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ЧЕСТИТА НОВАТА 2013 
ГОДИНА!

Весела Коледа и честита Нова година
на всички жители на Община Елин Пелин!

Нека 2013 г. ви донесе здраве, любов, късмет и ус-
пешни начинания!

 Във вълшебната коледна нощ пожелавам на все-
ки от вас да се радва на близостта и подкрепата на 
семейството си, да почувства топлината и уюта на 
дома си, да дари с любов и обич близките си.

От сърце желая коледната магия и настроение, 
добрината и надеждата, да ви съпътстват през ця-
лата година.  

Бъдете оптимисти, вярвайте в себе си и 
посрещайте смело предизвикателствата! 

  Да е мирНа, щастлиВа и БлагОДатНа НОВа-
та 2013 гОДиНа!

 
 
Галя ГеорГиева 
 Кмет на община елин Пелин

Скъпи съграждани,
 жители на Община Елин Пелин

       Приемете моите сърдечни поздрави по случай 
най-светлия християнски празник рождество Хри-
стово и настъпващата Нова 2013 година! 

 На всички вас и вашите близки пожелавам 
здраве, енергия и воля за реализиране на всички 
добри начинания. Да запазим чистотата на мисли-
те си, щедростта на сърцата си, милостта, състрада-
нието и добротата.

 Нека достойно изпратим тази година и по-
срещнем с много настроение и веселие една по - 
здрава и по - успешна 2013  година!

Весели КОлеДНи и НОВОгОДиШНи ПраЗНиЦи!
 

ГеорГи Костов
Председател на общс, елин Пелин

На 27 януари 2013 г. 
ще се проведе нацио-
нален референдум от-
носно развитието на  
ядрената енергетика в 
България. Гражданите 
на Република България 
ще гласуват с  „ДА“ 
или „НЕ“ в отговор на 
следния въпрос:

ДА СЕ РАзВИВА лИ 
яДРЕНАТА ЕНЕР-
ГЕТИКА В РЕПу-
БлИКА БълГАРИя 
чРЕз ИзГРАжДА-
НЕ НА НОВА яДРЕ-
НА ЕлЕКТРОцЕН-
ТРАлА?

РЕФЕРЕНДуМ

 НА 27 яНуАРИ

Коледа в детските 
градини

на стр .5

читалището в 
Равно поле - на 90 

години
на стр .7

Деца помагат на 
деца

на стр .3

Наши свещеници 
издигнати в сан

на стр .5

В БРОя 
чЕТЕТЕ:
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реФереНДУМ
за развитието на ядрената енергетика в република България

На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на  ядрената енергетика в България. гражданите на република България ще 
гласуват с  „Да“ или „Не“ в отговор на следния 

вЪПрос На реФереНДУМа: 

Да се развива ли ядрената енергетика в република България чрез изграждане на 
нова ядрена електроцентрала?

 
Мотиви:

референдумът е форма на пряка демокрация. именно българският народ като суверен трябва да се произнесе по такъв важен въпрос за продължаване раз-
витието на ядрената енергетика в република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала. 
Важно  е  да  се  осигури  възможност  на  гражданите  да  направят  своя  информиран  избор, гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, 
че обществото има своята  основна роля в изграждането на демократична България.
Предложеният  референдум  съответства  на  изискванията  на  Закона  за  прякото  участие  на гражданите в държавната власт и местното самоуправление 
и на Конституцията на република България.
съгласно приетата на 01 юни 2011 г. енергийна стратегия на република България до 2020 г. – основополагащ документ на националната енергийна полити-
ка, в търсене на разумния баланс между наличния  енергиен  ресурс  в  страната  и  европейските  цели  за  чиста  енергия  българската  държава декларира 
своята подкрепа за развитието на ядрената енергетика.
решението  на  конкретните  социално-икономически,  технически  и  финансови  параметри  на всеки проект е от компетентността на министерския съвет 
съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
изграждането  на  ядрена  електроцентрала  е  предизвикателство  пред  нашата  държава  и суверенът  е  този,  който  трябва  да  реши  да  продължи  ли  да  
се  развива  ядрената  енергетика  чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала. 
съгласно § 1, т. 53 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрена енергия „Ядрена  централа“  е  електроцентрала,  в  която  
енергията  се  генерира  от  един  или  повече ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци 
и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща физическа защита и аварийно планиране. 

НаЧиН На ГласУваНе По вЪПроса На реФереНДУМа:
Какво означава гласуване с „Да“:

Вотът с „Да“ означава, че гласуващият е за изграждането на нова ядрена електроцентрала в република България.
Какво означава гласуване с „Не“:

Вотът  с „Не“  означава,  че  гласуващият  е  против  изграждането  на  нова  ядрена  електроцентрала  в република България.

вреМе, Място и реД За ПроиЗвеЖДаНе На реФереНДУМа:
време за произвеждане на референдума:

В  изпълнение  на  чл. 14  от  Закона  за  пряко  участие  на  гражданите  в  държавната  власт  и  местното самоуправление Президентът на република България 
определи дата  за провеждане на референдума: 27 януари 2013 г. (неделя).

Място за произвеждане на референдума:
гласуването се провежда в съответните избирателни секции на територията на страната, включително на  дипломатическите  и  консулските  представител-
ства  на  република  България,  по   актуализирани списъци за изборите за народни представители. 

ред за произвеждане на референдума:
Право да гласуват на националния референдум имат гражданите на република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията 
на страната към деня на насрочване на референдума.Бюлетината ще съдържа въпроса за произвеждане на референдума и два възможни отговора – Да  и Не, 
написани с еднакъв шрифт.
Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор „да“ или „не“, излиза от кабината и го пуска в 
избирателната урна.

С присъда №24 от 
26.10.2012г. по НОХД 
№342/2012г. на Софийски 
окръжен съд, е наложено 
наказание „ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ“ спрямо 
Станка Йорданова 
Георгиева, родена 
на 17.02.1994г. в гр. 
Костинброд, с    ЕГН: 
9402177254, живуща в 
гр. Елин Пелин, област 
Софийска, ул. „Патриарх 
Евтимий“ №11, за това, че 
на 10.08.2011, в гр. Елин 
Пелин, Софийска област, от 
дамска чанта,  намираща се 
в кабинет на втория етаж 
на сградата на Община 
Елин Пелин, е отнела 
чужди движими вещи на 
обща стойност 21.78 лв. 
от владението на Румяна 
Тодорова Младенова – 
Бонева, без нейно съгласие 
и с намерение да ги присвои.

Обществено 
порицание

Награди за кмета на Община Елин Пелин- Галя 
Георгиева и за читалище “Елин Пелин 1896“

На 20.12.2012г. се състоя 
работна среща на кметовете 
от софийска област.

Областният управител 
Красимир Живков направи 
анализ на дейността на всич-
ки общини и областната уп-
рава.

В рамките на срещата 
Живков връчи награди на но-
минираните за първенци на 
годината в сферата на обра-
зованието, културата и спор-
та.

Училище на годината ста-

на сОУ "Климент Охридски" - 
гр.Костенец, от детските гра-
дини бе отличена ЦДг гр.Пра-
вец. НЧ "елин Пелин 1896"-гр.
елин Пелин получи грамота и 
вимпел за читалище първе-
нец в областта на културата 
и читалищната дейност в со-
фийска област през 2012г. 

