за изясняване на случаи, ко-
ито не са станали.

За съжаление очакваме бум на 
престъпления поради икономиче-
ската криза в страната, увелича-
ване на безработицата, връщането 
на гурбетчиите от чужбина и пред-
стоящата амнистия на лишените от 
свобода.

В Постановлението на Минис-
терски съвет (ПМС) № 44 от 19 
февруари, обнародвано в Държа-
вен вестник бр 16 от 27 02.2009 г 
са определени условията и реда за 
изплащане на компенсации на ра-
ботници и служители за които е ус-
тановено непълно работно време, в 
икономическите сектори “Индус-
трия” и “Услуги”

Компенсациите се изплащат на 
работниците и служителите, кога-
то продължителността на устано-
веното непълно работно време е 
половината от законоустановената 
продължителност на работното 
време за периода Те са до 120 лв. 
за един работник или спужител на 
месец, като конкретният размер 
се изчислява пропорционално на 
действително отработеното време 
през месеца Заетите лицата имат 
право на компенсация еднократно 
в рамките на една календарна годи-
на и за срок не повече от 3 последо-
вателни месеца.

Представителите на дирекция 
“Бюро по труда” осъществиха по-
сещения на работодатели за разя-
сняване на изискванията по про-
цедурите и критериите за оценка и 
класиране

Срокът за приемане на декла-
рации от работодатели по обявена-
та първа процедура на ПМС 44/19 
02.2009 г. беше 18.03.2009 г.

Писмените декларации ня ра-
ботниците и служителите с при-

ложените от работодателите до-
кументи се разгледаха от Съвета 
за сътрудничество към дирекция 
“Бюро по труда” - гр. Ихтиман на 
20.03.2009 г. Съветът разгледа по-
дадените документи по реда на 
постъпването им ги оцени по скала 
от 5 критерия, както следва: про-
цент на изменение на стойността 
на продажбите и на финансовите 
резултати за последното тримесе-
чие’ вида на основната дейност: 
процент на работниците и служи-
телите, за които е установено не-
пълно работно време, наличие на 
санкции или глоби на работодателя 
по Кодекса на труда и по Закона за 
насърчаване на заетостта през по-
следните 6 месеца.

Комисията по заетостта към об-
ластния съвет за развитие извърш-
ва общото класиране на оценените 
от Съвета за сътрудничество доку-
менти в рамките на разпределени-
те финансови средства. Компенса-
циите се изплащат въз основа на 
информация за фактически отра-
ботеното време от всяко лице по 
информация на работодателя.

Подробна информация може 
да се получи на интернет страни-
цата на Агенцията по заетостта -     
www.az.government.bg, в рубриката 
“Нормативна уредба”, подрубрика 
“Закони”, където е поместено По-
становление на Министерския съ-
вет №44.

Прессъобщение на Агенцията по заетостта
Условията и реда за изплащане 
на компенсации на работници 

и служители

Проект: BG161PO001/1.1-01/2007/055 “РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧИТАЛИЩА В 
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН”

Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Стойност на проекта: 5 230 600,23 лв.

Съфинансиране от ЕФРР: 4 446 010,20 лв.

Начало на проекта: 03.02.2009 г.

Край на проекта: 03.08.2010 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”        
2007-2013,съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие.

Проект: BG161PO001/1.1-01/2007/027 “РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИН 
ФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН”

Бенефициент: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Стойност на проекта: 3 525 392,27 лв.

Съфинансиране от ЕФРР: 2 996 583,43 лв.

Начало на проекта: 03.02.2009 г.

Край на проекта: 03.08.2010 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 
2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие.

 „131 години от Освобождението на 
България”               от стр. 1

По повод Националния празник 
Трети март, Първи март – Деня на 
самодееца и пролетните празници, 
на 27.03.09 г. кметство гара Елин 
Пелин и читалище „Светлина” ор-

ганизираха концерт. В него се из-
явиха детски духов оркестър „Ст. 
Стефанов” и оркестър – ветерани  
„Ст. Стефанов”, мажоретен състав 
и състава за художествено слово. 

Благой Благоев – началник група „Противодействие 
на престъпността” в РУ на МВР – Елин Пелин
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Още през есента при разговор с 
кмета на община Елин Пелин–г-жа 
Галя Георгиева за инцидентите по 
пътищата с млади момчета, които 
карат мотори и като се има пред-
вид, че мотоциклетния спорт Енду-
ро се развива сериозно в града ни, 
възниква идеята на част от площта 
на летището в с. Лесново да се из-
гради полигон (писта). Тя срещна 
разбиране от страна на собствени-
ците от Интерскай и от кмета на с. 
Лесново.

 Децата ни ще карат мотоцик-
лети по-безопасно и по-организи-
рано, под надзора на хората, които 
работят тук – разказва Григор Гос-
подинов.

Полигонът се изгражда по про-
ект, предоставен ни от мотоклуб 
„MG RACING” в гр. Елин Пелин. 
С тяхна помощ започна изгражда-
нето на пистата, изцяло от естест-
вени материали тук, на място като 

се оформят трасета. Пистата ще 
бъде на две части:

-писта за мотокрос
-Х–trak – писта за екстремни 

елементи, включваща изкуствени 
препятствия за атракция.

На летището има изградени ко-
муникации с органите на гр. Елин 
Пелин – пожарна, бърза помощ и т. 
н., което ще доведе до повишаване 
на безопасността при провеждане 
на мероприятията на новото трасе.

Предвиждаме на територията 
на летището да бъде изградена и 
площадка, на която да се съхранява 
техниката и оборудването на мото-
клуба.

До Шопския празник планира-
ме да приключи изграждането на 
първата фаза и да направим едно 
авиошоу, но за сега има време...

Надяваме се района да стане 
център за състезания и развлече-
ния на младите хора.

Новост в Община Елин Пелин
РАЗВИТИЕ НА ЕНДУРО СПОРТА В ОБЩИНАТА

Григор Николаев Господинов - изпълнителен 
директор на фирма „Интерскай” АД, 

с. Лесново за новата придобивка в общината

„Карането на мотоциклет 
е несравнимо удоволствие, а 
веднъж запалиш ли се по ен-
дуро спорта - оставаш му ве-
рен за цял живот. С нищо не 
може да се сравни усещането 
да гониш хоризонта през по-
знати и непознати местности, 
без да се съобразяваш има ли 
прокаран път напред.”

В гр. Елин Пелин от мина-
лата година е създаден легити-
мен мотоклуб „MG RACING”. 
Той наброява 40 човека общо, 
от които като състезателен от-
бор са 15 човека. Няма възрас-
това граница, всеки, който иска 
може да стане член на клуба, но 

Мотоклуб „MG RACING” гр. Елин Пелин 
трябва да се има в предвид, че 
това е скъп спорт – изискват се 
разходи за закупуване на мото-
циклет и екипировка и е свър-
зан с голямо натоварване.

