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Годишни наГради на областния управител на софийска област за 2011 Година 
 Г-жА ГАля ГЕОРГИЕВА  СпЕчЕлИ ТИТлАТА КмЕТ 
НА ГОДИНАТА В КАТЕГОРИя „ГОлямА ОБЩИНА С 

НАСЕлЕНИЕ НАД 20 000 ДушИ“

Церемония по официално 
връчване на наградите „Кмет 
на 2011 г. от Софийска област” 
и на най-изявените дейци на 
образованието, културата, 
читалищната дейност, веро-

изповеданията и спорта от 
Софийска област, отличили се 
през годината, се проведе на 
21.12.2011 г. в заседателната 
зала на Областна админи-
страция на Софийска област.

Церемонията започна с 
музикален поздрав, отправен 
от малката Люба от НЧ ”Тодор 
Пеев 1871”- град Етрополе. 

Областният управител 
Красимир Живков направи 
отчет за дейността на Об-
ластната администрация 
през 2011 г. 

На събитието присъства 
народният представител от 
26 избирателен район – Да-
ниел Георгиев,  директори на 
териториалните дирекции 
от Софийска област, кметове-
те на общините от Софийска 
област, както и други офици-
ални гости. 

Награди за Кмет на 2011 
година от Софийска област  
бяха присъдени на трима от 
кметовете в областта:

Г-жа Галя Георгиева кмет 
на община Елин Пелин спече-

ли титлата Кмет на годината 
в категория „Голяма община с 
население над 20 000 души“.

Пенчо Геров - кмет на об-
щина Чавдар е носител на 
приза  „Зелена Община” за 

2011 г. 
инж. Богомил Георгиев - 

кмет на община Етрополе бе 
обявен за кмет, водил най-со-
циалната политика през 2011 
г. в областта. 

Малки коледари от началния етап на СОУ „ В. Левски“ в град 
Елин Пелин огласиха с песни и танци залата на общината, на по-
следното за 2011 г. заседание на общинските съветници.

Техните наричания за здраве, берекет и благополучие, изпълне-
ни с много чувство, вълнение, артистичност и нетърпеливо потро-
пване с криваците предизвикаха усмивки и аплодисменти от стра-
на на местните депутати.

КОлЕДАРИ ОГлАСИхА 
зАлАТА НА ОБЩИНАТА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 02. 02. 2012 г.(четвъртък) от 17:30 ч. в заседа-

телната зала на община Елин Пелин ще се проведе 
обществено обсъждане на Бюджет 2012 година и 
приемане на отчета за изпълнението на Бюджет 
2011 г.

Ръководството на община Елин Пелин кани всич-
ки граждани да се включат в обсъждането.

РИТуАл пО ОСВЕЩАВАНЕ НА БОЙНОТО зНАмЕ И 
ВОЕННИТЕ чАСТИ ot пОДЕлЕНИЕТО В 

С. муСАчЕВО СЕ пРОВЕДЕ В ГР. ЕлИН пЕлИН
подробности на стр. 2

ГОДИшЕН хОРОСКОп зА 2012 ГОДИНА
подробности на стр. 8

Общинските съветници решават
подробности на стр. 2 и 3

В НАВЕчЕРИЕТО НА КОлЕДА БяхА ОТКРИТИ ТРИ 
БИБлИОТЕчНО – ИНфОРмАцИОННИ цЕНТРОВЕ пО 

пРОГРАмА“ ГлОБ@лНИ БИБлИОТЕКИ“ В ОБЩИНАТА
подробности на стр. 4
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на стр. 3

По случай Йордановден, 
Богоявление на 6 януари на 
площада в гр. Елин Пелин 
се извърши ритуал по осве-
щаване на военните части и 
бойното знаме на поделение-
то в с. Мусачево.

Проливния дъжд не по-
пречи на десетки елинпелин-
чани да почетат ритуала. 

След Великия богоявлен-
ски водосвет тримата све-
щеници – отците Иван, Се-
рафим и Стоян благословиха 
и осветиха бойното знаме и 

отслужиха молебен за здра-
ве на военнослужещите. На 
тържествения водосвет при-
състваха кметът на общината 
– Галя Георгиева, заместник 
кмета Ангелина Димитрова 
и секретарят на общината 
– Цветанка Методиева. Ко-
мандващ на военния ритуал 
бе майор Иван Тонков. Стро-
ят бе приет от подполковник 
Васко Михайлов.

„За пръв път водосвет е 
отслужен в България по вре-
мето на цар Симеон Първи 

РИТуАл пО ОСВЕЩАВАНЕ НА БОЙНОТО зНАмЕ 
И ВОЕННИТЕ чАСТИ ОТ пОДЕлЕНИЕТО В 

С. муСАчЕВО СЕ пРОВЕДЕ В ГР. ЕлИН пЕлИН
Велики преди битката при 
Ахелой през 917 година. След 
Освобождението на страната 
традицията е възстановена 
от първия военен министър 
на Княжество България ге-
нерал майор Паренсов и про-
дължава до 1946 година, след 
това водосветът е възстано-
вен през 1993 година“, каза в 
приветствието си майор Тон-
ков. 

„Армията побеждава с 
кръста Христос, който в древ-
ност се яви на Свети Констан-
тин Велики и до ден днешен 
църквата и армията са нераз-
делни в борбата си срещу вра-
говете и срещу злините“, каза 
в благословението си отец 
Иван Плещов и допълни, че 
в ежедневното си богосложе-
ние Светата църква се моли 
за своя народ и войнство.

Военните части и всич-
ки присъстващи бяха благо-
словени с проявлението на 
Светия Дух в осветената бо-
гоявленска вода за здраве и 
успех. Общинските съветници гласуваха промени в Наредба-

та за местните такси, като определиха нов ред за частично 
освобождаване от такса битови отпадъци за незастроените 
имоти на територията на общината, които няма да ползват 
през цялата календарна година.

Частично освобождаване от такса битови отпадъци за 
услугите по сметосъбирането и сметоизвозването.

Съветниците приеха образец на декларация, към която се 
прилагат 4 документа, а именно:

1. Удостоверение, че собствениците на имота нямат па-
рични задължения към общината.

2. Удостоверение от НАП, че собствениците на имота ня-
мат парични задължения към държавата.

3. Декларация от кмета на населеното място, че имотът не 
се ползва и не е застроен.

4. Удостоверение от фирмата по сметосъбиране и смето-
извозване, че не предоставя съответните услуги.

Пълният текст на промените в Наредбата и декларацията 
може да намерите на интернет страницата на общината.

на вниманието на собствениците на имоти
НОВ РЕД пРИ ОСВОБОжДАВАНЕ 
ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТпАДЪцИ

на вниманието на хората с трайно 
намалена работоспособност 

пРОмЕНИ В пРАВИлНИКА зА пРЕДОСТАВяНЕ 
НА БЕзВЪзмЕзДНИ пОмОЩИ НА фИзИчЕСКИ 
лИцА ОТ БюДжЕТА НА ОБЩИНА ЕлИН пЕлИН

От 1 януари 2012 год. еднократна парична помощ ще се пре-
доставя единствено на лица с трайно намалена работоспособ-
ност и изрично упомената нужда от чужда помощ в решението 
на ТЕЛК. Размерът на помощта остава непроменен – 75 лева.