Кметът на община елин 
Пелин галя георгиева беше 
наградена с вимпел за добро 
сътрудничество между общи-
ната и областната управа.

Коледно дарение
По случай коледните и новогодишните празници фирма 

„Рител“ ООД с управител инж.Йордан Колев, която произвежда 
полимерни опаковки, дари на общината 500 чували. Общинското 
ръководство сърдечно благодари на фирмата и нейния управител 
инж.Колев.
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Деца помагат на деца
Коледна благотворителна инициатива на местната 

комисия за борба срещу  противообществените 
прояви

За децата от местната ко-
мисия за борба срещу проти-
вообществените прояви  на 
малолетни и непълнолетни 
трябва да научат повече хора 
от нашата община. Освен че 
са непокорни и буйни, освен 
че са способни да извършат 
хиляди пакости и лудории, те 
са преди всичко деца... Деца 
като всички останали – много 
им се играе, обичат компю-
трите, много палави, много 
весели, много информирани 
и в същото време - много със-
традателни.  

Две седмици преди зимна-
та ваканция няколко от деца-
та, научили за проблемите на 
едно многодетно семейство 
от с. Доганово, което няма 
финансовата възможност да 
осигури облекло за своите 
пет деца.  Покрай лудории-
те, които обикновено сътво-
ряват, те съвсем  спонтанно 
предложиха да помогнат. Как 

– самите те не знаеха…
след като  споделиха с 

екипа на комисията, всички 
заедно се заехме с осъщест-
вяването на тази благородна 
постъпка.  

и решихме – ще помогнем 
не само на тези пет деца, ще 
помогнем и на други семей-
ства в подобна  ситуация.  

Да, криза е! Всички я усе-
щаме и правим точни плано-
ве как да разпределим фи-
нансите, така че да изкараме 
месеца. Но в този случай на-
истина не е необходимо кой 
знае какво. Просто желание и 
вяра, че нещата ще се случат! 

Окрилени от  идеята да по-
могнем, започнахме с органи-

зацията. Уведомихме всички 
деца от мК, че даваме старт 
на кампанията „Деца пома-
гат на деца“, която се състои 
в набавянето  на дрехи за 
деца от семейства в затруд-
нено финансово положение. 
те от своя страна казаха на 
свои приятели и връстници 
за инициативата   и….нещата 
наистина се случиха!

На 14.12.2012г., всички 
заедно опаковахме събрани-
те дрешки и ги дарихме на 
деца от с. Доганово. срещата 
бе доста емоционална, в наше 
лице децата и техните роди-
тели  видяха свои приятели и 
ни изпратиха като такива. 

Кампанията „Деца по-
магат на деца" е една осъ-
ществена идея на местната 
комисия за борба срещу про-
тивообществените прояви 
на малолетните и непълно-
летните. събраните дрехи не 
бяха много, но бяха достатъч-

но, за да стоплят премръзна-
ли детски сърчица. Чувството 
на удовлетвореност от на-
правеното добро наистина 
си заслужаваше. а  децата 
осъзнаха  колко е важно да се 
прояви благородство и съп-
ричастност към нуждите на 
другите. те разбраха, че кога-
то сме задружни, ние на всяка 
цена УсПЯВаме! 

така всички ние от еки-
па на мКБППм, обединени 
от най-изконното човеш-
ко чувство да помогнем на 
ближния, дарихме надежда 
и помогнахме на дечица от 
с.Доганово да почувстват ма-
гията на коледния дух.

Концерт, посветен на петата 
годишнина от членството на 
България в европейския съюз

На трети декември т.г. в сало-
на на читалището в град елин 
Пелин се проведе празничен 
концерт, с който бе открита 
поредицата от културни и ин-
формационни събития в со-
фийска област, в рамките на 
седмицата „България – евро-
па”, по повод петата годишни-
на от членството на България 
в европейският съюз.
На концерта присътваха на-
родният представител от ПП 
герБ Цветан сичанов, кметът 
на Община елин Пелин галя 
георгиева, представители на 
общинската администрация 
и общинския съвет, много 
граждани.
Поздравителни адреси бяха 
поднесени от областния уп-
равител на софийска област 
Красимир Живков и кмета на 
общината галя георгиева.
и в двата адреса се подчер-
тава, че през своята 1330-го-
дишна история България 
преживя многобройни ката-
клизми, има своите години на 
величие, премина времена на 
разочарования, но въпреки 
това е една от държавите, ус-
пели да се утвърдят на евро-
пейската политическа карта.
с многобройни фогографии 
във фойето на читалището бе 
отразено успешното разви-
тие на общината ни през по-
следните пет години.
Концертът започна с изпъл-

нение на вокалната група 
„Камбанки” с ръководител 
Бинка георгиева. само за 
2012г имат 2 награди – от 
конкурсите „с песен и обич 
творим добро” в град Пло-
вдив и „Златен извор” в Ди-
митровград.Носителят на 
златен медал от национал-
ния конкурс „Орфеева дарба” 

и международния конкурс 
„Вива пиано” Кристиян До-
брев и клавирният дует сте-
ла стоянова и Даниел Петров 
зарадваха многобройната 
публика с виртуозните си из-
пълнения на пиано.
Бурни овации предизвикаха 
и изпълненията от малката 
група на школата по танци и 
фолклорната група „Шарени 
мъниста”.със свои изпълне-
ния ни зарадва и женският 
народен хор „Димитър Динев” 
с ръководител илка Дими-

трова.В петдесетгодишно-
то си съществуване хорът е 
носител на много награди, 
последните от които е пър-
во място от международния 
флоклорен фестивал „Паута-
лия 2012” в град Кюстендил.
младежите от театрална сту-
дия „мелпомена” с ръководи-

тел Божанка Димитрова с из-
пълненията си ни пренесоха 
в чудния свят на героите на 
писателя елин Пелин,  чия-
то 135-годишнина чествахме 
тази година.
Виртуозните изпълнения на 
друг един състав, който вече 
45 години разнася славата 
на прекрасните български 
хора по света, за което свиде-
телстват десетките награди 
от международни фестивали, 
Шопският танцов ансамбъл, 
с ръководители почетният 
гражданин на елин Пелин 
ради радев и младият му ко-
лега Борислав Ковачев, из-
правиха на крака публиката в 
салона.     
групата за стари градски 
песни „Нежни струни” с пе-
сента си „Шопкиня” накара 
залата да запее.
с прекрасната си изява само-
дейците от елин Пелин до-
казаха,  че могат с право да 
представляват българската 
култура в европа и в света.
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Решения на Общински съвет - Елин Пелин