 Председател на клуба е г-н 
Митко Митков, а заместник г-н 
Гълъбин Колев, член на феде-
рацията по мотоциклетизъм. 

„Участвали сме в републи-
канския шампионат по Ендуро, 
в най-оспорвания клас Е2, къде-
то имаме едно второ и едно тре-
то място. Имаме деца до и на 12 
год., в така наречения Джуниър 
клас, от които две момчета ще 
вземат участие в предстоящ-
ия шампионат.” – сподели 
Митко Митков - председател на 
клуб „MG RACING”

MG Racing позират със спечелените отличия

MG Racing на тренировка

 Отново разказваме за Постоя-
ното хранилище за радиоактивни  
отпадъци в с. Нови хан / ПХРО/

Хранилището не е замърси-
тел на почвите, водите и въздуха, 
радиоактивният фон е в пъти под 
нормите.

Нека първо да поясним, че 
ПХРО означава Постоянно храни-
лище за радиоактивни отпадъци. 
У нас има още едно – в Козлодуй. 
От създаването на хранилището в 
Нови хан до сега винаги е витаел 
един въпрос – какво е влиянието 
му за околната среда и в каква сте-
пен съществуването му се отразява 
върху здравето на хората?

Тези въпроси най-често са ос-
тавали без отговор, тъй като са 
забулвани в тайнственост и мисте-
рия. След Чернобилската катастро-
фа обаче нещата започнаха “да се 
поясняват” и на дневен ред хората 
започнаха да поставят въпроси, на 
които няма как да не се отговаря. 
В Нови хан например бе създадено 
сдружение “Нови хан  - европей-
ско селище”, което полага големи 
грижи за разбулване тайните около 
хранилището. Стигна се до про-
веждане на референдум в селото за 
това дали хранилището трябва да 
съществува. Населението на Нови 
хан взе масово участие в рефе-
рендума, като 73 на сто от хората 
казаха мнението си, а то е “НЕ” на 
хранилището.

В изпълнение на волята на 
участвалите в референдума, който 
бе определен като първи, най-ус-
пешен референдум, провеждан у 
нас през последните години, кме-

товете на селата Нови хан Сашка 
Ненова, Габра - Любен Андреев и 
кметският наместник на Крушови-
ца Валентин Велинов, иницираха 
извършването на подробна еколо-
гическа експертиза на района.

За около шест месеца през 2008 
година екип от специалисти под 
ръководството на проф. Рангел Гю-
ров от Нов български университет 
извършиха най-подробни изслед-
вания с участие на представители 
на местната власт.

В края на 2008 година се със-
тоя среща, на която бе направен 
отчет по проект “Изследване на 
състоянието на физическата среда 
в землищата на Нови хан, Габра и 
Крушовица”.

Срещата бе ръководена от инж. 
Борис Пеков – изпълнителен ди-
ректор на ДП”РАО”, а ст.н.с. д-р 
Милко Миланов – изпълнителен 
директор на ПХРАО Нови хан 
представи технологичната схема за 
приемане, обработка и съхранение 
на радиоактивните отпадъци. Той 
посочи, че постоянното хранилище 
за радиоактивни отпадъци  край 
село Нови хан е изградено в нача-
лото на 60-те години на миналия 
век в съответствие с действащото 
по това време законодателство в 
страната. Хранилището е пред-
назначено да приема и осигурява 
безопасно управление на ниско 
средноактивни отпадъци, които се 
получават в резултат на използване 
на радиоактивни източници в ме-
дицината – за диагностика и лече-
ние, в промишлеността, селското 
стопанство, науката и образова-

нието в страната. В хранилището 
не се приема отработено гориво, 
високоактивни отпадъци или ра-
диоактивни отпадъци от експлоа-
тация и извеждане от експлоатация 
на АЕЦ ”Козлодуй”. От въвежда-
нето му в експлоатация през 1964 
г., до 2006 година ПХРАО – Нови 
хан се стопанисва от Института 
за ядрени изследвания и ядрена 
енергетика при Българската ака-
демия на науките, в съответствие 
със законодателствата в страната и 
с препоръките на Международната 
агенция за атомна енергия – Виена. 
От август 2006 година ПХРАО е в 
структурата на ДПРАО. 

ПХРАО – Нови хан осигурява 
безопасно управление на приети-
те отпадъци в дългосрочен план. 
Сега в хранилището се съхраняват 
по безопасен начин радиоактивни 
отпадъци, приемани през послед-
ните 40 години. Съхранението се 
извършва в много бариерни съо-
ръжения- железобетонни клетки, 
бетонни контейнери и е предмет на 
непрекъснат радиационен контрол 
и мониторинг.

Проф. Геров подробно запозна 
присъстващите с резултатите от 
изпълнението на проекта за състо-
янието на средата около хранили-
щето. Той каза, че хранилището не 
е замърсител  на почвите, водите 
и въздуха. Радиоактивният фон е 
в пъти под нормите. На този етап 
замърсители са мина “Чукурово” и 
бившите рудници за добив на уран, 
тъй като не е извършена докрай 
нужната им консервация и реха-
билитация и при обилни дъждове 

БЕЗ СЕКРЕТИ И ЗАЛОСТЕНИ ВРАТИ водите се оттичат в река Габра, а от 
там  в Лесновска, Искър и т.н.

Сашка Ненова – кмет на село 
Нови хан, посочи, че това е на-
чало на една модерна практика 
“всичко да се види и огледа” и да 
се направи достояние на хората. 
В този смисъл е изграждането на 
мониторингова станция, която да 
е свързана с Интернет и по всяко 
време да се получи информация за 
състоянието на радиоактивния фон 
в района на хранилището / станци-
ята вече функционира/.

Любен Андреев обясни, че се 
налага промяна в Закона за полз-
ване на ядрената енергия за мир-
ни цели в частта си използването 
на такива хранилища, като част от 
финансовите средства да бъдат от-
пускани на общините.

Кметовете получиха обемис-
ти папки с всички резултати от 
експертизата, които  се намират 
в кметствата на селата Нови хан, 
Габра и Крушовица и всеки може 
да се запознае подробно с резулта-
тите, които го интересуват.

Основните заключения са, че 

радиоактивният фон е много под 
нормите, няма сигурни данни за 
понижаване на здравния статус 
по отношение на раковите забо-
лявания и че не бива да се бавят 
мерките за пълна консервация и 
рехабилитация на бившите урано-
ви рудници.

На шега шефът на ПХРАО 
– Нови хан, д-р Миланов каза, че 
опасността човек да бъде поразен 
от радиоактивно облъчване в ре-
зултат на авария в хранилището е 
числото 10 на минус десета степен 
– т.е. едно на три милиона, но това 
не бива да успокоява никой и из-
вършената работа за премахване на 
абсолютно всички предпоставки, 
които биха били довели до замър-
сяване, трябва да се отстранят.