общинските съветници решават    
РЕшЕНИя ВзЕТИ НА ТРЕТОТО зАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНКИ СЪВЕТ - ЕлИН пЕлИН
Решение № 31
На основание чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА задължава общин-
ските търговски дружества „Си-
нанец” ЕООД, „Газо-енергийно 
дружество-Елин Пелин” ЕООД,  
„МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД,  „Ме-
дицински център І-Елин Пелин” 
ЕООД и  дружеството с общинско 
участие в капитала „СХБАЛ-Елин 
Пелин” ООД в срок до 01.03.2012 
година да въведат администра-
тивна информационна система, 
която да включва най-малко 
деловоден регистър за входяща 
и изходяща кореспонденция, 
заповедна книга и регистър на 
договорите, сключвани от дру-
жествата.

Решение № 32
На основание чл.21, ал.1, т. 

15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, 
ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на 
НСОРБ:

1.Определя за делегат в Об-
щото събрание на Национал-
ното сдружение на общините в 
Република България представи-
теля на Общински съвет- Елин 
Пелин- Председателя на Общин-
ски съвет- Елин Пелин.

2.При невъзможност за учас-
тие на определения по т.1 деле-
гат в заседание на Общото съ-
брание, той ще бъде заместван 
от Зам. председателя на Общин-
ски съвет- Елин Пелин.

Решение № 33
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА, във връзка с чл.52, 
ал.1, т.3 от Закона за водите:

1.Да се издават разрешител-
ни за ползване на водните обек-
ти- публична общинска собстве-
ност, за аквакултури и свърза-
ните с тях дейности, за срок до 
приключване на срока на дейст-
вие на договора за наем.

2.За всеки конкретен обект 
Кмета на Община Елин Пелин да 
изисква решение от Общински 
съвет- Елин Пелин за откриване 

на процедура за ползване на во-
дни обекти- публична общинска 
собственост, на база на което ще 
се издава разрешение.

Решение № 34
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА:
1.Да бъде открита процеду-

ра за издаване на Разрешително 
за ползване на повърхностен 
воден обект- микроязовир ,, Та-
раторското”, имот № 000380, зе-
млище с. Габра с цел на използ-
ване: ,, Рибовъдно стопанство за 
садково отглеждане на риба” на 
,, НИН- 73” ЕООД.

2.Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин за предпри-
емане на действия за издаване 
на разрешението.

Решение № 35
На основание чл.21, ал.1, т. 

7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.52, ал.1, т.3 от Закона за води-
те Общински съвет- Елин Пелин 
да се извърши изменение в При-
ложение № 4- За извършване 
на други услуги от звено ,, Еко-
логия” към Наредба за опреде-
лянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги 
на територията на община Елин 
Пелин, а именно включване на 
следните административни ус-
луги:

1.Издаване на ,, Разрешител-
но за водовземане от повърх-
ностен воден обект и подземни 
води”- включително язовири, 
микроязовири и минерални 
води- публична общинска соб-
ственост, както и от находища на 
минерални води- изключителна 
държавна собственост, които са 
предоставени безвъзмездно за 
управление  и ползване от об-
щините.

такса 250 лв., срок на изпъл-
нение 120 дни

- Продължаване срока на ,, 
Разрешително за водовземане 
от повърхностен воден обект и 

подземни води”
такса 100 лв., срок на изпъл-

нение 100 дни
- Изменение и/ или допълне-

ние на ,, Разрешително за водо-
вземане от повърхностен воден 
обект и подземни води”

такса  130 лв., срок на изпъл-
нение 100 дни

2. Издаване на ,, Разреши-
телно за ползване на воден 
обект- публична общинска соб-
ственост”, с изключение на раз-
решителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 
от Закона за водите.

 такса 250 лв., срок на изпъл-
нение 120 дни.

- Продължавнане срока на 
,, Разрешително за ползване на 
воден обект- публична общин-
ска собственост”

такса 100 лв., срок на изпъл-
нение 100 дни

- Изменение и/ или допълне-
ние на , Разрешително за полз-
ване на воден обект- публична 
общинска собственост”

такса 130 лв., срок на изпъл-
нение 100 дни  

Решение № 36
На основание чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА, чл.9 от Правилника 
за реда за предоставяне на ед-
нократни безвъзмездни финан-
сови помощи в полза на физиче-
ски лица от бюджета на Община 
Елин Пелин да бъде предоста-
вена еднократна безвъзмездна 
финансова помощ размер на 
75.00 лв. от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2011 година, на 
следните лица:

Христо Иванов Ангелов- 
гр.Елин Пелин

Екатерина Иванова Спасова 
- гр.Елин Пелин

Пенка Георгиева Златкова - 
гр.Елин Пелин

Марика Томова Нинова - 
гр.Елин Пелин

Анета Ангелова Тасева - 
гр.Елин Пелин

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

ЗМСМА
обявява

Отменен е чл.16 ал.2 т.2 от Наредба за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги, приета с Реш.№ 468 от 
18.12.2008г., съгласно Решение № 423/27.05.2010г. по адм.дело № 174 
от 2010 година на АССО, влязло в сила на 26.07.11г. с Реш. №10912 на 
ВАС.

забележка: същата е отменена и от общински съвет с при-
емането на нова наредба.

***   
Решение №1430 от 28.04.2011г. на Общински съвет е в сила, съглас-

но Определение № 414 от 18.07.2011г. по адм.дело № 452 от 2011 година 
на Административен Съд – София област, с което жалбата на „Сдруже-
ние гражданска алтернатива” е оставена без разглеждане и делото е пре-
кратено.

***
Наредба за определянето и администрирането на местните так-

си и цени на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета 
с Реш.№1246/16.12.2010г. на Общински съвет-Ел.Пелин, в частта й 
чл.19 ал.ал. 2, 3 и 4 e оспорена пред Административен съд София об-
ласт с Жалба от „Екстранс” ООД гр.София и „Табак Текник” ЕООД 
гр.Благоевград.



брой 1 - м. януари 2012 г. 3

общинските съветници решават    
РЕшЕНИя ВзЕТИ НА ТРЕТОТО зАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНКИ СЪВЕТ - ЕлИН пЕлИН

Димитър Стоянов Стефанов 
- гр.Елин Пелин

Павлинка Станоева Тодорова 
- гр.Елин Пелин

Димитър Илчов Димитров - 
гр.Елин Пелин

Добринка Димитрова Добре-
ва - с.Гара Елин Пелин

Трайко Кирилов Марков - 
с.Гара Елин Пелин

Радостина Йорданова Стоя-
нова - с.Гара Елин Пелин

Стоименка Атанасова Заше-
ва - с.Гара Елин Пелин

Цветан Пешев Йонев - с.Гара 
Елин Пелин

Кристиян Пламенов Дими-
тров - с.Гара Елин Пелин

Антония Любенова Цонче-
ва, за нуждите на сина й Виктор 
Стефанов Цончев - с.Нови хан