РЕШЕНИЕ № 416
1.Избира Васил Цветков-общински 
съветник за Секретар на настоящето 
заседание на Общински съвет-
Елин Пелин. 
РЕШЕНИЕ № 417
Да бъдат разгледани следните 
предложения, съответно като т.5.2 
и т.5.3:
- Предложение вх.№ 
ГР-6339(3)/27.11.12г..
- Предложение вх.№ ОА-5837 
(2)/28.11.2012г. .
РЕШЕНИЕ № 418
Приема предложения дневен ред.
РЕШЕНИЕ № 419
Да бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова помощ 
размер на 75.00 лв. от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2012 
година, на следните физически 
лица:
1.Василка Костадинова Стоилова- 
с.Гара Елин Пелин
2.Иван Атанасов Стамов- с.Гара 
Елин Пелин
3.Цвета Атанасова Димитрова- 
с.Чурек
4.Йота Петкова Колова- с.Чурек
5.Ангелина Иванова Димитрова- 
с.Столник
6.Галя Асенова Димитрова- 
с.Петково
7.Гена Николова Спасова- с.Голема 
Раковица 
РЕШЕНИЕ № 420
Да бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова помощ от 
бюджета на Община Елин Пелин за 
2012г. на Ангелко Илиев Ангелков 
от Равно поле в размер на 500,00 
(петстотин) лева.
РЕШЕНИЕ № 421
Да бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова помощ 
от бюджета на Община Елин 
Пелин за 2012г. на Пламен Иванов 
Йорданов от гр.Елин Пелин в 
размер на 500,00 (петстотин) лева.
РЕШЕНИЕ № 422
Да бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова помощ от 
бюджета на Община Елин Пелин 
за 2012г. на Светослав Симеонов 
Андреев от с.Гара Елин Пелин в 
размер на 500,00 (петстотин) лева.
РЕШЕНИЕ № 423
Да бъде предоставена парична 
награда от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2012 година в 
размер на 300,00(триста)лв. на 
Ахмед Ахмедов Мустафов.
РЕШЕНИЕ № 424
Да бъде предоставена парична 
награда от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2012 година в 
размер на 300,00 (триста) лева на 
Васил Стойков Даганов.
РЕШЕНИЕ № 425
Приема изменение в Правилника 
за устройството и дейността на 
Обществения съвет.
РЕШЕНИЕ № 426
Определя състав на Обществен 
съвет за контрол при осъществяване 
на дейностите по социално 
подпомагане и услуги в Община 
Елин Пелин.
РЕШЕНИЕ № 427
1.Одобрява  ПУП-ПЗ на имот № 
027006 и ИПЗ на ПИ № 027001.
РЕШЕНИЕ № 428
1.Одобрява ПУП-ПРЗ  „За 
жилищно строителство /ниско 
застрояване/”  на имот №029648, .
РЕШЕНИЕ № 429
1.Одобрява  ПУП-ПРЗ за 
нискоетажно жилищно застрояване 
на имот №063008, .
РЕШЕНИЕ № 430
1.Одобрява  ПУП:
а/ПЗ „ За вилно строителство ” на 
имот № 089003
б/ПП за електроснабдяване / 
подземна кабелна линия през имот 
№ 000617.
РЕШЕНИЕ № 431
Дава съгласие да се проведат 
процедурите по ЗУТ за изменение 
на ПРЗ на УПИ І-За градина, 
трафопост и магазин, кв.42, с.Равно 
поле, Община Елин Пелин.
РЕШЕНИЕ № 432
От земеделски имот с №000150 
по КВС, землище гр.Елин Пелин, 
местност „Азмаците“, да бъдат 
образувани три самостоятелни 
имота, като два от тях бъдат с площ 
около 7 дка. без обща граница.
РЕШЕНИЕ № 433
Приема актуализация на Годишна 
програма за управление и 
разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2012 година, приета 
с Решение №154/23.02.2012г. на 
ОбС.

Решение № 434
1.Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на недвижим 
имот.
2.Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран оценител 
на имота подробно описани в 
т.1, в размер на 13 180.00 лева /
тринадесет хиляди сто и осемдесет 
лева и 00 ст./, без ДДС.
3.Упълномощава Кмета на община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба на имота.
РЕШЕНИЕ № 435
1.Да бъде прекратена съсобственост 
с Община Елин Пелин.
2.Утвърждава изготвени от 
лицензиран оценител пазарни 
оценки.
3.Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да сключи договори за 
прекратяване на съсобственост за 
имотите.
РЕШЕНИЕ № 436
1.Променя характера на 
собствеността от публична 
общинска собственост.
2.Да се състави акт за частна 
общинска собственост на имота.
РЕШЕНИЕ № 437
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№  
ОА-6261(2)/16.11.2012 г..
РЕШЕНИЕ № 438
1.Открива процедура за продажба 
на основание чл.35, ал.1 от ЗОС /
публичен търг/ за недвижим имот .
2.Утвърждава пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба.
РЕШЕНИЕ № 439
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№  
ОА-6261(1)/16.11.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 440
1.Открива процедура за продажба 
на основание чл.35, ал.1 от ЗОС /
публичен търг/ за недвижим имот .
2.Утвърждава  пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба.
РЕШЕНИЕ № 441
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№  
ОА-6264(2)/16.11.2012 г..
РЕШЕНИЕ № 442
1.Открива процедура за продажба 
на недвижим имот.
2.Утвърждава  пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба.
РЕШЕНИЕ № 443
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№  
ОА-6264(1)/16.11.2012 г..
РЕШЕНИЕ № 444
1.Открива  процедура за продажба 
на недвижим имот.
2.Утвърждава пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба.
РЕШЕНИЕ № 445
Определя изготвените Правила за 
ползване на мери и пасища .
РЕШЕНИЕ № 446
1.Утвърждава пазарна оценка на 
недвижим имот.
РЕШЕНИЕ № 447
1.Утвърждава пазарна оценка на 
недвижим имот.
РЕШЕНИЕ № 448
1.Утвърждава актуализирана 
пазарна оценка на недвижим имот .
РЕШЕНИЕ № 449
1.Утвърждава актуализирана 
пазарна оценка на недвижим имот .
РЕШЕНИЕ № 450
1.Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на имот 
недвижим имот.   
2.Утвърждава пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава  Кмета на община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба.
РЕШЕНИЕ № 451
1.Утвърждава пазарна оценка, 
във връзка с учредяване право на 
пристрояване.
РЕШЕНИЕ № 452
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№  
ОА-6293/15.10.2012 г..

РЕШЕНИЕ № 453
1.Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на недвижим 
имот.
2.Утвърждава  пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава Кмета на община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба на имота.
РЕШЕНИЕ № 454
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№   
ОА-6288/15.10.2012 г..
РЕШЕНИЕ № 455
1.Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на недвижим 
имот.
2.Утвърждава  пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава Кмета на община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба на имота.
РЕШЕНИЕ № 456
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№  
ОА-6289/15.10.2012г..
РЕШЕНИЕ № 457
1.Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на недвижим 
имот.   
2.Утвърждава  пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба на имота.
РЕШЕНИЕ № 458
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№  
ОА-6254/14.09.2012 г..
РЕШЕНИЕ № 459
1.Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на имот.
2.Утвърждава  пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба на имота.
РЕШЕНИЕ № 460
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№  
ОА-6255/14.09.2012 г..
РЕШЕНИЕ № 461
1.Открива процедура за продажба 
на имот.
2.Утвърждава  пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба на имота.
РЕШЕНИЕ № 462
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№  
ОА-6252/14.09.2012г..
РЕШЕНИЕ № 463
1.Открива процедура за продажба 
на имот.
2.Утвърждава пазарна оценка на 
имота. 
3.Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба на имота.
РЕШЕНИЕ № 464
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№  
ОА-6251/14.09.2012г..
РЕШЕНИЕ № 465
1.Открива процедура за продажба 
на имот.
2.Утвърждава пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба на имота.
РЕШЕНИЕ № 466
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№  
ОА-6246(2)/14.09.2012 г.
РЕШЕНИЕ № 467
1.Открива процедура за продажба 
на имот.
2.Утвърждава  пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба на имота.
РЕШЕНИЕ № 468
Изменя т.2 от Предложение на 
ИД Кмет на Община Елин Пелин- 
г-н Йордан Йорданов с вх.№  
ОА-6249(1)/14.09.2012г.
РЕШЕНИЕ № 469
1.Открива процедура за продажба 
на имот.   
2.Утвърждава  пазарна оценка на 
имота.
3.Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба на имота.
РЕШЕНИЕ № 470