Борис Пеков допълни, че об-
щественият интерес към тази 
дейност трябва да бъде защитен 
– нещото, което се крие от хората 
поражда слухове и неверни тълку-
вания. “Тази среща – каза той – ще 
постави акцента всичко да вършим 
“ без секрети и залостени врати”   

Димитър ЯДКОВ

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
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НАЧАЛОТО
из историята на с. Чурек по ма-

териали на учителя Никола П. Ма-
теев и Манол Чурешки

В предговора към своята неизда-
дена книга „Село Чурек – история, 
бит и фолклор” учителят Никола 
Петров Матеев казва:…”Почувствах, 
че не съм дал на родното си село 
всичко онова, което съм могъл. И 
реших, че повече не бива да се от-
лага осъществяването на отдавна 
премисляната идея – да напиша ис-
тория на моето родно с.Чурек, а то 
напълно заслужава това! Ръководен 
от чувството за неизпълнен дълг към 
прекрасните, родолюбиви и учено-
любиви мои съселяни и към младото 
поколение – продължител на добри-
те традиции на деди и прадеди, аз се 
захванах трескаво за работа.”

Резултат от упорития труд са 
около 200 страници, изпълнени със 
сведения за основаване на селото, 
за просветното дело в него, за съз-
даването и дейността на читалището 
и кооперацията, за изграждането на 
църквата. Важно място е отредено на 
етнографските, фолклорни  и др. осо-
бености на селото.

Село Чурек се намира на 36 км 
североизточно от гр. София. Раз-
положено е в южните склонове на 
легендарния старопланински връх 
Мургаш, сред чудно хубава приро-
да. Селото се е разпростряло надлъж 
в тясна долина, която завършва при 
подстъпите за прохода Витиня.

Около селото има останки, които 
свидетелстват, че по тези места жи-
вот е съществувал от твърде далечно 
минало. На 4 км под селото вдясно 
от стария път за София е имало две 
големи могили-гробници от тракий-
ско време. Тази местност и сега се 
нарича Могилите. Една от тези моги-
ли е разкопана до основи при разши-
рението на шосето за София и в нея 
е открит гроб, а другата е запазена. 
В „Известия” на българския археоло-
гически институт, том VІІ 1932/33 г., 
стр. 403 по съобщение на Иван Вел-
ков е записано: „При разширяване на 
пътя за Чурек, под селото в нивата на 
Димитър Дългата лъжа /Димитър Пе-
тков/ бил открит гроб. Върху скелета 
на погребания ще трябва да са наме-
рени повече предмети, но са прибра-
ни и препратени в Народния музей 
от фелдшера Христо Начев само 
една бронзова плоска дръжка от по-
малък съд /обр. 154/, една бронзова 
токичка и една стъклена гривна.” В 
„Известия” на българското археоло-
гическо дружество от 1914 г. на стр. 
274 пише: „Село Чурек, Софийско, 

Димитър Стаменов намерил в нивата 
си около 5 оки сребърни монети, вар-
варски имитации от Тасос.” 

На юг от селото, като се изкачи 
върха Кривешка пред погледа се от-
криват развалини от древна крепост-
наблюдателница, останки от рим-
ското владичество по нашите земи. 
Развалини от друга римска крепост 
стоят в местността Будиовград, на-
мираща се на север от местността 
Витиня в най-гъстите дебри на Бал-
кана. Самото име говори, че някога 
тук е съществувало селище, град-
крепост. 

Близо до връх Мургаш, на из-
ток от стария лесничейски дом има 
останки от черкезко село. В турски 
документ от ХІХ век се посочва, че 
там са били заселени преселници - 
черкези от Кавказките планини. Това 
станало през 1864 година. Черкези-
те били грабителско племе. Още с 
пристигането си тук, те започнали да 
задигат цели стада овце и друг доби-
тък, за което се говори в споменатия 
документ. Селото имало 80 къшли. 
Няколко години преди Освобожде-
нието черкезите избягали от Мургаш 
и селището се разтурило. И до днес 
тази местност носи името Черкезки-
те къщи.

Възникването на селото се крие 
далече в историческото минало, за-
булено в мрака на вековете. Никола 
Матеев смята, че според предани-
ята, дошли от деди и прадеди село 
Чурек е основано в края на ХV век. 
Първият исторически документ, в 
който се споменава името на селото 
датира от 1576 година. Това е един 
тимарски регистър (турска данъчна 
книга), съставен от татарпазарджиш-
кия кадия Джафер по нареждане на 
Високата порта. Той съдържа описа 
на 13 каази с всички притежатели на 
овце. От село Чурек, спадащо към 
София, нахия Бююк яйла са записа-
ни имената на джелепкешаните (бъл-
гари-овчари) Лазар, син на Радослав 
и Недялко, син на Петко. Съгласно 
турските закони, овчарите, прите-
жаващи до 100 овце били задължени 
да дават за султанската войска по 10 
овце годишно. Лазар предавал 50 
овце, следователно е притежавал 500 
овце и е бил по-богат от Недялко, 
който предевал по 30 овце, т.е. имал 
е 300 овце. 

На същия документ се позовава и 
Манол Чурешки в статията си „Към 
историята на село Чурек” (сп. „Ми-
нало” бр. 4/ 2001 г.), но той смята, че 
в началото на ХV век селото вече е 
съществувало под името Киров рът, 
споменато в един ранен списък на 

турските тимари, съставен по време-
то на султан Мехмед І (1413-1421) и 
допълван по-късно през управлени-
ето на Мурад ІІ и Мехмед ІІ (1451-
1481). В този турски документ село 
Чурек е било включено към тимара 
на неизвестен тимариот заедно с 
Елешница, Бухово, Яна, Кремиковци 
и още няколко други села. В описа на 
този тимар село Чурек е фигурирало 
с 24 домакинства, 3 вдовици и е дава-
ло приход за османската хазна 1525 
акчета.

Историята на село Чурек през 
османския период е била неспокой-
на, както и във всички по-големите 
и важни средища, подлагани на на-
падения, войни и грабежи. Важното 
стратегическо положение на селото в 
планинския проход, водещ от и към 
Софийското поле, често го изправяло 
пред опасности. 

Следващи сведения за селото се 
намират в регистър за събиране на 
данъка джизие за 1645-1646 г., къде-
то заедно с другите селища се посоч-
ва и Чурек. 

Името на селото се среща и в 
османски кадийски дефтер от 1683-
1684 г. 

Сто и петдесет години след пър-
вото споменаване на селото като Чу-
рек отново го срещаме в турски доку-
мент от 1726 г. за доставка на волски 
коли за строежа на Нишката крепост. 
На Хаджи Дервиш ага е възложено 
да събере необходимата сума от 10 
села, между които и Чурек. Всички 
общо трябвало да доставят само една 
кола. Село Чурек (Чуряк) е било с 
едно хане, което показва, че то про-
дължава да бъде малко селище с не 
повече от 15 домакинства, тъй като 
данъчният дял хане (авариз-хане) е 
обхващал от 3 до 15 домакинства. 
Всяко домакинство включвало баща-
та, майката и техните деца. 