Йорданка Стоянова Андрее-
ва - с.Нови хан

Методи Благоев Димитров - 
с.Нови хан

Цветанка Митрева Божкова 
- с.Нови хан

Траянка Николова Величко-
ва - с.Нови хан

Марко Стамов Величков - 
с.Нови хан

Стоил Вълков Зангочев - 
с.Елешница

Петър Цветанов Иванов - с. 
Елешница

Стефан Петров Бошов - 
с.Габра

Цвета Мильова Стоянова - 
с.Крушовица

Иванка Малинова Стоянова 
- с.Лесново

Цветан Йорданов Стойчев - 
с.Лесново

Миронка Кирилова Велино-
ва - с.Лесново

Боян Петров Цветков - 
с.Лесново

Анка Арангелова Вадева - 
с.Лесново

Донка Цветкова Стойнова - 
с.Григорево

Надежда Христова Цекова - 
с.Григорево

Василка Григорова Стоянова 
- с.Мусачево

Любка Петрова Постолова - 
с.Мусачево

Катя Динева Трифонова - 
с.Мусачево

Спас Стефанов Спасов - 
с.Голема Раковица

Мария Илиева Методиева - 
с.Столник

Траян Илиев Стоянов - 
с.Столник

Решение № 37
На основание чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА и чл.2 от Правилника 
за реда за предоставяне на ед-
нократни безвъзмездни финан-
сови помощи в полза на физиче-
ски лица от бюджета на Община 
Елин Пелин:

1. Да бъде предоставена ед-
нократна безвъзмездна финан-
сова помощ на Любомир Васи-
лев Владимиров, с.Равно поле в 
размер на 750,00 / седемстотин 
и петдесет/ лева, за изплащане 
на здравните му осигуровки за 
минал период с цел настанява-
не в Дом и предвид тежкото му 
здравословно и финансово със-
тояние.

2.  Еднократната помощ да 
бъде получена от Зоя Руева-
гл.експерт в отдел „Социална 
закрила” към Дирекция „Соци-
ално подпомагане” гр. Елин Пе-
лин, която да представи разход-
но-оправдателните документи 
след изплащане на здравните 
осигуровки в касата на Община 
Елин Пелин.

Решение № 38
На основание чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА и чл.2 от Правилника 
за реда за предоставяне на ед-
нократни безвъзмездни финан-
сови помощи в полза на физиче-
ски лица от бюджета на Община 
Елин Пелин да бъде предоста-
вена еднократна безвъзмездна 
финансова помощ на Даниела 
Борисова Петрова, с.Доганово за 
нуждите на сина й Петър Дани-
елов Петров в размер на 500,00 
/ петстотин/ лева, предвид теж-
кото му здравословно състоя-
ние и материално положение на 
семейството.

Решение № 39
Приема предложението на 

г- н Ангел Ангелов за увеличава-
не сумата в  Предложение от г-
жа Г.Георгиева-Кмет на Община 
Елин Пелин вх.№ ГР-5592/3/ от 
02.12.2011г., за предоставяне на 
еднократна безвъзмездна фи-
нансова помощ на Пенка Алипи-
ева Велева, с.Лесново, от 500,00 
лева на 1 000, 00 лева.

Решение № 40
На основание чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА и чл.2 от Правилника 
за реда за предоставяне на ед-
нократни безвъзмездни финан-
сови помощи в полза на физиче-
ски лица от бюджета на Община 
Елин Пелин да бъде предоста-
вена еднократна безвъзмездна 
финансова помощ на Пенка Али-
пиева Велева, с.Лесново в раз-
мер на 1 000,00 / хиляда/ лева, 
за покриване на част от щетите, 
причинени от избухнал пожар в 
дома й и предвид настъпването 
на зимния сезон.

Решение № 41
На основание чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА и чл.2 от Правилника 
за реда за предоставяне на ед-
нократни безвъзмездни финан-
сови помощи в полза на физиче-
ски лица от бюджета на Община 
Елин Пелин да бъде предоста-
вена еднократна безвъзмездна 
финансова помощ на Петранка 
Иванова Иванова, гр.Елин Пе-
лин в размер на 300,00 / триста / 
лева, предвид тежкото й финан-
сово положение и здравословно 
състояние

Решение № 42
На основание чл.21, ал.1, т.12 

и т.23 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.26а, ал.2 от Закона за народ-
ните читалища приема Годиш-
на програма за развитие на чи-
талищната дейност в Община 
Елин Пелин за 2012 година, съ-
гласно приложението.

Решение № 43
На основание чл.21 ал.2 от 

ЗМСМА променя Правилника за 
реда за предоставяне на едно-
кратни безвъзмездни финансо-
ви помощи в полза на физиче-
ски лица от бюджета на Община 
Елин Пелин, приет с Решение № 
1131/30.09.2010г. на Общински 
съвет, както следва:

1. вместо „ чл.5 Размерът на 
предоставената еднократна фи-
нансова помощ не може да бъде 
по-голям от 1000 (хиляда) лева.” 
, 

да се чете: 
„чл.5 (1) Размерът на предос-

тавената еднократна финансова 
помощ не може да бъде по-голям 
от 500,00 (петстотин) лева.

(2) В случаи на изключител-
но тежки здравословни пробле-
ми, размерът на предоставената 
еднократна финансова помощ 
може да бъде  до 1000,00 /хиля-
да/ лева.”

2. вместо „чл.9 Общински съ-
вет – Елин Пелин всяка кален-
дарна година отпуска еднократ-
на финансова помощ на лица с 
трудово намалена  работоспо-
собност  90 и над 90% в размер 
на 75лв., след подадена молба и 
актуално експертно решение на 
ТЕЛК или НЕЛК.” ,

да се чете:
„чл.9 Общински съвет – Елин 

Пелин всяка календарна година 
отпуска еднократна финансова 
помощ в размер на 75,00 /се-
демдесет и пет/ лева  на лица 
с трудово намалена  работос-
пособност с чужда помощ, след 
подадена молба и актуално екс-
пертно решение на ТЕЛК или 
НЕЛК.”

3. вместо „чл.11 Разглежда-
нето на постъпилите молби се 
извършва съвместно от посто-
янните комисии на Общински 
съвет по „Финанси, бюджет и 
икономика” и по „Здравеопазва-
не, образование, култура и веро-
изповедания, младежта, спорта 
и туризма.”

да се чете:
„чл.11 Разглеждането на по-

стъпилите молби се извършва 
от постоянната комисия на Об-
щински съвет по „Здравеопазва-
не, образование, култура и веро-
изповедание, спорт и социални 
дейности.”

4. създава се раздел ПРЕХОД-
НИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПО-
РЕДБИ

§ 1 Промените, приети с Ре-
шение №  ......... по Протокол №  
...... от ......... на Общински съвет-
Елин Пелин влизат в сила от 
01.01.2012 година.

Решение № 44
На основание чл.21 ал.1 т.8 

от ЗМСМА  видоизменя свое 
Решение № 1335 по Протокол 
№49/22.02.2011г. в частта т.2 
като вместо: „Дава съгласие-
то си Центъра за Обществена 
подкрепа да бъде настанен в 
сградата на Административен  
културен център гр.Елин Пелин, 
ет.2, помещение №5.”, да се чете: 
„Дава съгласието си Центъра за 
Обществена подкрепа да бъде 
настанен в сградата на Адми-
нистративен  културен център 
гр.Елин Пелин, ет.2, помещение 
№1.”

