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ПРЕДСТОяЩИ СъБИТИя
И тази година в гр. Елин Пелин ще се проведе тържестве-

но честване на националния празник на Република България 
на 3 март (събота). Мероприятието е с начален час 11:00 ч. и 
ще се състои на площад „Независимост” пред община Елин 
Пелин (при лошо време в читалището в гр. Елин Пелин).

Водещ на празника - актьорът Иван Налбантов.
Заповядайте и станете част от пранзика!

* * *
На 06.03.2012г. от 18.00 часа в салона на НЧ „Елин Пе-

лин1896”, гр. Елин Пелин очаквайте най-новата премиера на 
Театър „Искри и Сезони” – „Квартет за двама” от Анатолий 
Крим.

Една съвременна, социална комедия, с прекрасен диалог, 
с неочаквани драматични и комични обрати и с много истин-
ски човешки взаимоотношения!

***
На 11.03 от 11:00 ч. в салона на НЧ „Отец Паисий”, с. Му-

сачево ще се проведе Общински преглед на любителското 
творчество. Участие ще вземат колективи от читалища на 
селата от общината.

* * *
На 22 март - 1-ва пролет от 18 ч. под патронажа на кмета 

на община Елин Пелин г-жа Галя Георгиева в Спортна зала 
„Янко Янков” гр. Елин Пелин ще гостува палавото шоунце 
„Мини мис и Мини мистър” - запазена марка на актрисата 
Илиана Балийска. Малките големи таланти от 3 до 12 години 
ще покажат чар, манекенски, артистични, музикални, танцу-
вални и спортни дарби.

Класираните от 1-во до 6-то място в единствения лицен-
зиран конкурс „Мини мис и Мини мистър” ще представят 
община Елин Пелин в пролетното издание на 14-тия наци-
онален телевизионен конкурс и 14-и фестивал на детското 
творчество в Националния дворец на децата в гр. София на 
30 март 2012 г.

***
НЧ  „ЕЛИН ПЕЛИН 1896” гр. ЕЛИН ПЕЛИН

О Р Г А Н И З И Р А
на 30 март 2012г. от 15 часа в салона на читалището, реги-

онален хумористичен фестивал „Много здраве на габровци”.
Право на участие имат всички желаещи над 8 годишна 

възраст.
Фестивалът ще се проведе в два раздела:
-за вицове – участниците изпълняват по 2 вица
-за хумористични сценки – времетраене до 6 минути.
 Участниците ще се състезават в две възрастови групи:
-първа – от 8 до 14 години
-втора – над 14 години.

За сведения и записване – тел. 0725/66011 и GSM 0896863586.

Община Елин Пелин по-
срещна една от най-тежките 
зими в последните години. 
Според данни последна-
та такава зима е била през 
60-те години на миналия 
век. Именно това и тежката 
икономическа обстановка 
създаде трудности за снего-
почистващата дейност. Но 
въпреки това всички пътища 
от общинската пътна мрежа 
бяха проходими при зимни 
условия. Не се позволи да има 
откъснати населени места. 
Населението получаваше ма-
кар и със затруднения транс-
портни услуги, доставки и т.н. 
Не се допусна хората да оста-
нат и без енергоснабдяване, 
като своевременно се отстра-
няваха авариите, причинени 

от тежките метеорологични 
условия.

В момента се предприемат 
мерки по всички населени 
места от общината, относно 
проводимостта на реки и ка-
нали, с цел да се предотвра-
тят евентуални преливания 
от предстоящото снеготопе-
не.

Язовир „Огняново“ е 
изключително държав-
на собственост и се кон-
тролира от държавата  и 
„Кремиковци“АД. Съгласно 
Закона за водите и по-точно 
приложение 1 към чл.13 т.1, 
в списъка на комплексните и 
значими язовири под №30 е 
вписан яз. “Огняново“.

Въпреки че община Елин 
Пелин няма 

В КРАя НА ТЕжКАТА зИмАОТПРАзНуВАхмЕ 90-Ия РОжДЕН ДЕН 
НА СТОяНКА муТАфОВА

на настоятел-
ството на чи-
талище „Елин 
Пелин” Пет-
ранка Реджо-
ва поздравиха 
с топли думи 
Стоянка Му-
тафова, като й 
пожелаха здра-
ве и бодрост, за 
да радва още 
дълго публика-
та. Актрисата 
Искра Радева, 
ръководител 
на трупата, се 
обърна към г-
жа Георгиева с 

По повод 
90-годишни-
ната на голя-
мата българ-
ска актриса 
Стоянка Му-
тафова в град 
Елин Пелин 
на 13 февру-
ари гостува 
театралната 
трупа „Искри 
и сезони” с 
п о с т а н о в -
ката „Михал 
мишкоед” по 
е д н о и м е н -
ната пиеса 
на основопо-
ложника на българския теа-
тър Сава Доброплодни. 