В кадийски регистър от 1728 го-
дина селото е било обложено заедно 
с други софийски села с извънреден 
данък от един дял и четвърт (около 
3000 гроша) за превозване на желязо 
от Чурек до Цариград. 

Малко по-късно, в 1749 година, 
в друг османски документ за съби-
ране на данък за борба с разбойници 
и хайдути село Чурек фигурира с 2,5 
ханета или общо 2 гроша и 60 пари. 
Събраната сума трябвало да послу-
жи за заплатите на 17 пеши секбани, 
които с общо съдействие да пазят 
селяните от околностите на София и 
пътниците от разбойниците.

В 1776 г. отново имало нужда да 
бъдат събирани средства за борба с 
разбойниците и тогава на Чурек са 

определени 1,5 ханета или 6 гроша и 
45 пари.

Според преданията първите за-
селници, на брой девет семейства, 
дошли от Брезнишко, вероятно в 
търсене на по-спокойно и сигурно за 
живеене място в гористите планини, 
далеч от откритите равнинни мест-
ности, които в края на ХІV и нача-
лото на ХV век често ставали жертва 
на войни и грабежи. Първите засел-
ници-основатели на селото били от 
големия, многолюден род на някой 
си Златко, чието име още съществува 
в рода Златковци. Постепенно, с раз-
растването на селото са се оформили 
около 28 рода. За реда на идването 
им най-добре може да се съди по 
обичаите, спазвани на Гергьовден и 
на други църковни празници, обре-
ди и обичаи. На Гергьовден, когато 
селяните отивали на местността Об-
рочището или Свети Герги с обредни 
хлябове и печени агнета, са нарежда-
ли трапезата си по реда на заселва-
нето на отделните родове. Така по-
стъпваха възрастните жени до скоро 
и на храмовия празник „Свети Илия” 
и на задушница и на други празници. 
Всяка знаеше до коя да се подреди и 
този ред, предаван през поколения, 
неизменно се спазваше. 

За произхода на името на село 
Чурек могат да се разгледат няколко 
хипотези. Според Манол Чурешки 
възможно е името на селото да про-
излиза от старославянската дума 
„чуряк” – беглец. Наистина според 
преданията, селото е основано от 
преселници, бегълци от Брезнишко. 
Според други податки, името може 
да произлиза от названието на вид 
обреден хляб или вид сладка баница 
„чурек”. А може би наименованието 
на дните през месец юли – „горещ-
ници” или „чуреци” са дали и име-
то на селото. За произхода на името 
вероятно принос е имал и поминъкът 
на жители от селото. Това е въгли-
щарството, за което околните гъсти 
гори давали достатъчно материал. 
Производството на дървени въглища 
в жижниците е било съпроводено с 
бавно горене и много дим. Цялата 
местност непрекъснато димяла или 
„чуряла” (от старобългарския глагол 
„чури”). Голяма част от дървените 
въглища, произвеждани от чурекча-
ни, били прекарвани на коне, в коже-
ни торби до Самоков за претопяване 
на желязната руда. Друга част била 
използвана за търговия, вероятно 
с Етрополе, който също бил важен 
рударски център, а също и с Враца и 
дори с Видин и Влашко.

Никола Матеев смята, че името 

произлиза от старобългарския глагол 
„чури” – дими, пуши. Той се позова-
ва на езиковеда проф. д-р Младенов, 
който базирайки се на старобългар-
ската граматика доказва, че името 
Чурек идва от глагола чури – дими, 
пуши. Същото твърди и проф. Ив. 
Шишманов.

Османската власт е отделяла 
особено внимание на рударството. 
Населението, заето с тази дейност се 
смятало за маданджийско (рударско) 
и се ползвало с известна свобода и 
привилегии, както било и при бъл-
гарските царе през ХІІІ и ХІV век. 
Селяните-маданджии се деляли на 
6 групи: рупници (рудари), угляри 
(въглищари), пепеляри (доставчици 
на пепел за топене на оловото), ко-
няри (прекарвали с коне руда, дърва 
и въглища), въжари и доставчици на 
слама.

В Чурек голяма част от населени-
ето вероятно е спадало към групата 
на углярите, които се занимавали с 
правене на дървени въглища и към 
групата на конярите.

През ХVІ век значителна кате-
гория от раята в българските земи 
имала задължението да снабдява с 
дребен добитък големите градове и 
войската. Това били по-заможни ов-
цевъди, наречени джелепкешани. От 
Чурек, както вече бе казано, по това 
време имало двама джелепкешани.

Освен като джелепкешани и въг-
лищари, жителите на с. Чурек полз-
вали привилегиите на дервентджии. 
Това била друга категория от местно-
то население, което било натоварено 
да охранява пътищата, минаващи 
през планинските проходи. Освен 
това дервентджиите трябвало да 
поддържат пътищата, да придружа-
ват пътниците и колите из труднодо-
стъпни места, да им доставят храна 
при необходимост и да им оказват 
всякаква друга помощ. За своята не-
лека служба те били освободени от 
извънредни данъци.

Още от най-ранни години, заедно 
с другия поминък, населението на с. 
Чурек се е занимавало със земеделие 
и животновъдство. Упорито, трудно 
и примитивно по стръмните планин-
ски нивички и ливади, по кошари, 
саи и послони (подслон, навес), за да 
се осигури насъщния.

Такова е било началото…
Тези редове са опит да се очер-

тае началото от живота на едно 
малко планинско българско село, 
което, и в миналото, и сега, често 
остава встрани от вниманието на 
изследователи и на политици.           

 Гергана Иванова

Краезнание

В ПРЕГРЪДКАТА НА СТАРА ПЛАНИНА

Етнографска изложба под надслов 
„В старата къща на баба и дядо”

Има дати в календара на Бъл-
гария, на които българският народ 
свежда глава и отдава едноминут-
но мълчание. Най-важната, значи-
ма и свидна дата за нас българите 
е 3 март!

Тя е повод отново да се върнем 
към онези героични, съдбовни го-
дини, да си спомним за героите-ре-
волюционери, за опълченците, за 
българските будители. За да прего-
ворим за пореден път завещания от 

тях урок – силата е в единството, 
в познанието и в съхранението на 
родовата памет. Да не забравяме, 
че свободата започва преди всичко 
от собствените ни души и умове.

Това бяха посланията на кмет-
ския наместник – Димитър Симе-
онов към хората  от селото, когато 
даде идея за организиране на ет-
нографска изложба под надслов „В 
старата къща на баба и дядо”.

Всички жители се отзоваха с 

голям ентусиазъм: Претърсиха та-
вани, изби и сайвани и предостави-
ха предмети от бита на прадедите 
си. Жените с удоволствие донесоха 
носиите на своите майки и баби, 
съхранени дълбоко в раклите.

Изложбата бе открита на 
01.03.2009г.в сградата на кметство-
то. Кметският наместник  подари 
мартенички за здраве на всеки по-
сетител.