1.Да бъде погасен остатъкът от 
главница по договор за кредит 
№145/04.05.2011г.
РЕШЕНИЕ № 471
1.Да бъдат осигурени средства в 
размер на 2 400, 00 лева за ремонт 
на черква „ Св. Георги” в с. 
Елешница.
РЕШЕНИЕ № 472
1.Увеличава числеността на 
персонала, зает в изпълнение на 
дейностите, финансирани с местни 
приходи на Община Елин Пелин.
РЕШЕНИЕ № 473
Одобрява проект за финансиране 
от Фонд „Радиоактивни отпадъци“ 
през 2013 г.
РЕШЕНИЕ № 474
1.Община Елин Пелин да 
кандидатства с проектно 
предложение за безвъзмездна 
финансова помощ по схема «Живот 
в общността».
РЕШЕНИЕ № 475
1.ОСВОБОЖДАВА  „Евро 
Холидей Дивелопмънт” ООД 
от заплащане на 50 % /петдесет 
процента/ от таксата за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 476
1 . О С В О Б О Ж Д А В А  
„МАРТИТРАНС” ЕООД от 
заплащане на 50 % /петдесет 
процента/ от таксата за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване за 
2013 година.
РЕШЕНИЕ № 477
1.ОСВОБОЖДАВА  „ Лороприм” 
ЕООД от заплащане на 50 % /
петдесет процента/ от таксата 
за услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване  за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 478
1 .ОСВОБОЖДАВА „ 
ЛАГЕРМАКС БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
от заплащане на 50 % /петдесет 
процента/ от таксата за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване  
за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 479
1.ОСВОБОЖДАВА  „БПС 
ФУТУРО ” ООД от заплащане на 
50 % /петдесет процента/ от таксата 
за услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 480
1.ОСВОБОЖДАВА „ЮПИТЕР 
СТОМАНА ” ЕООД от заплащане 
на 50 % /петдесет процента/ 
от таксата за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване  
за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 481
1.ОСВОБОЖДАВА Стоян 
Димитров Николов и Цецка 
Дамянова Николова  от заплащане 
на 50 % /петдесет процента/ 
от таксата за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване 
за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 482
1.ОСВОБОЖДАВА  ,, КАЛПИНИС- 
СИМОС БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
от заплащане на 50 % /петдесет 
процента/ от таксата за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване за 
2013 година.
РЕШЕНИЕ № 483
1.ОСВОБОЖДАВА  ,, 
ГЕОСИНМАТ ВБ ” ЕООД с от 
заплащане на 50 % /петдесет 
процента/ от таксата за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване  
за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 484
1.НЕ ОСВОБОЖДАВА  „Пиреос 
Лизинг България” АД от заплащане 
на таксата за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване  
за 2013 година.
Решение № 485
1.НЕ ОСВОБОЖДАВА „ Елин 
Пелин Индустриал ” ЕООД от такса  
за услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване  за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 486
1.НЕ ОСВОБОЖДАВА  „ Елин 
Пелин Индустриал ” ЕООД от 
такса за услугите по сметосъбиране 
и сметоизвозване  за 2013 година.

РЕШЕНИЕ № 487
1.НЕ ОСВОБОЖДАВА „ Елин 
Пелин Индустриал ” ЕООД от 
такса за услугите по сметосъбиране 
и сметоизвозване  за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 488
1.НЕ ОСВОБОЖДАВА  „ Елин 
Пелин Индустриал ” ЕООД от 
такса за услугите по сметосъбиране 
и сметоизвозване за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 489
1.НЕ ОСВОБОЖДАВА „ Елин 
Пелин Индустриал ” ЕООД за УПИ 
ІІІ- 15, кв.13 по плана на от такса 
за услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване  за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 490
1.НЕ ОСВОБОЖДАВА ,, Имотекс” 
ООДот такса за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 491
1.НЕ ОСВОБОЖДАВА ,, ЕВГЕ” 
ЕООД от такса за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци  за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 492
1.НЕ ОСВОБОЖДАВА  „ СИДИ” 
ООД от такса за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци    за 2013 
година.
2.НЕ ОСВОБОЖДАВА  „ СИДИ” 
ООД от такса за  услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци  за 2013 година.
3.НЕ ОСВОБОЖДАВА  „ СИДИ” 
ООД от такса за  услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци  за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 493
1.НЕ ОСВОБОЖДАВА  „ 
ЕКСТРАНС” ООД от такса 
за услугите по сметосъбиране 
и сметоизвозване на битови 
отпадъци  за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 494
1.НЕ ОСВОБОЖДАВА  „СИД 
ЛОГИСТИК” АД от такса за 
услугите по сметосъбиране 
и сметоизвозване на битови 
отпадъци  за 2013 година.
РЕШЕНИЕ № 495
1.Приема и одобрява актуализиран 
Годишен план на „Общински гори – 
Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин 
за ползване на дървесина през 2012 
година, приет с Решение № 294 
по Протокол №10/28.06.2012г. на 
Общински съвет-Елин Пелин
РЕШЕНИЕ № 496
Разрешава на Управителя на 
„Общински гори – Елин Пелин” 
ЕООД гр.Елин Пелин да проведе 
процедури по следните дейности:                                                                                                        
1.Маркиране на насаждения за 
лесосечен фонд 2012 година с 
прогнозно количество 2160 куб.м., 
съгласно чл.12 ал.1 от Наредбата 
по чл.95, ал.1 от Закона за горите.
2.Продажба на стояща дървесина 
на корен с прогнозен обем 
дървесина 2160 пл.куб.м., съгласно 
чл.49, ал.1, т.2 от Наредбата по 
чл.95, ал.1 от Закона за горите.
РЕШЕНИЕ № 497
Одобрява максимални цени без 
ДДС за услуги по маркиране на 
насаждения и дървета за сеч по 
категории дървесина.
РЕШЕНИЕ № 498
1.Да бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова помощ  от 
бюджета на Община Елин Пелин 
на Крум Пенев Крумов в размер на 
1 000 лв.
РЕШЕНИЕ № 499
1.Да бъде коригирана т 3.2.5  на 
Решение № 130/ 23.02.2012 година 
на ОбС- Елин Пелин, за приемане 
на бюджета на Общината за 2012.
2.В плана на Бюджет 2012 г. в 
местни дейности да бъдат 
извършени корекции.