Решение № 45
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от ЗУЖВГМ-
ЖСВ, във връзка с чл.16 от 
ППЗУЖВГМЖСВ:

1.  Местната комисия по чл.8 
ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ да се със-
тои от 7 /седем/ члена.

2. Утвърждава за председа-
тел на местната комисия по чл.8 
ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ Йордан 
Илиев Йорданов-Зам.Кмет на 
Община Елин Пелин (телефон 
за връзка 0893/446464).

3. Утвърждава членове на 
местната комисия по чл.8 ал.2 от 
ЗУЖВГМЖСВ, както следва:

3.1 Севделина Стоянова Ве-
льова – началник отдел „УОС”, 
представител на Общината (те-
лефон за връзка 0893/441446).

3.2 Цветанка Йорданова Зла-
танова – гл.експерт „НПО” , пред-
ставител на Общината (телефон 
за връзка 0893/441473).

3.3 Дияна Димитрова – 
мл.юрисконсулт, представител 
на Общината (телефон за връз-
ка 0893/441439).

3.4  Елена Борисова Леко-
ва-Лазарова – началник отдел 
„ФСД”, представител на Об-

щината (телефон за връзка 
0893/441440).

3.5 Георги Любенов Костов  
- Председател на Общински съ-
вет-Елин Пелин, представител 
на Общински съвет (телефон за 
връзка 0893/441449).

3.6 Емил Стоянов Петров 
– Зам.Председател на Общински 
съвет-Елин Пелин, представи-
тел на Общински съвет (теле-
фон за връзка 0893/441457).

Решение № 46
На основание чл.21 ал.1 т.11 

и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от 
ЗУТ:

1. Одобрява ПУП-ПЗ „ За 
складова дейност – метали ” на 
имоти №№ 007020 и 007021, 
местност „ Чойна ” в землището 
на с.Мусачево с ЕКАТТЕ 49388, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област, със следните показате-
ли: височина на сградите – до 
15м; плътност на застрояване – 
до 60%; Кинт – до 1,5; минимал-
на озеленена площ – 20%; начин 
на застрояване – свободно.   

2. Проектирането, изгражда-
нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Об-
щински съвет-Елин Пелин под-
робен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възло-
жител /собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 47
На основание чл.21 ал.1 т.11 

и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от 
ЗУТ:

1. Одобрява ПУП-ПЗ „ За 
складови дейности и крайпътен 
обслужващ обект с администра-
ция ” на имот № 008031, мест-
ност „ Алчака ” в землището на 
с.Григорево с ЕКАТТЕ 17885, Об-
щина Елин Пелин, Софийска об-
ласт, със следните показатели: 
височина на сградите – до 15м; 
плътност на застрояване – до 
60%; Кинт – до 2,0; минимална 
озеленена площ – 30%; начин на 
застрояване – свободно.

2. Проектирането, изгражда-
нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Об-
щински съвет-Елин Пелин под-
робен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възло-
жител /собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 48
На основание чл.21 ал.1 т.11 

и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от 
ЗУТ:

1.  Одобрява ПУП-ПРЗ за 
жилищно строителство/ ниско 
застрояване/ и улично разши-
рение в имоти №№ 350024, 
350015, 350016, 350017 и 350020  
и част от имот №350022, мест-
ност „ На друма ” в землището 
на с.Огняново с ЕКАТТЕ 53343, 
Община Елин Пелин, Софий-
ска област, с който се създават 
задънени улици с ос.т.43а-43в 
и 44а-44в, разширява се улица 
с ос.т.23-43-44-46 и се продъл-
жава до ос.т.45а и се образуват 
нови УПИ за жилищно строи-
телство/ ниско застрояване/ 
в кв.35, Община Елин Пелин, 
Софийска област, със следните 
показатели: устройствена зона 
– Жм, височина на сградите – до 
10м; плътност на застрояване – 

до 60%; Кинт – до 1,2; минимал-
на озеленена площ – 40%; начин 
на застрояване – свободно.   

2. Проектирането, изгражда-
нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Об-
щински съвет-Елин Пелин под-
робен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възло-
жител /собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 49
На основание чл.21 ал.1 т.11 

и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от 
ЗУТ:

1.  Одобрява ПУП-ПЗ „ За 
складови дейности ” на имоти 
№№ 165052 и 001069, местност 
„ Умни дол ” в землището на 
с.Нови хан с ЕКАТТЕ 52012, Об-
щина Елин Пелин, Софийска об-
ласт, със следните показатели: 
височина на сградите – до 15м; 
плътност на застрояване – до 
80%; Кинт – до 2,5; минимална 
озеленена площ – 20%; начин на 
застрояване – свободно.   

2. Проектирането, изгражда-
нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Об-
щински съвет-Елин Пелин под-
робен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възло-
жител /собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 50
На основание чл.21 ал.1 т.11 

и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от 
ЗУТ:

1.  Одобрява ПУП-Парцела-
рен план за външен водопровод 
за захранване на ПИ № 024002, 
местност „Пазарски път” в зем-
лището на с.Мусачево с ЕККАТЕ 
49388, Община Елин Пелин, Со-
фийска област.  

2. Проектирането, изгражда-
нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Об-
щински съвет-Елин Пелин под-
робен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възло-
жител /собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 51
На основание чл.21 ал.1 т.11 

и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от 
ЗУТ:

1.  Одобрява ПУП-Парцела-
рен план за външно електроза-
хранване с кабелна линия сред-
но напрежение на ПИ № 024002, 
местност „ Пазарски път ” в зем-
лището на с.Мусачево с ЕККАТЕ 
49388, Община Елин Пелин, Со-
фийска област.  

2. Проектирането, изгражда-
нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Об-
щински съвет-Елин Пелин под-
робен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възло-
жител /собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Пълният текст на Решения-
та четете на сайта на община 
Елин Пелин: www.elinpelin.org



брой 1 - м. януари 2012 г.�

На 22 декември 2011 го-
дина в Народно читалище 
„Просвета 1922” село Равно 
поле, община Елин Пелин, 
област Софийска бе открит 
дългочаканият библиотечно-
информационен център по 
програмата „Глобални биб-
лиотеки – място за достъп до 
информация и комуникация 
за всички”. Събитието бе ува-
жено от Галина Томова – ре-
гионален кординатор по про-
грамата и Ангелина Илиева 
– главен експерт „Образува-
ние” при община Елин Пелин, 
както и от много жители на 
селото. Лентата бе прерязана 
от Галина Томова и Юлиана 
Стоилова – председател на 
читалищното настоятелство 
на НЧ „Просвета 1922”. Госпо-
жа Стоилова благодари на г-
жа Томова и г-жа Илиева без 
чиято помощ и съдействие 
тази програма трудно би се 
осъществила:

„Читалищното ни насто-
ятелство е особено гордо с 
реализацията и изпълнение-
то на тази програма. Програ-
мата „Глобални библиотеки” 
е разработена, за да улесни 
достъпа на гражданите до 
информация, знания, кому-
никации, електронно съдър-
жание, учене през целия жи-
вот и услуги за общността, 
чрез мрежата на обществе-
ните библиотеки в България. 
Тя е съвместна инициатива 
на Министерството на култу-
рата и Програмата на ООН за 
развитие.  С нейната реали-
зация нашата библиотека ще 
добие нов облик, предоста-