Въпреки дълбокия сняг и здра-
вословното състояние на някои от 
участниците, нямаше човек оста-
нал у дома си.

Мероприятието бе посетено и 
от жители на съседните села – До-
ганово и Караполци.

На 02.03.2009г. в залата с екс-
понатите се проведе общоселско 
събрание, посветено на 3 март. 
Доклад и стихове, посветени на 
Националния празник прочете Ру-
мяна Торосян.

Бе дадено предложение етног-
рафската сбирка да се допълва и 
обогатява и да остане постоянна.

Филип Димитров 
участник в изложбата

На 23.02.09 г. се състоя осве-
щение и откриване на новопос-
троената фабрика за производство 
на Алуминиева и PVC дограма на 
фирма „Виал Комфорт” ООД, на-
ходя ща се в северната промишле-
на зона на с. Мусачево.

На събитието присъстваха гос-
ти от Община Елин Пелин, бизнес 
партньори, строителни предприе-
мачи, корпоративни клиенти, слу-
жители.

Фирма „Виал” е създадена през 
1999 г. и вече 10 г. разработва сис-
теми за врати и прозорци.

Профилите, с които работим 
са с марката „SALAMANDER” и 
„WEISS PROFIL” за PVC догра-
мите и „PROFILCO” и „ALUMIL” 
за алуминиева дограма. Обковите, 
които се влагат в производството 
са с марки „SIGENIA”, „GIESSE”, 
„FAPIM”, „LAVAL”.

Фирмата предлага и голямо раз-
нообразие от щори, мрежи против 
насекоми, както и гаражни врати.

Фабриката е разгърната върху 
600 кв. м. площ, от които 400 кв. 

м. са за производство, 100 кв. м. 
– складове и 100 кв. м. – шоурум и 
битови помещения.

Фабриката е проектирана и из-
градена по всички Европейски из-
исквания.

Към момента капацитета на 
производство е около 60 прозоре-
ца за смяна, като предвиждаме до 
края на годината да достигнем око-
ло 100 прозореца.

Във фабриката са разкрити 10 
работни места, с възможност за 
увеличаване на броя им.

Разработвайки доказани марки 
в цяла Европа, фирмата набляга 
изключително на качеството на 
своите продукти, които имат и из-
ключително дълъг срок на експло-
атация – около 60 години.

Фирма „Виал Комфорт” работи 
най-вече в Община Елин Пелин. 
Тук са и двата офиса в гр. Елин Пе-
лин срещу банка ДСК и в с. Муса-
чево в самата фабрика, където оч-
акваме своите настоящи и бъдещи 
клиетни.

        ЗАПОВЯДАЙТЕ !

Новопостроена фабрика фирма 
„Виал Комфорт” ООД отвори врати
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Той се посреща по традиция 
от жените на с. Богданлия с много 
цветя, и веселие.

Тази година от 12 ч. в ресто-
ранта на селото бе организирана 
кулинарна изложба – имаше пога-
чи, сладкиши, салати.

Празнуващите бяха приятно из-
ненадани от посещението на фол-
клорната група към читалището на 
с. Доганово с ръководител Светла 
Евстатиева. Децата поздравиха 
всички с народни песни и танци. 

След това разгледаха етнографска-
та изложба в кметството и опитаха 
от кулинарните лакомства.

Всяка жена и девойка получи 
букетче рози от кметския намест-
ник.

Многодетните майки бяха по-
четени с подаръци от читалищното 
ръководство.

Празникът продължи с томбо-
ла, смях и много танци.

  Тодорка Михайлова
 Жител на с. Богданлия

8-ми март – празник колкото обичан, толкова и отричан!

Проведени конкурси в 
НЧ „Иван Вазов” с. Столник

На 28.02.2009г в читалище 
”Иван Вазов” с. Столник проведе 
конкурси по повод 131 годишнина-
та от Руско-турката освободителна 
война, 1 и 22 март.

Конкурсите бяха в три катего-
рии:

 1.”Най-красива ръчно израбо-
тена мартеничка”

2.Рисунка на тема”3 март-ден 
на Освобождението” ,

3. Рисунка “Първа пролет”
Творбите са изложени във фоа-

йето на читалището.
Бяха раздадени и много награ-

ди за всички участници от различ-
ните възрастови групи.

И.Данаилова секретар

На 05.03.09 г. в ресторант 
„Кристи”, с много песни и танци 
жените от гр. Ел. Пелин отпраз-
нуваха осми март. Честването на 
празника е традиционно, органи-
зира се от инициативния комитет 
на жените в града: Васка Петрова, 
Стоянка Тодорова, Васка Кодева и 
Мирка Веселинова  и се подпомага 
от община Елин Пелин.

Празника на жените уважи-

ха зам. кмета на общината д-р В. 
Паликова, която ги поздрави и им 
пожела здраве и да запазят духа си 
още дълги години и секретаря на 
общината г-жа В. Петкова.

Всеки четвъртък в Клуба на 
пенсионера се организират сбир-
ки, здравни беседи, чествания на 
рожденни дни или просто жените 
се събират да обменят мисли и се 
разтоварят от ежедневните грижи.

На  21  и  22.02.2009 г. в кметството  на  с. Богданлия се  проведе  
изложба-базар  на  саморъчно  изработени  мартенички.

За  пореден  път  жените  от  селото  се  доказаха  като  “май-
сторки  на  иглите”.

                                                Мариана Димитрова
                                              участничка в изложбата

Изложба-базар  на мартенички

Ако сте изнервени, изтощени 
или разсеяни, опитайте се да при-
ложите следващите няколко съвета 
в ежедневието си и ще възвърнете 
жизнеността и способността си.

1. Научете се да си почивате: не 
е нужно да прескачате границите на 
възможностите си непрекъснато. Ще 
рухнете, рано или късно. Трябва да 
се научите да разшифровате знаците, 
които тялото ви дава. Ако сутрин се 
събуждате изморени, ако се прозява-
те през деня, време е да си вземете 
почивка. Отидете на двудневен излет 
сред природата, това ще ви зареди с 
нови сили. 

2. Разпределете си времето по-
добре. Едно денонощие има 24 часа, 
не се опитвайте да вместите в него 
задачи за 30. Направете си списък 
със задачите по важност и не се отде-
ляйте от него. Купете си календар-бе-
лежник, ако все още не сте го стори-
ли. Това, което е записано, спокойно 
можете да премахнете от паметта си 
и да освободите място за нещо дру-
го. Също така, това е добър начин 
да планирате един час от седмицата 
само за вас. 

3. Следвайте биологичния си 
часовник. Тялото ни се води от опре-
делен ритъм и за това има моменти 
от деня, в които сме мобилизирани и 
други, в които се чувстваме скапани. 
Научете се да отчитате тези моменти 
на минимум и максимум енергия и ги 
взимайте под внимание, когато пла-
нирате деня си. 