Пълните текстове на 
решенията четете на сайта 
на Община Елин пелин на 
адрес www.elinpelin.org

ОБяВлЕНИЕ
Общински съвет-Елин Пелин на основание чл.22 ал.2 от 

ЗМСМА
обявява, че с Решение №893/21.11.2012г. на АССО по дело 

№667/2012г. е провъзгласено за нищожно Решение №1159 
по Протокол №44 от 30.09.2010г. на Общински съвет – Елин 
Пелин.

Общински съвет-Елин Пелин



традицията повелява на 
Бъдни вечер цялото семей-
ство да се събира на тра-
пезата. В навечерието на 
най-светлия християнски 
празник учениците от Основ-
но училище „Христо Ботев” в 
село равно поле приготвиха 
и подредиха кулинарна из-

ложба „рецептите на баба”. 
Заедно със своите майки и 
баби представиха  тради-
ционни ястия за Бъдни ве-
чер.   те показаха майстор-
ство, оригиналност, старание 
и ентусиазъм. изделията се 
отличаваха с разнообразие, 
естетическия  вид и аранжи-
ровка.
В края на изложбата кметът 

на равно поле Веселина спа-
сова зарадва децата с пода-
ръци и лакомства, осигуре-
ни от кметството, голф Клуб 
еООД, лактони.
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Празнична света литургия за 
Никулден в град елин Пелин

На 6 декември - деня, в 
който Православната църква 
отбелязва паметта на св. Ни-
колай, архиепископ мирли-
кийски Чудотворец, и който 
тази година съвпадна с деня, 
определен за почит на Хрис-
товите апостоли, едноимен-
ният храм в гр. елин Пелин, 
софийска духовна околия, 
отбеляза своя празник с архи-
ерейска света литургия. 

Благолепен, голям, с пре-
красна архитектура и изцяло 
изографисан, храмът е по-
строен през 1846 г., когато 

селището се е наричало Но-
воселци. той е вкопан един 
метър в земята поради факта, 
че турските управници в ра-
йона не са позволявали църк-
вите да бъдат по-високи от 
най-високата шопска къща. 
средствата за построяването 
й са от дарения на местното 
население и на християните 
от цялата околия. стенопис-
ването е започнало десетина 
години след окончателния 
строеж и е дело на зографи от 
самоковската школа. В храма 

има стенопис с образа на Бо-
жията майка „млекопитател-
ница“, изографисана лично от 
Захари Зограф. През 2006 г. 
храмът е разширен с притвор, 
кръщелен параклис, магазин, 
канцелария и голяма камба-
нария.

В празничния ден света 
литургия бе възглавена от 
Негово Преосвещенство Зне-
полски еп. йоан - викарий на 
софийския митрополит. В съ-
служение участва храмовото 
духовенство. 

На празничното богослу-

жение присъстваха кметът на 
града галя георгиева, общин-
ски служители, дарители на 
храма и много граждани.

В началото на литургията 
Знеполският епископ йоан 
отличи с офикия свещено-
иконом един от енорийските 
свещеници - стоян георгиев 
стоянов. Викарият награди 
с офикия протойерей  пред-
седателя на храма свещеник 
иван ангелов Плещов.

софийският викарий бла-
гопожела на новоотличените 

свещеници: “Желая ви да бъ-
дете все така в единомислие и 
мир, да не унивате, да се рад-
вате в закона Христов и така 
да изпълните онова, към кое-
то всички нас е призовал - да 
бъдем Христови последовате-
ли! и нека светият велик ар-
хиерей и наставник на всички 
християни св. Николай да ви 
помага в делата на ръцете ви, 
в трудовете ви, да ви спомага 
в домашните ви църкви и да 
ви укрепява!“

В края на литургията 
празнично слово за великия 

Божи угодник свети Николай 
произнесе Знеполският епис-
коп йоан.

По традиция бе отслужен 
водосвет пред вратите на 
храма и епископът поръси със 
светена вода множеството 
християни за здраве и благо-
получие. Новият протойерей 
и председател на тържеству-
ващия храм иван Плещов раз-
даде нафора, а свещениците 
осветиха донесените от хрис-
тияните многобройни рибни 
ястия.

Коледа в детските 
градини

седмицата преди рож-
дество Христово бе изпълне-
на с много радост и вълнение 
в детските градини на общи-
на елин Пелин. Най-малките 
жители на общината с голя-
мо старание бяха подготвили 
за дядо Коледа многобройни 
песни, стихчета, танци и дру-

ги изненади. Белобрадият 
старец и снежанка им се от-
благодариха с красиви по-
даръци и вкусни лакомства. 
Кметът на общината галя 
георгиева също ги зарадва с 
красиви подаръци и им поже-
ла здраве и много игри през 
предстоящата 2013 година.

един от най-красивите 
символи на рождество Хри-
стово е коледната елха.

За пръв път в центъра на 
село Петково бе посадено и 
украсено коледно дръвче.

със своята красота то 
доставя радост и усмивки на 
малки и големи. 

Пожелаваме на всички 
весели Коледни и Нового-
дишни празници и нека тези 
светли празници положат 
началото на една година, в 
която здравето, щастието и 
успеха са Ваши постоянни 
спътници, радостта от тях – 
необозрима.

в Петково 
украсиха 

елха

Кулинарна 
изложба 

„рецептите 
на баба”
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спортист на годината 
в общината

На 18 декември в ритуал-
ната зала на общинския 
съвет гр.елин Пелин се 
проведе традиционното 
награждаване на петте 
най-добрите спортисти на 
сК „левски“ елин Пелин за 
2012 год.
На пето място бе класи-
ран Кристиян гешев от сК 

„Юлис“, спечелил първо 
място на международния 
турнир „Ботева слава“ - 
Враца и второ място на 
турнира „тереза маринова 
и приятели“.
Четвърто място зае капи-
танът на шахматния отбор 
„левски“ матей генчев, 
заел трето място на зонал-
ния ученически турнир.
трето място спечели иван 
йорданов, голмайстор на 
ФК „левски 1923“.Отборът 
се класира за регионално-
то първенство по футбол 

и представлява софийска 
област. 
На второ място бе класи-
ран капитанът на отбора 
по футбол 11-12 клас на 
ПгК гара елин Пелин, заел 
второ място на учениче-
ските игри в сливен.
Убедително първо място 
зае сК „теа Денс“ – репу-

бликански шампион по ес-
тетическа гимнастика за 
2012 година. Наградата по-
лучи михаела Брънзелова.
Отличени бяха треньор-
ите Венцислава атанасо-
ва, теодора граматикова, 
Преслава Вулова, Борислав 
тонев, Валентин Весели-
нов и георги атанасов.
Наградите на победители-
те връчи кметът на общи-
ната галя георгиева с по-
желания за още по-успеш-
на спортна 2013 година.