В НАВЕчЕРИЕТО НА КОлЕДА БяхА ОТКРИТИ ТРИ 
БИБлИОТЕчНО – ИНфОРмАцИОННИ цЕНТРОВЕ пО 

пРОГРАмА“ ГлОБ@лНИ БИБлИОТЕКИ“ В ОБЩИНАТА 

вайки безплатен пакет от ус-
луги на потребителите  чрез 
компютри и достъп до ин-
тернет. В днешния глобален 
свят често повтаряната фра-
за глобализация, съкращава 
времето и пространството 
и най-просто означава, че 
нещата стават по-бързо, а 
разстоянията се съкращават 
драматично. Като част от 
Европа посрещаме предиз-
викателствата на глобализи-
ращия се свят. За някой той 
е благо, за други проклятие. 
Безпорно е едно, че глобани-
ят свят поставя на преценка 

години на всепоглъщаш гло-
бализационен процес трябва 
да запазим националните си 
особености, българската си 
идентичност, да останем рав-
нопоставени като държава 
и нация, да имаме свое лице, 
култура и духовност. Защото 
и :”Ний сме дали нещо на све-
та!”

Намерението на читалищ-
ното настоятелство на НЧ 
„Просвета 1922” е с  предоста-
вената техника да помогне за 
реализиране целите на про-
грамата, а именно : изграж-
дането на нов тип библиоте-
ка, предоставяща безплатен 
пакет от услуги за посетите-
лите, които ще бъдат в полз-
ва на всички целеви групи от 
населението. 

Благодаря на всички, ко-
ито взеха участие в осъщест-
вяването на програмата.”

***
На 22.12.2011 г. в  НЧ,, 

Отец Паисий 1928” село Му-
сачево, община Елин Пелин 
бе открита целева библи-
отека по програма ,,Глоб@
лни библиотеки -България” 
от госпожа Галина Томова-

много ог свхащанията ни за 
националните общества и 
държави.   Осъзнавам, че днес 
ни „залива третата вълна на 
Тофлър”. Финасовите и тър-
говските интереси са мосто-
вете, които свързват държа-
вите. Интернет пък унифи-
цира гражданите на света, 
като не признава расови и 
етнически белези.. Но най-ва-
жното, според мен е, че в тези 

регионален координатор по 
Програмата за Община Елин 
Пелин. На дългоочакваното  
за нашето село събитие при-
състваха директора на учили-
щето госпожа Ива Григорова, 
учители,ученици ,служители 
от Кметството,самодейци и 
жители на селото.Всички те 
изказаха задоволството и 
радостта си от новата придо-
бивка.

Силният студ  не уплаши жителите на Гара Елин Пелин и 
те отново се събраха, за да празнуват заедно Коледа. По тра-
диция и тази година кметство и читалище „Светлина-1975”, 
обединиха усилия и подготвиха истински и вълнуващ праз-
ник. Веселието отново бе поверено на духов оркестър”Стефан 
Стефанов”.  Музикантите свириха с много настроение, което 
се предаде на всички празнуващи. Завъртяха се  кръшни хора, 
поведени от момичетата от мажоретния състав при читали-
щето. Коледарите от НУ”Отец Паисий” с ръководител З.Цонева 
отправиха своите коледни пожелания за здрава, успешна и 
плодородна година, a сестрите Петя и Диана Върбанови попя-
ха весели народни песни.

  Кметът на Гара Елин Пелин, г-жа В.Вучкова почерпи всич-
ки с червено вино и доведе дядо Коледа, който раздаде бонбо-
ни на децата.

Желаем на всички мирна,щастлива и успешна 2012 годи-
на. 

Читалище ”Светлина-1975”  Гара Елин Пелин

ка. Събралите се край елхата 
деца ги очакваха с нетърпе-
ние. Те пяха, рецитираха и 
танцуваха, а добрият старец 
им раздаде подаръци.

•Както всяка година, така 
и тази на Коледа, село Равно 
поле  беше огласено от коле-
дарски песни, които разна-
сяха добрата вест за рожде-
нието Христово. Коледарите 
посетиха всеки дом с поже-
лания за здраве и берекет 
през новата 2012 година.

Коледуването в с.Равно 
поле се възродява преди 
шест години от група само-
дейни и отворени към бъл-
гарския бит и култура мла-
дежи.Това е традиция която 
радва както млади, така и 
стари.

Коледа и Нова година са лю-
бимите празници на децата, а 
в училище „Ст.Стефанов“ те са 
традиционни, дългоочаквани и 
много желани. 

За поредна година колед-
ното тържество на учениците 
от училището има и благотво-
рителна цел. Тази година то бе 
посветено на малкия  Божидар, 
бъдещ първокласник,  страдащ 
от тежко заболяване. Учени-
ческият съвет към училището 
решава да се организира търже-
ство, на което да дадат събрани-
те вече средства, за лечението 
на Божидар. Ръководството на 
училището прегръща идеята и 
организира голям коледен кон-
церт, в който да се включи цяло-

то училище.
Тържеството бе проведено в 

музикалния салон на училище-
то и бе открито с изпълнения 
на духовия оркестър, в които се 
включи и директорът на учили-
щето – Антон Тонев, бивш орке-
странт. 

Събраните 219 лв. от учени-
ците бяха връчени на майката 
на Божидар.

С песни, танци и слово беше 
отправено послание към всички 
деца и учители за светла Коле-
да и весела Нова година. Гост на 
тържеството беше и заместник 
министърът на отбраната - д-р 
Валентин Радев, който също със 
средства подпомогна благород-
ната кауза на учениците. 

КОлЕДНО НАСТРОЕНИЕ В 
ОСНОВНО учИлИЩЕ „СТЕфАН 
СТЕфАНОВ“ ГАРА ЕлИН пЕлИН

•На 22 декември от 
Лапландия в читалището на 

с. Равно поле пристигна дядо 
Коледа с красивата Снежан-
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На 22 декември, в навечерието на свет-
лите Коледни празници ОНЧ “Елин Пе-
лин”, носител на орден “Кирил и Методий” 
I степен, отпразнува подобаващо тържест-
вено своята 115 годишнина. 

Голямата зала на читалището се оказа 
твърде малка, за да посрещне всички, ко-
ито искаха да бъдат в своето читалище на 
неговия 115 годишен рожден ден. Това пък 
бе и доказателството, че НЧ “Елин Пелин” 
точно 115 години е “огнище на родолю-
бие”. Сред гостите бяха: заместник кмета 
на община Елин Пелин Пламен Грозданов, 
дъщерята на дългогодишния диригент и 
композитор Димитър Динев, чието име 
носи хорът – Мария Динева,  председате-
ли, секретари и членове на читалищни на-

НАРОДНО чИТАлИЩЕ „ ЕлИН пЕлИН“ ОТБЕлязА 
ДОСТОЙНО 115 ГОДИшНИя СИ юБИлЕЙ

стоятелства.
Тази вечер тържествени-

ят гала концерт – спектакъл 
събра на сцената всички чи-
талищни състави. Празникът 
бе открит с изпълненията 
на Шопския ансамбъл. Най-
доброто от своя репертоар 
показаха  Народния хор „ Д. 
Динев“, който също чества-
ше своя 50 годишен юбилей. 
На сцената  се изявиха още 
ДВГ“Камбанки“. 