4. Намалете до минимум цига-
рите и алкохола, защото никотинът 
изчерпва запасите ви от витамин С / 
той помага на организма да не се из-
морява/ , а алкохолните напитки, ко-
гато се употребяват често, нарушават 
отделителната способност на тялото. 

5. Почивайте си активно. Ако 
седмицата ви е била много натова-
рена, не прекарвайте почивните дни 
на дивана пред телевизора, “за да си 
починете”. Най-добрият начин да из-
гоните умората и стреса, е да снаб-
дите клетките си с кислород. За това 
трябва да тренирате някакъв спорт 
два или три пъти седмично. Ориен-
тирайте се към физическа актвност, 
която повишава издръжливостта: ка-
ране на велосипед/ или велоергоме-
тър в къщи/, плуване, гребане, спорт-
но ходене. Това е най-добрият начин 
да намалите напрежението. 

6. Дишайте, това е истинската 
почивка. На всеки два часа отделяйте 
по няколко минути да се концентри-
рате, да смените дейността си,ако 
е възможно, като е най-добре да се 
редуват физическа и умствена дей-
ност. Ако нямате тази възможност, 
подбирайте различни по тип задачи 
за изпълнение. 

През тези няколко минути си 
припомнете някой приятен момент, 
представете си, че сте на тихоокеан-
ски остров... Фантазирането е един 
от най-добрите начини за възстано-
вяване на умствените сили. 

7. Доставяйте си удоволствие: 
правете всеки ден по нещо малко, ко-
ето да ви доставя удоволствие: слу-
шайте любимата си група, вземете 
вана, отидете на кино... Важното е да 
си намерите дейност, която наистина 
да ви харесва.

8. Научете се да се радвате на 
малки неща- слънчев ден, усмихнато 
дете на улицата, аромата на розите в 
цветарския магазин. 

9. Правете по-често любов: това 
е най-естественият начин за прогон-
ване на стреса. Не си търсете оправ-
дание: какво от това, че сте изморени 
или ще изгубите половин час от съня 
си- след това ще спите много по-до-
бре....

10. Смейте се! Това е съвсем се-
риозен съвет: смеха е чудесно сред-
ство срещу стреса. Специалистите 
твърдят, че една минута смях се рав-
нява на 45 минути почивка. 

10 съвета за 
намаляване 
на стреса

Туберкулозата е една от най-древ-
ните болести, познати на човечество-
то и е най-масово разпространеното 
инфекциозно заболяване в целия свят. 
По данни на Световната здравна орга-
низация, от активна белодробна тубер-
кулоза в света боледуват 45-55 милиона 
души, като всяка година заболяват до 3 
милиона души. Годишно от болестта 
и нейните усложнения умират около 2 
милиона души. Туберкулозата засяга 
хората в тяхната творческа възраст - от 
25 до 65 години, което я причислява 
към социално-значимите заболявания

КАКВО ЗАБОЛЯВАНЕ Е 
ТУБЕРКУЛОЗАТА ?

Туберкулозата е хронично ин-
фекциозно заболяване, което засяга 
най-често белите дробове, но може да 
порази и редица други органи - кости 
и стави, бъбреци и др. Тя се причинява 
от т.н. микобактерии, които са малки 
микроорганизми, с изключителна ус-
тойчивост във външната среда.

КАК СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА 
ТУБЕРКУЛОЗАТА ?

Основен източник на зараза е бо-
лният от белодробна туберкулоза човек. 
Заразяването става когато се вдишат 
туберкулозни бактерии, отделени във 
въздуха при кихане, кашляне, разговор. 
Макар и рядко човек може да се зарази 
и при консумация на продукти от болни 
от туберкулоза животни /напр. мляко от 
болни крави/. 
НЕ ВСЕКИ ЗАРАЗЕН СЕ РАЗБОЛЯВА

Това зависи от естествените съпро-
тивителни сили    на индивида и нали-
чието на определени рискови фактори. 

РИСКОВИ ФАКТОРИ
Непосредствен контакт с болен от 

туберкулоза - най-голям риск при семе-
ен контакт;

Пушене и злоупотреба с алкохол;
Съпътстващи заболявания -хро-

ничен бронхит, бронхоектазии, диабет 
язвена болест на стомаха; алергични 
състояния и др.

Липса   на   ваксинация   срещу   
туберкулоза   или   некачественото   й 
провеждане;

Намалени съпротивителни сили на 
организма

Носителство на вируса на СПИН-в 
светове мащаб около 30 % от ХИВ по-
зитивните заболяват от туберкулоза

ПРИЗНАЦИ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО
Кашлица - продължителна, като в 

началото може да се наблюдава леко 
покашляне, а при напредване на болест-
ния процес се засилва и става влажна.

Храчки - болните ги отделят главно 
сутрин, понякога в тях се среща кръв;

Температура - слабо повишена в 
продължение на месеци.

Изпотяване - обилно, предимно 
нощно време

Болки в гръдния кош - усилват се 
при дишане и кашлица;

Безапетитие и отслабване на тегло;

Задух - характерен за напредналите 
стадии на болестта;

Отпадналост и безсилие, което 
продължава с месеци;

При наличие на някои от тези 
симптоми е необходима незабавна ме-
дицинска консултация.
КАКВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ СА НЕОБ-

ХОДИМИ ЗА ДИАГНОЗА НА 
ТУБЕРКУЛОЗАТА ?

1 .Тест за алергична реакция /про-
ба Манту/;

2.Рентгенова снимка на белите 
дробове;

3.Специални изследвания на храч-
ки.
КАК СЕ ЛЕКУВА ТУБЕРКУЛОЗАТА

При установяване на заболяване, 
лечението се провежда задължително в 
болнично заведение, тъй като в начал-
ната фаза /първите 2-3 месеца/ болни-
ят е източник на зараза и представлява 
опасност за хората, с които общува. 
Прилагат се противотуберкулозни ме-
дикаменти, витамини и симптоматични 
средства. Лечението е продължително, 
като най-краткия срок е 6 месеца. То не 
трябва да се прекъсва преждевременно, 
поради опасност от създаване на много 
устойчиви към употребяваните медика-
менти бактерии. Болните подлежат на 
системен контрол за бацилоносител-
ство. Прогнозата при ранно лечение е 
добра.

ПРОФИЛАКТИКА НА 
ТУБЕРКУЛОЗАТА

Поддържане на естествените съ-
противителни сили на организма и во-
дене на здравословен начин на живот 
чрез:

пълноценно хранене, богато на 
белтъчини и витамини /месо, мляко и

млечни продукти, риба, пресни 
плодове и зеленчуци/;

спазване на добра лична и общест-
вена хигиена.
ОСНОВНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕДПАЗ-

ВАНЕ ОТ ТУБЕРКУЛОЗА Е 
БЦЖ ВАКСИНАТА

Първата имунизация се прави въз-
можно най-рано, след 48-ия час от раж-
дането. Между седмия и десетия месец 
се извършва проверка за наличие на 
белег от ваксинацията. Децата, които 
нямат следваксинален белег се тестуват 
с проба Манту и когато резултатът от 
нея е отрицателен, те се имунизират. На 
6-7, 10-11 и 16-17-годишна възраст се 
правят реимунизации срещу туберку-
лозата, но само на тези деца, при които 
е отчетена отрицателна проба Манту. 
Деца и юноши, при които се отчитат 
по-изразени туберкулинови проби се 
насочват към Областния диспансер по 
белодробни болести, където безплат-
но получават лекарства за провеждане 
на химиопрофилактика. Редовното им 
приемане в посочените срокове гаран-
тира недопускане на развитие на тубер-
кулоза.