Успешна година за 
„теа Денс“

и тази година, сК „теа 
Денс” представи коледен 
концерт.със спектакъл под 
наслов „сбъднати мечти” 
децата от клуба поднесо-
ха подарък на родителите 
си и на всички, които пре-
пълниха спортната зала в 
гр.елин Пелин. сценарият 
на представлението ни от-
веде в живота на едно дете, 
което разказва трудния и 
невероятен път на създава-
не на гимнастическата му 
кариера и сбъдването на 

мечтите му. Водеща беше 
Венета Джаова, а нейният 
живот в залата беше пред-
ставен от състезателките 
на сК ”теа Денс” от всички 
възрастови групи. Децата 
показаха своите компози-
ции от изминалата 2012г. 
и няколко нови съчетания, 
хореографирани специал-
но за концерта.

теоДора ГраМатиКова
председател на сК „теа 
Денс”

На 1.12.2012 г. в спортна-
та зала „Я. Янков” в гр. елин 
Пелин се проведе тради-
ционният предколеден фут-
болен турнир, органициран 

от Община елин Пелин, Об-
ластния футболен съюз -  со-
фия  и ФК „левски 1923” – гр. 
елин Пелин. В него участваха 
деца, родени 1998 г. Бяха пре-

доставени отлични условия в 
спортната зала, за което бла-
годарим на общинското ръко-
водство.

Участваха отборите на 
елин Пелин, Костенец, са-
моков, сливница, Драгоман, 
гара елин Пелин, Долна баня. 
Отлично се представиха де-
цата на елин Пелин, които на 
финала победиха сливница с 
4:0 и заеха първо място. мал-
ките наши футболисти обра-
ха и другите индивидуални 
награди. 

голмайстор на турнира 
стана йоан йорданов, а за 
най-преспективен вратар бе 
обявен Димитър Димитров.
Купите и наградите бяха връ-
чени от К. Занев от областния 
съвет на БФс –  софия.

валеНтиН веселиНов

отново победители

Детски ясли за малчуганите 
от Гара Елин Пелин

На 12.12. 2012 г. в ЦДГ 
”Слънце” на Гара Елин 
Пелин се проведе тър-
жествено откриване на 
детска яслена група. В нея 
са приети и записани 21 
деца.

На събитието присъст-
ваха кметът на община 
Елин Пелин Галя Георги-
ева,кметът на Гара Елин 
Пелин Вяра Вучкова,зам. 
кметът на общината Ан-
гелина Димитрова, пред-
ставители на общинската 
администрация, родители.  

Тържеството  откриха де-
цата от  подготвителната 
група. Отец Серафим на-

прави тържествен водос-
вет.Децата от останалите 
групи изпълниха  стихо-
творения и песни.

Сашка Ненова, дирек-
тор на детското заведе-
ние, поздрави малките 
палавници и изрази задо-
волството си от факта, че 
най-после с помощта на 
общинската администра-
ция е открита яслена гру-
па на територията на сели-
щето, която е в услуга на 
работещите майки.

   В навечерието на Коле-
да няма по- хубав подарък  
от този най- малките жи-
тели на селището да имат 
своето топло и уютно мяс-
то, където да растат и да се 
развиват пълноценно.
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Читалището в Равно поле на 90 години
На 14.12.2012 година в 

село равно поле се състоя 
тържествен концерт по повод 
90 години от основаването на 
народно читалище „Просвета 
1922” и  коледните и ново-
годишните празници.В него 
участваха възпитаниците на 
школата по танци при чита-
лището с ръководител ивай-
ло алексиев, деца от ЦДг „Ко-
киче”, ученици от ОУ „Христо 
Ботев”, момичетата от школа-
та по танци „Фул денс” с ръ-
ководител ивайло алексиев 
и група за автентичен фолк-
лор от народно читалище 
„Христо смирненски” в село 
Долни лозен.  220 -местният 
салон се оказа недостатъчен 
да побере всички желаещи да 
присъстват. тържеството бе 
открито от председателя на 
читалищното настоятелство 
Юлиана стоилова.В словото 
си тя каза:

„През трудните години 
след Първата световна вой-
на, на 1 ноември 1922 годи-
на група младежи от равно 
поле, по примера на техни 
предшественици, решават да 
основат читалище, чрез кое-
то да пръскат просвета и зна-
ния в  душите и сърцата на 
хората. Заедно с православ-
ния    храм и училището, то 
е една от първите обществе-
ни институции. съграденото 
от тях и днес буди възхита и 
преклонение, защото читали-
щето по своя смисъл е своеоб-
разен храм на духа. то е една 
от най-здравите нишки, коя-
то пренася през изпитанията 
на времето онези ценности, 
които и днес ни правят  бъл-
гари. тази нишка, свързваща 
в едно минало, настояще и 
бъдеще, често изтънява, но 
никога не се прекъсва. а ето 
и имената на основателите на 
читалището ни : григор Най-
денов мутафчийски, Бранко 

Вутев тончев, Николай илиев 
Петров, Николай Велинов Ко-
тов, Ненко стоянов Найденов, 
стойчо Велев Пулев, Васил 
Добриянов Бошев, гюро Ни-

колов гьошев и Живко Костов 
главинчев. 

Читалището носи името 
ПрОсВета. това е неговата 
основна цел да развива  про-
светно-културната дейност 
сред хората. избран е управи-
телен и контролен съвет. Но 

трудностите, които срещат  са 
много и младежите започват 
упорита борба. 

щедри дарения слагат 
началото на библиотеката. 
григор мутафчийски, Ненко 
стоянов и Николай Велинов 
даряват личните си библи-
отеки. За да бъдат купувани 
нови книги, младежите изна-
сят  пиеси и полагат доброво-
лен труд, като средствата се 
събират в касата на читали-
щето. 

липсата на помещение 
налага библиотеката да се 
помещава в дома на григор 
мутафчийски, който е и пър-
вият библиотекар в селото. 
Пиесите се играят в кръчмата 
на братя гьошеви на импро-

визирана сцена. много бързо 
читалището завладява сърца-
та на хората и много равноп-
олци стават негови членове.

През периода 1923-1929 

година по различни истори-
чески причини, читалищна-
та дейност почти преуста-
новява своите функции. На 
09.02.1930 година се про-
вежда  отчетно-изборно съ-
брание. Новият управителен 
съвет полага големи усилия 

и отново връща животът в 
читалището. По това време 
библиотеката се е помеща-
вала в един шкаф в стая на 
кметството. Независимо от 
това е направен абонамент 
за вестници и списания и по 
този начин е увеличен броят 
на читателите.  Наета е стая в 
дюкяна на григор Найденов 
Попов, където при трудни ус-
ловия, но с голям ентусиазъм 
са се провеждали различни 
вечеринки. Но наемодателят 
по политически причини пре-
кратява договора. липсата на 
помещение спъва дейността 
на читалището. 

При присъединяване на 
кметството към кметството 
на Казичене са освободени 

няколко стаи. Читалището 
се премества там и така вре-
менно е решен проблемът. 
съвместно с училището се 
провеждат различни меро-

приятия. За закупуване на 
нови книги се продава жито, 
събрано от населението. 

През 1940 година Цветко 
стоянов Богданов констру-
ира радиоприемник, който 
монтира с мощен говорител 
на покрива на сградата и така 

радиото се е слушало от  ця-
лото село. 