Публиката имаше възмож-
ността да види ученици от 
класа по пиано, ДФГ „Шаре-

ни мъниста“, групата за романтични песни, 
театрално студия „ Мелпомена“. Публиката 
буквално се взри от артистичния талант и 
изпълненията на възпитаниците на школа-
та по танци на младата преподавателка Бо-
жидара Стоянова.  

В един великолепен спектакъл, то за 
сетен път доказа, че  читалището е домът, 
в който се срещат миналото и настоящето, 
където стари и млади творят заедно. Среди-
ще, където се съхраняват, възраждат и раз-
виват традиционни и съвременни форми на 
изкуство. Храмът, в който всеки един може 
да изиграе своя любим танц, да изпее своя-
та любима песен. Народно читалище “Елин 
Пелин” заслужено е получило званието “Об-
разцово”.

В навечерието на Коледа, художникът Иван Караджов за-
радва своите почитатели с поредната си изложба. Официал-
ното откриване се състоя на 19.12.2011г.в салона на читалище 
„Светлина-1975”, където авторът изложи своите произведе-
ния. Събитието беше уважено от много жители на гара Елин 
Пелин и общината.

Иван Караджов разказа на присъстващите вълнуващи мо-
менти от своята творческа биография, сподели за нещата, ко-
ито го вдъхновяват и прочете свои стихове, посветени на сю-
жети от картините.

Творбите на Караджов развълнуваха всички със своята 
дълбока чувственост, красота и изящност.  

В дните преди Коледа , по-
добно на джуджетата на дядо 
Коледа в залата на малките 
принцеси от  СК „Теа Денс ‘’  
кипи усилен и неуморен труд.  
Те трескаво приготвят своя 
коледен празник - подарък  
за хората от Община Елин Пе-
лин . Въпреки малкото време 
те успяват заедно със своите 
треньорки да сътворят едно 
малко коледно чудо , а имен-
но тяхната „Коледна приказ-

ка „Невероятен мини спек-
такъл , който ни отвежда в 
съня на една малка принцеса  
и нейното желание за Коледа 
да обиколи целия свят и да 
научи всички танци на наро-
дите. Спектакълът предста-
ви танци от Индия, Египет, 
Виена,  Америка, България и 
други. Танците се изпълнява-
ха от  всички грации в клуба 
под съпровод на характерни 
за различните народи  музи-

КОлЕДНА пРИКАзКА ОТ „ТЕА ДЕНС”
ки и с типични техни движе-
ния, в които децата успяха да 
покажат освен танцовите си 
и гимнастически умения и 
много артистично и емоцио-
нално присъствие. Те  пото-
пиха  зрителите в  коледното 
настроение,  накараха всички 
в залата да събудят детето 
в себе си . Едно представле-
ние, което показа големият 
напредък на клуба във всяко 
едно отношение, дошъл бла-
годарение  на труда на децата 
и на екипа на СК „ТЕА Денс” – 
Преслава Вулова, Цветелина 
Атанасова,  Людмила Илиева, 
Зорница Върбанова и предсе-
дателя на клуба Теодора Гра-
матикова. Естествено за ус-
пеха и напредъка важна роля 
имат и родителите на децата, 
които активно започват да се 
включват в дейността на клу-
ба и естествено ръководство-
то на Община Елин Пелин. 

На финала на спектакъла 
освен обичайното раздаване 
на подаръци и благодарстве-
ни думи тази година  СК „ТЕА 
Денс” прочете своето писмо 
до Дядо Коледа. След прочи-
тането на това писмо дойде и 
голямата изненада за екипа 
и децата от клуба, поднесена 
от родителите -  Огледална 
стена за мечтаната зала по 
балет. И ето тук може би е 
подходящо да използваме и 
думите от текста на „Колед-
ната приказка”.   

„На Коледа стават чудеса, 
на Коледа мечтите се сбъд-
ват„

СК „ТЕА Денс” поднася 
своята искрена благодарност 
към родителите и към ръко-
водството на Община Елин 
Пелин за помощта и подкре-
пата. Благодарим Ви 
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Има една единствена нощ, 
за която всички знаем, че чу-
деса непременно се случват.
Няма значение с  кого и  къде 
– те непременно идват в тази 
свята и единствена Коледна 
нощ.

 А децата са тези, които 
най-много вярват в чудеса. 
Без тях не могат да мечтаят, да 
се сприятеляват. Така се  роди  
идеята да превърнем Консул-
тативния кабинет за социал-
на превенция  в гр. Елин Пе-
лин  в  работилница на Дядо 
Коледа. Само за няколко часа 
14 деца, като истински по-
мощници на добрия белобрад 
старец , заедно с обществени-
те си възпитатели, с усърдие  
майсториха керамични джу-
джета и коледни ботушки. На 
фона на нежна коледна музи-
ка и  предпразнично настро-

ение  рисуваха върху стъкло 
прекрасни коледни мотиви 
и пейзажи. Тези деца, които 
носят белега на “лоши” деца, 
за няколко часа от непокор-
ни и буйни се превърнаха в 
спокойни и уравновесени. Те  
успяха да отворят сетивата 
ни и да ни покажат, че те са 
преди всичко просто деца и 
.... също мечтаят за доверен 
приятел, разбран родител 
или великодушен учител...В 
такава предпразнична атмос-
фера сръчните детски ръце 
изработиха прекрасни колед-
ни сувенири. Под мотото “Ко-
ледна усмивка” с тези детски 
уникати  направихме излож-
ба в сградата на Община Елин 
Пелин и показахме, че дори и 
в суровия живот винаги има 
място за поне малко красота 
и настроение.

Коледа, това е един от 
най-светлите и красиви праз-
ници. Това е времето, когато 
семейство се събира заедно 
около елхата и трапезата, и се 
усеща цялата топлота и уют.  

Традицията повелява на 
Бъдни вечер цялото семей-
ство да се събира на трапеза-
та заедно. А ученици, учите-
ли и родители  от   Основно 
училище ”Христо Ботев” село 
Равно поле   се чувстват като 
едно семейство.

 В навечерието на праз-
ника бе организирана  кули-
нарна изложба „Рецептите 
на баба”. Деца, майки и баби 
подредиха богата трапеза.  
Тя включваше постни ястия 
и тестени изделия, които ту-

кашните домакини пригот-
вят за трапезата на Бъдни 
вечер. 

Сред гастрономическите 
изкушения бяха традицион-
ните пълнени чушки с боб, 
зелеви и лозови сарми, рос-
това туршия, лютика, печен 
кромид и тиква, баница с лук 
и обредни хлябове.

Гости бяха г-жа Веселина 
Спасова-кмет на село Равно 
поле и г-жа Юлиана Стоило-
ва-секретар.

Комисия определи най-
добрите ястия и ги отличи с 
грамоти и подаръци.