24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА 
БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА
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ШАХМАТНИ 
ВЕСТИ

На 01.03.2009г. в гр. Костин-
брод се проведе областното уче-
ническо първенство по шахмат 
– отборно за учебната 2008/2009г. 
в две възрастови групи, а именно: 
първа група: ученици от V до VІІ 
клас с общински първенци и втора 
група: ученици от VІІІ до Х клас с 
общински първенци. 

Съставите на отборите бяха 
комплектовани от три момчета и 
едно момиче, а така също и по една 
резерва. Главният ръководител г- 
н Пасков – експерт по физическа 
култура и спорт към Софийска об-
ласт откри състезанието и пожела 
успех на отбарите. Главният съдия 
г – н Радонов – учител от СОУ „д-р 
Петър Берон”, гр. Костинброд за-
позна учениците с регламента на 
шахматните игри и даде старт на 
областното първенство.

След оспорвана борба по всич-
ки шахматни дъски се получи след-
ното класиране:

Първа група: V – VІІІ клас – об-
ластен първенец е отбора на СОУ 
„В. Левски”, гр. Елин Пелин, с тре-
ньор м. с. Вельо Колев.

Втора група: VІІІ – Х клас – об-
ластен първенец е отбора на СОУ 
„В. Левски”, гр. Елин Пелин, с тре-
ньор м. с. Вельо Колев.

Тези два отбора ще предста-
вят Софийска област на зоналните 
ученически шахматни игри, в ко-
ито ще вземат участие и отборите 
първенци от Благоевградска, Кюс-
тендилска и Пернишка области 
през месец април 2009г.

Тук следва да отбележим, че 
нашите ученици от група V – VІІ 
клас за трети пореден път се кла-
сираха на първо място в Софийска 
област.

Пожелавам на нашите млади 
шахматисти успешно представяне 
на зоналните ученически игри.

м. с. Вельо Колев

Най-простото обяснение за по-
явата на пролетната умора е нару-
шеният баланс на организма. От-
слабването на имунната система се 
дължи на дългите зимни месеци, в 
които слънчевата светлина е много 
малко и намалената консумация на 
пресни плодове и зеленчуци е по-
влияла негативно на хранителния 
ни режим. 

Липсата на движение, лошoто 
хранене и прекараните настинки 
водят до натрупване на токсини в 
организма. През студените месе-
ци метаболизмът се забавя и аб-
сорбирането на веществата става 
по-трудно. Именно поради тази 
причина с идването на пролетта се 
чувстваме изморени и неработос-
пособни. 

Първите признаци, по които мо-
жете да познаете пролетната умора 
са липса на апетит, безсъние, гла-
воболие, постоянна отпадналост, 
загуба на чувството за хумор. 

Ето няколко съвета за да се пре-
борите с пролетната умора:

Хранете се здравословно. 
Увеличете консумацията на прес-
ни плодове и зеленчуци. Всички 
знаем този съвет, но постоянно го 
пренебрегваме. Опитайте да ядете 
в началото поне по една ябълка на 
ден. 

Закусвайте макаронени проду-
кти, те дават енергия за целия ден. 
Съчетани с една ябълка, правят 
чудеса. Наблегнете и на пълнозър-
нест хляб, сухи смокини, фасул, 
които изчистват стомашно-чревния 
тракт. В същото време намалете 
количеството на захарни изделия. 
Пийте поне литър и половина вода 
на ден. 

Можете да се обърнете към 
личния ви лекар, който да ви изпи-
ше витамини и минерали специал-
но срещу умората. Обикновено се 
предписват допълнителен прием 
на витамини В12, В6, В1, В2, С и 
D и магнезий. 

Важно е да можете да си почи-
вате пълноценно през този период 
от годината. Ако имате възможност 
, подремвайте след обед, слушайте 
музика по всяко време, прочетете 
отново любимата си книга, правете 
любов преди сън. 

 се претоварвайте в работата. 
Така се изнервяте допълнително 
и вредите на себе си и на колегите 
си. 

Отидете на масаж. Ако нямате 
време и възможност за такива “гле-
зотийки”, помолете любимия си да 
ви направи масаж, пък бил той и 
непрофесионален. 

Освежавайте често въздуха в 
стаята и подберте парфюма си спо-
ред това дали ви създава настрое-
ние. 

Сменете гардероба си. Макар и 
още да хладно, подбирайте дрехи 
с по-свежи цветове. Доказано е, че 
оранжевото, например, подобрява 
настроението, без значение дали 
това е цвета на дрехите ви или на 
сока в чашата на закуска.

И на края - радвайте се на жи-
вота и се усмихвайте!

Да се преборим с 
пролетната умора
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ОВЕН (20 Март- 20 Април)
Възможно е да попаднете в 

неприятна ситуация. Твърде е въз-
можно хора от близкото ви обкръ-
жение да се опитат да ви измамят. 
Не се колебайте да ги поставите 
на място. Ако се налага да се пред-
ставяте на нова работа, не се при-
теснявайте да се похвалите малко-
това ще ви е от полза.

ТЕЛЕЦ (20 Април- 21 Май)
Ако ви се отдаде възможност 

да спекулирате или да заобиколи-
те истината, най вероятно ще го 
направите, без това да има нега-
тивни последствия за вас. Не е из-
ключено, обаче, някой друг да се 
опита да постъпи с вас по същия 
начин. Тези от вас, които работят 
в сферата на изкуството ще имат 
успешен период.

БЛИЗНАЦИ (21 Май- 21 
Юни)

 Не се колебайте да започва-
те нови неща. Имате късмет във 
всичко, което касае израстването 
ви в кариерата. Важно е да не про-
пунете шанс или предложение, 
свързано с пътуване в чужбина, 
преквалификация или изучаване 
на чужди езици.

РАК (22 Юни- 22 Юли)
Отличен момент за работа с 

чужди пари, теглене на кредит или 
финансови отношения с близки 
до вас хора. Ако искате да имате 
по-голям успех, не се колебайте 

Хороскоп април 2009
да потърсите подкрепа от емоци-
оналния партньор. Не само морал-
на , но и материална.

ЛЪВ (23 Юли- 23 Август)
Не са изключени трудности, 

свързани с документи , институ-
ции или влошаване на взаимо-
отношеняи с братя, сестри или 
съседи. Не се колебайте да по-
търсите правото си, защото може 
да се окажете подведени от тях, а 
това неминуемо ще се отрази на 
финансовото ви състояние.