след 1944 година съвмест-
но с потребителна коопера-
ция „развитие” започва стро-
еж на нова сграда за читали-
щето. тя е изградена изцяло 
с доброволен труд и дарения. 
През есента на 1953 година 
читалището се настанява на 
втория етаж на новопострое-
ната сграда. От този момент 
на разположение са салон с 
220 места, библиотека и ре-
петиционни зали. Построява-
нето на читалищната сграда  
е  огромно завоевание на рав-
нополци.

Поставя се началото на 
изключително активна дей-
ност. През 1960 година е заку-
пен телевизор. интензивно се 
развива театралната дейност. 
създадена е музикална шко-
ла, танцов състав и женски 
певчески групи. Киносало-
нът се отдава под. Назначен 
е и първият платен библио-
текар – Веселин Венев. През 
1964 година е създаден ес-
традно-сатиричен състав. 
През 1976 година женската 
фолклорна група участва в 
третия национален  събор в 
Копривщица и завоюва медал 
и грамота. През 1981 година 
медалът е вече златен. Възо-
бновени са различни обичаи 
и празници : Васильовден, 
тодоровден, лазаруване, Ве-
ликден, гергьовден, Коледа-
ри. Провеждат се вълнуващи 
срещи с поети и писатели, 
обсъждат се книги. Успехи-
те, които има читалището, се 
дължат и на съвместната му 
работа с кметството, учили-
щето и детската градина. така 
е и до днес.

след 1989 година чита-
лищната дейност почти спи-

ра. Дълго време работи само 
библиотеката. Причините са 
освен липсата на средства, 
недостатъчното финансира-
не,  но и най-вече промяната в 
мисленето на хората. Борбата 
бе за оцеляване. Но постепен-
но животът се завърна и в на-
шето читалище. 

Днес библиотеката ни е 
осъвременена и обновена. 
редовно се закупуват нови 
книги и справочни издания. 
Печелят се проекти за доста-
вяне на нова и съвременна 
литература и за извършване 
на частични ремонти. Чита-
телите са от различни въз-
растови групи и стават все 
повече, защото библиотеката 
ни отговаря на всички съвре-
менни изисквания за такава. 
На разположение на читате-
лите са компютри с безпла-
тен интернет. Функционира 
школа по танци, на която 
ръководител вече 3 година е 
ивайло алексиев.

Днес думата самодеец зву-
чи по недостойно от тази на 
манекенката. Явно нещо се е 
объркало във формулата за 
изграждане на ново българ-
ско общество. медиите вели-
чаят силиконовите кукли, а 
тези, които са се заели с не-
леката задача да съхранят и 
запазят българското – са на 
заден план. В какво се крие 
жизнеността и способността 
на читалището в равно поле 
да оцелее? Отговорът е един : 
в благородните пориви, в ен-
тусиазма, всеотдайността на 
читалищните дейци, даващи 
безкористния си принос в не-
говото развитие.

Коледно-
новогодишни 

закачки
Бдителност
сурвакарска песничка ти 
пея:
стани Нине-господине...
-О не, не смея, мястото ще 
ми изстине!

в пчелния кошер
Пчелите:
-Нова година, нов късмет!
търтеите:
-Нова година, нов мед!

„Прост”
тоз вдигна тост  за старата,  
че на пост  го докара тя.

всеотдаен
Което бе по силите му  даде 
завалията -  сам изяде ме-
кото на саралията!

Недоволството на стара-
та година
Новата тя не харесва, защо-
то... я измества!

Кирил НаЗЪров



2013 година е подвласт-
на на вибрация 6 и ВеНера 
– планетата на любовта, на 
обичта между хората, на бра-
ка и семейството, на благот-
ворителността, на стремежа 
за хармония в отношенията.
Управлява изкуството и кул-
турата, които ще изживеят 
своя апогей въпреки труд-
ностите, наследени от 2012 
година.естествено, с уговор-
ката, ако не сме забравили да 
се радваме на красивото в жи-
вота и природата, вторачени 
в къшея насъщен.

ВеНера ни помага да раз-
берем в каква социална, ико-
номическа и политическа 
среда ще живеем, за да осъ-
ществяваме целите си без 
проблеми, а също и за да се 
чувстваме добре, да не сме 
конфликтни и да не си пече-

лим неприятели.
само от нас зависи да успе-

ем да разберем какви грешки 
сме допуснали досега.Да се от-
дадем на любов, на щедрост и 
добротворство.Да осъзнаем, 
че сме длъжни да щадим зе-
мята си, която ни храни и ни 
дава подслон да живеем, тво-
рим и се развиваме.Да дос-
тигнем до близките планети 
в слънчевата система, където 
ни чакат други разумни съ-
щества.Отдавна си мечтаем 
за този шанс.съдбата ни дава 
тази възможност, а дали ще 
се възползваме от нея, е наш 
избор. изборът на духовното 
осъзнаване на човечеството, 
частичка от което сме и ние, 
българските граждани, кои-
то искат да живеят в мир със 
себе си, с народа си, с хората 
на планетата Земя.
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Печат:
БЕТ Принт ООД с. Равно поле

1 † Нова година. Обрезание Гос-
подне. Св. Василий Велики. Св. 
мчк Василий Анкирски (Вас. 
лит.) (Василовден)
2 Св. Силвестър, папа Римски. 

Преп. Серафим Саровски Чудо-
творец.
3 Св. прор. Малахия. Св. мчк 

Гордий
4 Събор на св. 70 апостоли. Пр-

пмчк Онуфрий Габровски преп. 
Теоктист
5 Св. мчци Теопемт и Теона. 

Преп. Синклитикия и Аполина-
рия (Утрепя, Царски часове, Вас. 
лит.) (Велик водосвет) (Строг 
пост)
6 † Богоявление. Кръщение Гос-

подне (Йордановден) (Утрепя, 
Злат. лит.) (Велик водосвет)
7 † Събор на св. Йоан Кръстител 

(Ивановден)
8 Св. Григорий, еп. Български. 

Преп. Георги Хозевит Св. Емили-
ан изповедник. Преп. Домника
9 Св. мчк Полиевкт Св. Петър, 

еп. Севастийски.
10 Св. Григорий, еп. Нисийски. 

Преп. Дометиан, еп. Мелитински. 
Св. Маркиан презвитер.
11 * Преп. Теодосий Велики. 

Преп. Теодосий Антиохийски
12 Св. мчца Татяна. Св. Сава 

Сръбски. Св. мчк Мертий
13 † Неделя след Богоявление. 

Св. мчци Ермил и Стратоник. Св. 
мчк Петър Анийски.
14 Преп. отци, избити в Синай и 

Раита. Св. Нина (Отдание на Бо-
гоявление)
15 Преп. Гавриил Лесновски, 

Прохор Пшински, Павел Тивей-
ски и Йоан Колибар. Св. Герасим, 
патр. Александийски
16 Честни вериги на св. ап. Пе-

тър. Преп. Ромил Видински. Св. 
свщмчк Дамаскин Габровски.
17 * Преп. Антоний Велики (Ан-

тоновден)
18 * Св. Атанасий и Кирил Алек-

сандрийски. Св. Йоаким, патр. 
Търновски (Атанасовден)
19 Преп. Макарий Египетски. 