На читателите на вестник 
„Елин Пелин днес” пожела-
ват много здраве и семейна 
топлина!

„КОлЕДНА уСмИВКА” 
ДАРИхА ДЕцАТА В РИСК

мАГИяТА НА КОлЕДА В ОСНОВНО 
учИлИЩЕ „хРИСТО БОТЕВ” СЕлО 

РАВНО пОлЕ

По стара традиция на 
Йордановден свещениците 
хвърлят кръст във водата, а 
най-смелите мъже се мятат 
за него. Поверието гласи, че 
този, който е извадил кръста, 
ще бъде здрав, щастлив и го-
дината ще бъде плодотворна 
за него.

И тази година в с. Петко-
во не се пропусна църков-
ния обред. След празничната 
църковна служба свещени-
кът хвърли кръста в реката, 
а най- смел от насъбралите 
се младежи се оказа 15- го-
дишния Петър Павлов Ян-
ков. Младият юначага влезе 
с голи ръце и крака в студе-
ните води на реката и успя да 
извади кръста.

ЙОРДАНОВДЕН

От реката край село Равно поле кръстът бе изваден от 15 
годишния Мартин Филатов. Здраве, мир и късмет пожела по-
бедителя на себе си и на равнополци.

ЕлИНпЕлИНчАНИ ИзпЪлНИхА ОБИчАя 
„ТОпЕНЕ НА пРЪСТЕНИ”

И тази година  в гр. Елин 
Пелин не се  пропусна да оби-
чаят „Топене на пръстени”. 
Хубавата българска тради-
ция събра много хора на раз-
лична възраст на площада в 
града.  Организатор на праз-
ника  е читалището в гр. Елин 
Пелин.

Кристин Василева и Анна 
Станчева наричаха пръсте-
ните, потепени в котле на 31 
декември. Те отправиха пред-
сказания към всеки за бла-
гополучие, щастие, здраве, 
късмет, нова работа, сватба и 
други. Най –накрая присъст-
ващите се хванаха на вито 
хоро.

НА ВНИмАНИЕТО НA жИТЕлИТЕ 
НА ОБЩИНА ЕлИН пЕлИН

На 08.02 в читалище Елин Пелин  театър 
„Искри и Сезони” ще представи една от най-
хубавите класически бълг. комедии „Михал 
Мишкоед” от Сава Доброплодни,  В спекта-
къла участват: Стоянка Мутафова,  Пламен 
Сираков, Веселин Ранков, Елена Кънева, 
Деян Мачев- Дидо и др.

 Режисьор – Михаил Петров.

заповядайте!

Вестник „Елин Пелин 
днес” стартира нова ру-
брика „Читателски ко-
ментари”.

В рубриката може 
представите ваши мне-
ния, коментари и вижда-
ния за живота и развити-
ето на общината ни. 

Материалите за тази 
рубрика може да предос-
тавяте на: 

e-mail:ep_dnes@abv.bg 
или  в деловодството на 
община Елин Пелин
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Айнщайн, заедно с група 
от кукери, бракониери, вещи-
ци и принцеси, гониха злите 
духове навръх Ивановден в с. 
Лесново.

Тази традиция е на пове-
че от сто години, разказват 
хора от с. Лесново. Около Ива-
новден деведжиите обика-
лят къщите за здраве. Първо 
минава основната група от 
седем мъже. Главната роля е 
на булката. По традиция от 
миналото сватбарите са мла-
дежи под 18 години. Някои 
от хората се маскират в най- 
различни герои. Най- спо-
лучливи бяха костюмите на 
двама лесновски бракониери. 
Конкуренция им правеше Ай-
нщайн. Великият учен беше 
един от най-коментираните. 
Най- малките обаче се стряс-
каха от зловещите костюми и 
от дрънчащите звънци. Както 
всяка година и тази, в разгара 
на празника се появи и участ-
ник, облечен като камила, ко-
ято е символ на ежегодното 
шествие. Към обяд градусът 
на настроението растеше и на 
площада се изви хоро. Млади 
и стари – всички се хванаха, 
за да се стоплят. Някои се по-
дгряваха с ракия и вино. „ Така 
гоним злите духове. С вино, 
ракия, кебапчета и кюфтета“, 
шегуваха се кукерите.

Фолклорният обичай 
„Джамал“ габренци пазят 
свято и повече от 50 години 
се предава от поколение на 
поколение, от бащи и дети на 
деца и внуци.

И тази година на 7 януари, 
рано сутринта група от триде-
сетина момчета и мъже, обле-
чени като джамали тръгнаха 
да обикалят селото от къща 
на къща като ритуално про-
гонваха злото, болестите, ло-
шотията и зимата. Задължи-
телно влизаха във всеки двор, 
където се посрещат от цялото 
семейство. Булката и младо-
женецът „ даряваха“ стопа-
ните на дома, като те от своя 
страна им даваха най- често 
парче сланина, вино или ра-
кия и символична сума пари. 
Бабата и дядото прибираха 
даровете, попът ръсеше сто-
паните за здраве, а мечкарят 
канеше стопанина да бъде 
„нагазен“ ритуално за здраве. 
Останалите от групата – звън-
чарите, хлопаха със звънците, 
като по този начин плашеха 
„злото“.

С водосвета на Йорданов-
ден и кукерската група „Джа-
мал” започнаха зимните праз-
ници в с.Нови хан.

И тази година на 7 януари, 
кукери обходиха цялото село, 
за да прогонят  лошите сили 
и да благословят за здраве и 
берекет. Под звуците на лес-
новския оркестър,  „Лисите” 
водени от своя водач, влизаха 
по домовете   и танцуваха на 
стопаните. Ритуалната борба 
помежду им беше в късния 
следобед на площада на село-
то.

По стара традиция на на 
14.01 мъже от с. Равно поле, 
облечени в  подобни на кукер-
ски костюми обиколиха цяло-
то село за здраве.

КуКЕРИ пРОГОНИхА злИТЕ ДухОВЕ В  лЕСНОВО, ГАБРА, НОВИ хАН И РАВНО пОлЕ
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ГОДИшЕН хОРОСКОп зА 2012 ГОДИНА
ОВЕН

2012-а ще ви предложи 
динамика, която ще изисква 
от вас стопроцентова кон-
центрация. Постарайте се 
да попадате на правилното 
място в подходящия момент. 
Докажете, че притежава-
те нужната квалификация, 
за да се справите успешно с 
предизвикателствата, които 
съдбата ви отправя. Работете 
съвестно, а най-важното е да 
не обръщате изпълнен с нос-
талгия поглед към миналото. 
Прогресът в кариерата ви ще 
бъде въпрос на личен избор, 
но и на редица компромиси, 
които не винаги ще понасяте 
лесно. Изберете ли лекия път, 
още отсега се откажете да се 
оплаквате, ако ви застигат 
делови и материални несго-
ди.

На любовният хоризонт 
ще разполагате с всичко не-
обходимо: ще обичате и ще 
бъдете обичани – така, както 
копнеете. Саможертвата ви в 
това направление ще си за-
служава, дори и да ви се стру-
ва, че вие правите много по-
вече отколкото другата стра-
на. Самотните представители 
от знака ще открият човека, с 
когото ще изживеят незабра-
вими мигове на страст и ду-
ховно удовлетворение. Шан-
совете за разширяване на хо-
ризонтите ви по отношение 
на квалификацията и общите 
житейски познания ще бъ-
дат отлични. Отзивчивостта 
ви към роднини, приятели и 
членове на семейството ще 
бъде посрещана с благодар-
ност.