ДЕВА (23 Август- 23 Сеп-
тември)

Бъдете внимателни за взаимо-
отношенията си с емоционалният 
партньор, защото ако ги влошите 
това ще се отрази на финансовоти 
ви състояние. Не се колебайте да 
започнете нещо ново, което може 
да ви донесе придобивки. Работа в 
сферата на земеделието или с дър-
жавна администрация може да ви 
помогне да подобрите финансово-
то си състояние.

ВЕЗНИ (23 Септември- 23 
Октомври)

Добър момент да сложите ред 
в живота си. органичете хаоса 
около вас и не допускайте да ви 
манипулират близки и роднини. 
Поставете ясни правила в работа-
та и семейството си и регламенти-
райте ангажиментите и задълже-
нията на всеки един хората около 
вас. И най-важното- вие самите ги 
спазвайте!

СКОРПИОН (23 Октомври- 
22 Ноември)

 Ще бъдете ограничени от при-
ятелите си. Може да се окаже ,че 
някой от тях ви е предал, а вие все 
още не сте склонни да простите. 
Изключително подходящ момент 
за занимания с творческа дейност. 
Дайте воля на талантите си и по-
кажете на хората около вас, че на-

истина ви бива за това, с което сте 
се захванали.

СТРЕЛЕЦ (22 Ноември- 21 
Декември)

Добър период да се занима-
вате с домашните си ангажимен-
ти. Имате да уреждате имотни и 
семейни въпроси, сега трябва да 
бъдете много внимателни да не 
изпаднете в конфликти с близки 
и роднини. Обърнете внимание 
на децата си, ако имате такива, а 
ако нямате – огледайте се за нова 
любов.

КОЗИРОГ (21 Декември- 20 
Януари)

Много успешен период за ра-
бота в сферата на посредничест-
вото и комуникациите. Бъдете 
внимателни с хората, с които ви се 
налага да общувате, защото няма 
гаранция, че те са искрени към вас. 
Помислете дали не сте сгрешили 
в отношенията си към някого или 
да сте казали на някого прекалено 
силни и обидни думи.

ВОДОЛЕЙ (20 Януари- 19 
Февруари)

Мислете за хората, които мо-
гат да станат посредници между 
вас и желаните партньори. Само 
те могат да направят желанията 
ви реални възможности. Занима-
нията с посредничество, търговия 
и комуникации могат да ви доне-
сат успешни сделки. Пазете се от 
клюки и интриги.

РИБИ (19 Февруари- 20 
Март)

Много подходящ момент да 
покажете талантите си. Бъдете 
умерени и мили само така ще ви 
забележат стойностни хора, от 
чиято подкрепа наистина имате 
нужда. Най-важно сега за вас е да 
бъдете самоуверени и да не позво-
лявате на никого да ви разколебае 
в качествата, които притежавате.

СУДОКУ

На 22.03. в с.Мрамор се прове-
де Вторият Национален фестивал 
по изкуствата „Белият щъркел”. 
Фестивалът  се провежда в първия 
ден на пролетта, тъй като  самия 
Мрамор се намира в една от двете 
най-големи колонии на вида „бял 
щъркел” в Софийското поле.

Лошите метеорологични усло-
вия не попречиха на провеждането 
му. Своя талант показаха над 1000 
даровити деца от цялата страна. Те 
изявиха своите заложби  в три въз-
растови групи в категориите:

-за най- добър маскараден кос-
тюм

-за детска рисунка на тема 
„Опазване на природата”

-за песен, танц или сценка, пос-
ветени на идването на пролетта, на 
белия щъркел.

-за най-добро индивидуално 
участие в конкурсната програма

На този фестивал общината ни 
бе представена във възрастовата 
група от 7 до 14 год. от ВГ „ Шик 
и трик” при читалище „Ив.Вазов” 
с.Нови хан, с ръководител Юлия 
Динчева. Професионално жури 
оцени техния талант и присъди ІІ 
място и парична награда.

Солистките на групата – Алек-
сандра Младенова и Алекс Шайта-
ни бяха удостоени със специалната 
награда на кметство с.Мрамор.

  Юлия Динчева

МНОГО НАГРАДИ ЗА ВГ „ ШИК И ТРИК”  
ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ 

„БЕЛИЯТ ЩЪРКЕЛ” Вкусен сач

Необходими продукти:
500г пилешко месо
2 моркова
2-3 чушки
3-4 глави лук
около50-100г кашкавал(пушен)
250 мл готварска сметана
сол на вкус
черен пипер
копър или магданоз
1 масло

Начин на приготвяне:
Сачът се слага на котлона да 

се загрее,намазан обилно с олио.
Пилешкото месо се реже на малки 
парчета(в каквато форма желаете).
Чушките се режат на лентички или 
колелца,лукът и морковите също 
на колелца.Картофите се обелват 
и се нарязват на тънки филийки.
Когато сачът хубаво се е загрял 
се слага първо пилешкото месо и 
се разбърква,за да се изпече рав-
номерно.Когато стане готово се 
маха от сача и се слага в друг съд.
Тогава в сача се слагат всички зе-
ленчуци.Върху тях на 3-4 пъти се 
сипва от маслото(което преди това 
се разтопява)и се задушават докато 
омекнат хубаво.Щом станат почти 
готови,към тях се прибавя отново 
месото и хубаво се разбърква.Вър-
ху всичко се рендосва кашкавал и 
се изсипва сметаната.Оставя се 1-2 
минути още на котлона,докато сме-
таната да се разстеле навсякъде по 
сача.Поднася се поръсен с копър 
или магданоз.

олио за сача
2-3 средни картофа

Бързо, лесно, вкусно

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Елин Пелин уведомява  Всички собственици 

на кучета на територията на общината, че съгласно Раздел 
ІІІ от   Наредба №3 на Общински съвет – Елин Пелин за 
придобиване, притежаване, отглеждане и развъждане на 
домашни любимци и селскостопански животни на терито-
рията на община Елин Пелин, в срок до 01.07.2009г. трябва 
да регистрират  домашните си любимци в общинска адми-
нистрация – гр. Елин Пелин, пл. „Независимост” №1 -  след 
като е извършена ветеринарномедицинска регистрация от 
лицензиран ветеринарномедицински специалист. /Ветери-
нарномедицинска регистрация в района на община Елин 
Пелин може да бъде направена във Ветеринарна лечебница 
на адрес: гр. Елин Пелин, ул. „Никола Петков” № 39/. 

  При регистрирането на животните, собствени-
ците заплащат такса първоначална регистрация на куче в 
размер на – 10 лв. /десет лева/ определена в Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на община Елин Пелин.

При установяване от Контролните органи на нереги-
стрирано куче на територията на общината на собствени-
ците ще бъдат налагани глоби съгласно разпоредбите на 
Наредба №3 на Общински съвет – Елин Пелин.