Св. Марк, еп. Ефески
20 † Неделя 12 след Неделя по-

дир Въздвижение – на 10-те про-
кажени. Преп. Евтимий Вилики. 
Св. Евтимий, патриарх Търнов-
ски
21 Преп. Максим Изповедник. 

Св.мчк Неофит.
22 Св. ап. Тимотей. Прпмчк Ана-

стасий Перски. Св. свщмчк Пе-
тър, еп. Български. Св. мчк Сио-
ний Български
23 Св. свщмчк Климент, еп. Ан-

кирски. Св. мчк Агатангел. Св. 
Павлин, еп. Нолански.
24 Преп. Ксения Римлянка. 

Преп. Филон, еп. Колпастийски.
25 Св. Григорий Богослов, архи-

еп. Константинополски.
26 Препп. Ксенофонт, Мария 

ичедата им Аркадий и Йоан.
27 † Неделя 17 след Въздвиже-

ние – на Хананейката. Пренасяне 
мощите на св. Йоан Златоуст
28 Преп. Ефрем Сириец. Св. 

Исаак Сириец, еп. Ниневийски
29 Пренасяне мощите на св. Иг-

натий Богоносец. Св. мчк Дими-
трий Сливенски
30 Св. Три светители велики 

архиереи: Василий Велики, Гри-
горий Богослов и Йоан Златоуст. 
Св. свщмчк Иполит, папа Римски. 
Св. благоверен цар Петър Българ-
ски. Преп. Сергии Къпински.
31 Св. безсребреници и чудо-

творци Кир и Йоан

Православен 
календар
януари

Месечен хороскоп - януари

Годишен хороскоп - 2013

овен
ще започнете годината в 

отлична форма, с нагласата, 
че сте готови да се погрижете 
за бизнеса или кариерата си. 
Домът и семейството ви ще 
се нуждаят от цялото ви вни-
мание около 9 Януари. 12-14 
Януари ще бъдат изключи-
телно силни дни за бизнеса 
ви и личния ви магнетизъм. 
след 23-ти, социалния ви 
живот ще има предимство и 
може да се наложи да преос-
мислите някои от последни-
те ви проекти в работата и 
усилията, които сте положи-
ли за тях.

телец
През този месец, ако може 

да си уредите пътуване, би 
било особено голяма награда 
за силния ви в момента глад 
за приключения. ще има-
те малки затруднения във 
връзката ви, с децата или с 
творчески проекти през по-
следната седмица от месеца. 
Време е да се върнете назад 
и да преосмислите как по-
добре да подходите към тези 
въпроси.

Близнаци
През този месец Близна-

ците ще бъдат на етап плани-
ране и мечти. От 12 до 16-ти 
Януари е необходимо и по-
лезно да станете сериозни по 
отношение на финансите ви, 
през този период инстинкта 
ви за това какво трябва да се 
направи ще бъде на преден 
план. ще бъдете в състояние 
да привличате силно поло-
жителни неща по пътя си в 
професионалната сфера. Въ-
преки това, домът и семей-
ството ви ще изискват пове-
че от вашето внимание през 
този месец.

рак
Близките взаимоотноше-

ния ще бъдат на преден план 
през този месец и вие ще 
бъдете изключително вни-

мателни и любезни. силен 
акцент в социалния ви живот 
ще бъде една значима връз-
ка. Усилията ви в работата са 
големи, но до последната сед-
мица на месеца ще можете да 
предвидите някои от послед-
ните проекти, с които сте се 
заели. ще започнете 2013 
година с чувство на сила, в 
следствие на подкрепата на 
вашите приятели и близки.

лъв
ще започнете годината 

с много енергия и повише-
на концентрация за работа, 
здраве и редовни физически 
упражнения. Периода е под-
ходящ за организиране на ва-
шия дом и финансите ви. През 
Януари 2013 година е въз-
можно да превърнете хобито 
си в кариера. През тази годи-
на ще продължите да укреп-
вате вашата професионална 
репутация, а по-късно да се 
разширите като създавате 
силни връзки.

Дева
ще започнете новата го-

дина, чувствайки се енергич-
ни, активни и във върхова 
форма. мотивацията и енту-
сиазма ви може да бележат 
рязък спад през последната 
седмица на Януари, когато 
можете да поставите под въ-
прос последният ви избор и 
да преосмислите целите си. 
Опитайте се да не поемате 
нови отговорности, докато не 
сте сигурни, че се справяте с 
тези, които вече имате.

везни
ще започнете годината с 

много събития около семей-
ството и дома. През Януари 
ще се запознаете с нови хора 
и ще създадете нови връзки, 
но също така ще се свържете 
отново с хора от миналото ви. 
тази тенденция ще продължи 
и през следващите няколко 
месеца. През последната сед-
мица на Януари може да се 

наложи да бъдат направени 
някои промени в тясно съ-
трудничество. 

скорпион
Поръчки, документи, съз-

даване на връзки- това ще 
бъде на преден план през 
този месец за вас, скорпиони. 
тясно сътрудничество може 
да ви се стори лесно и сигур-
но, а след 14 Януари сферата 
на любовта ще бъде силна 
за вас. През последната сед-
мица на Януари е възможно 
известно объркване или пре-
късване в работата или в еже-
дневието. може да се върнете 
назад и да преразгледате ста-
ри спорове в приятелство в 
този момент.

стрелец
2013 година вероятно ще 

отвори врати за вас в про-
фесионалната сфера и във 
взаимоотношенията. ще за-
почнете годината със силни 
финансови идеи и планове. 
между 9 и 13 Януари ще по-
лучите добри новини. избяг-
вайте да се натоварвате пре-
калено много на работното 
място. месеца ще завърши с 
много ангажименти и задачи, 
които трябва да свършите, но 
ще получите голяма помощ 
от приятели.

Козирог
Януари може да ви по-

влияе много, Козирози. 2013 
година ще ви донесе голе-
ми възможности в работата. 
През последната седмица от 

месеца, може да се наложи 
да прегледате и преработите  
проекти, свързани с дома или 
юридически въпроси. Въпре-
ки, че е по-добре да преосмис-
лите плановете си, отколкото 
да ги задвижите в този мо-
мент.

водолей
годината започва чудес-

но за вас, Водолеи, с добро 
равновесие на работа и удо-
волствие. През първите ня-
колко седмици на Януари е 
типично за вас да се усамо-
тите. 2013 е година на откри-
ване и вълнение, въпреки че 
има вероятност да започнете 
да чувствате наистина тази 
прогресивна енергия от нача-
лото на Юни. сега е момента 
да изградите вашата сила, 
чувство на сигурност и увере-
ност.

риби
годината ще започне 

добре за вас риби, с благо-
приятна енергия, предим-
ства и полза от вашите вза-
имоотношения. ще научите 
вълнуващи новини от прия-
тели или любими хора около 
Пълнолунието на 9 Януари. 
През този месец ще получите 
подкрепа от другите. това ще 
бъде силен месец за предста-
вяне на идеи и групови начи-
нания. Финансовите въпроси 
и партньорството може да се 
нуждаят от преразглеждане 
през последната седмица на 
Януари.