ТЕлЕц
2012 година ще ви донесе 

прогрес и цялостно подобря-
ване във всички житейски 
направления. Очаква ви на-
предък, който ще ви поста-
ви на значително по-високо 
ниво в професионалната сфе-
ра. Разпределяйте разумно 
ангажиментите си, за да се 
справяте както с текущите 
си отговорности, така и с не-
предвидените. Динамиката 
ви ще продължи да бъде из-
ключително голяма, така че 
си съставете план за почив-
ка.

По-голямата част от вас 
ще почувстват, че претърпя-
ват сериозни трансформа-
ции във всекидневния живот, 
както и по отношение на раз-
биранията и усещанията си. 
Въздържайте се да предприе-
мате съмнителни финансови 
операции, тъй като късметът 
няма да е с вас. Постарайте се 
да следвате правилата, нало-
жени ви от началник, влия-
телна особа или от закона. В 
любовта невъзможното ще 
стане реалност, ако повярва-
те в щастливата звезда, под 
която сте родени. Наслажда-
вайте се на малките награди, 
които съдбата ви дава, защо-
то рискувате да пропуснете 
редица прекрасни мигове на 
наслада. Дайте път на творче-
ския си потенциал и сбъдвай-

те копнежите си!

БлИзНАцИ
През 2012 година възхо-

дящото ви развитие в карие-
рата ще продължи със същи-
те бързи темпове както през 
изминалата 2011. Ще жънете 
невероятни успехи в творче-
ските сфери. Част от вас ще 
решат да променят до из-
вестна степен ориентацията 
си в професионалната област, 
особено ако имате усещане-
то, че няма какво повече да 
постигнете в сферата, в коя-
то работите в момента. Шан-
совете ви ще са многобройни, 
единствено остава правото 
ви на избор, което ще предо-

предели настоящето и бъде-
щето ви. Най-важното през 
цялата 2012-а е да не бъдете 
импулсивни.

Популярността ви в со-
циален и обществен план 
значително ще нарасне, и то 
благодарение на стриктност-
та, дисциплината и не на по-
следно място – на чара ви. 
Други ще съумеят да отчетат 
сериозна победа при водене 
на съдебен спор или при де-
лово противопоставяне. Не 
допускайте от погледа ви да 
се изплъзват дори най-незна-
чителните детайли! Изклю-
чителната ви интуиция ще 
ви помага в случаите, когато 
се колебаете по кой път да 
поемете. Полагайте усилия, 
но се научете същевременно 
да се отпускате и да релак-
сирате пълноценно. Разпре-
делете по равно работата и 
удоволствието, за да поддър-
жате в отлична форма балан-
са на организма и тонуса си. 
Обичайте с цялото си сърце и 
ще бъдете обичани по начин, 
който ще ви кара да се чувст-
вате единствени!

РАК
2012-а ще бъде динамич-

на в деловата сфера, но в съ-
щото време ще е изпълнена 
с любов, романтика и мно-
жество възможности да на-
правите конкретни промени 
в досегашното си ежедневие. 
Имайте предвид, че правил-
ното обкръжение може да 
ви спести множество неудоб-
ства през цялата 2012 година. 
Част от вас ще бъдат приятно 
изненадани от познат, кого-
то неоснователно сте прене-
брегнали преди години. Не е 
изключено да се зароди ново 
приятелство, поставено на 
съвсем различна основа, кое-
то ще облагодетелства и две-
те страни.

Добре преценените ин-

вестиции ще ви донесат 
значително повишаване на 
приходите, но наред с тях не 
е изключено да се увеличи и 
безпокойството ви. Разпре-
деляйте разумно всекиднев-
ните си ангажименти, за да 
поддържате здравето си в 
отлична форма. В любовта се 
откажете от егоизма, защото 
той ще има неблагоприятен 
ефект върху взаимоотноше-
нията ви с интимната поло-
винка. Когато попаднете на 
кръстопът, направете избор, 
от който не бихте могли да 
се срамувате в бъдеще. Пъ-
тувайте за удоволствие, но 
знайте, че на път ще се случ-
ват най-сериозните промени 
в житейски план.

лЪВ
2012 година ще ви изпра-

ви пред редица предизвика-
телства. Реагирайте адекват-
но на житейските обстоятел-
ства, като не си позволявате 
лукса да забавяте изпълне-
нието на проектите, по ко-
ито започнахте работа през 
2011 г. Следвайте желанията 
си, но не забравяйте, че част 
от заобикалящите ви няма 
да са толкова ентусиазира-

ни, колкото сте вие. Имайте 
предвид, че честата преоцен-
ка на миналото, настоящето 
и адекватното планиране на 
бъдещето ще ви позволи да 
не загубите вярната посока 
на развитие. Не се скъпете да 
направите някои разходи в 
името на семейството.

Не се впускайте в приклю-
чения, които могат да нане-
сат сериозни поражения вър-
ху връзката ви с интимната 
половинка. Финансовото 
ви състояние ще е стабилно 
почти през цялата година. 
Изключително важно е да 
овладеете изкуството да ре-
дувате успешно периодите 
на активност с моментите на 

пълноценна почивка. Имай-
те предвид, че не трябва да 
изпитвате каквото и да било 
колебание, за да се освободи-

те от неискреността в отно-
шенията си с приятели и хора 
от прякото ви обкръжение в 
службата. На много от вас ще 
се наложи да променят мес-
тоработата си – заради неза-
доволително заплащане или 
липсата на единомислие с хо-
рата, от които сте зависими.

ДЕВА
2012 ще е година, богата 

на възнаградени усилия в 
професионалната сфера. Ди-
намиката ще е част от еже-
дневието и често ще ви кара 
да се чувствате така сякаш 
сте на състезание. Позити-
вите ще ви застигат както по 
отношение на делата, които 
са ви възложени от високо-
поставени особи, така и спря-
мо инициативите, които сами 
предприемате. Умението ви 
успешно да се интегрирате в 
социална среда ще ви помага 
да откривате полезни съмиш-
леници. Доставяйте радост 
на обичаните от вас близки 
и роднини, без да скривате 
собствените си потребности.

Използвайте всяка пре-
доставена ви възможност 
да се отправите на път до 
желани дестинации. Не се 
страхувайте да извършите 
някои промени в досегаш-
ните си порядки, защото не 
е задължително те да бъдат 
негативни за вас – напротив, 
ще ви донесат много повече 
ползи. Споделяйте професи-
оналните и материалните си 
намерения с хора, които сте 
имали възможност да прове-
рите от позицията на време-
то. Дипломатичният подход 
ще ви помогне да отчетете 
завидни резултати при воде-
нето на преговори за сключ-
ване на споразумения и до-
говори. Решителността ще 
бъде само във ваш плюс, така 
че не я пренебрегвайте, дори 
към нея можете да прибавите 
и доза фантазия.

продължение в следва-
щия брой

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