В пълния салон на чита-
лището публиката преживя 
незабравими мигове на ес-
тетическо удовлетворение. 
Освен високото изкуство на 
примата на българския теа-

тър, големите си професио-
нални възможности изявиха 
и артистите Дидо Мачев, Еле-
на Кънева, Веселин Ранков, 
Милена Атанасова и Пламен 
Сираков.

Кметът на общината Галя 
Георгиева и председателката 

искрена благодарност за осъ-
щественото гостуване.

Благодарността на публи-
ката най-вече към обичаната 
артистка за щедрия талант и 
силния й творчески дух бе из-
разена с дълги, нестихващи 
аплодисменти.

„Зимата пее свойта зла пе-
сен”...

19 февруари - най-тъжният 
ден в националната ни история. 
Ден, който ни навежда на мисли 
за народ и общо благо, за лич-
ност и саможертва, за времето, 
„което е в нас и ни преобръща, а 
ние него обръщаме”.

Не го забравихме и днес!
В библиотеката на града АРТ 

клубът към читалище „Елин Пе-
лин-1896” проведе възпомена-
ние с учатието на талантливите 
„Камбанки” под ръководството 
на Бинка Георгиева. Виолета Га-
цева прочете едно чудесно есе, 
посветено на Левски с оценка 
на негови съвременници. Група 
ученици от театрално студио 
„Талант” при СОУ „В. Левски”  с 
ръководител Виолета Плашоко-
ва направиха малък спектакъл, 
посветен на Левски и изпратиха  
послание за обич и човечност 
към всички хора.

Левски, който винаги нами-
раше път към сърцата на обик-
новените хора! Левски, за който 
думите и делата се бяха сляли в 
едно. Скромност, деловитост и 
въздържание, живот без удоб-
ства и излишества. Дълбока чо-
вечност, готовност  за саможерт-
ва.

Кой друг може да твърди „Ако 
спечеля - печели цял народ, ако 
загубя-губя само мене си!” Колко 
ни трябва и днес Апостола! Да ни 
покаже кривиците, та да се опра-
вим и заедно да вървим напред, 
”ако ще бъдем хора”

Нека не забрявяме Левси! И 
дай боже всекиму такава почит, 

ПОКЛОН ПРЕД ПАмЕТТА И ПОДВИГА НА 
АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА

такава памет и безсмъртие!
139-тата годишнина от обес-

ването на Васил Левски беше от-
белязана в много селища от об-
щината. Поклонението в с. Нови 
хан се състоя пред кметството.  
Кметът на селото Велин Вели-
нов произнесе слово за делото 
и личността на Дякона.  С тър-
жествен ритуал, стихове и песни, 
посветени на Апостола, децата 

от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  
поднесоха  цветя пред  паметна-
та плоча  на Васил Левски.  На 
този ден  думите са по-безсил-
ни от всякога - тогава свеждаме 
глави и отдаваме необходимата 
почит на заслужилите герои. Ко-
гато става дума за “Апостолът на 
свободата” - настръхваме: пред 
делото му, пред животът му, пред 
смъртта му.

По стара народна традиция ние, българите я посрещаме като се ки-
чим с мартеници за здраве през цялата година. Подаряваме мартеници 
на свои близки и приятели с пожелание за здраве, дълголетие и късмет. 
Червеният цвят е символ на здраве, сила и дълголетие, а белият – на 
чистота, светлина. Рано сутринта стопаните завързват мартенички 
на домашни животни и дръвчета- да са здрави и плодовити. Мартенич-
ките се носят докато видим щъркел, лястовица или цъфнало дръвче. 
Честита Баба Марта, жители на община Елин Пелин! Да сте здрави, 
бели и червени като мартеничката!

Честита
Баба 

Марта!
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BG 051РО001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”

Договор №  BG051PO001-5.2.06-0003-С-0001
       Проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Дневен център” в град Елин Пелин”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от

Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Инвестира във вашето бъдеще”

На 26.01.2012г. в помещението на Дневен център 
за стари хора по проект  „Разкриване и предоставяне 
на социалната услуга „Дневен център” в град Елин 
Пелин”  се  проведе заключителна  среща по проек-
та.

Проектът се финансира чрез Оперативна програ-
ма «Развитие на човешките ресурси» и основната 
му цел е: Създаване на условия за преодоляване на 
социалната изолация и интеграция в обществото на 
възрастни хора от град Елин Пелин чрез предоста-
вяне на медицински, социални и образователни ус-
луги в общността, водещи до подобряване качество-
то на живот, взаимопомощ и ефективна защита.

Основните реализирани дейности по проекта са 
свързани със следното:

- удовлетворяване на ежедневни потребности с 
цел стимулиране и поддържане на пълноценен и самостоятелен начин на живот;

-медицинска рехабилитация;
-хранене;
-участие в различни форми на образователни програми и достъп до информация;
-провеждане на разговори и дискусии по актуални проблеми.
Потребителите използваха случая да благодарят на персонала на ДЦСХ за милото  отноше-

ние и предоставяните през единадесет месеца висококачествени социални услуги.  Особена 
признателност отправиха за ежедневния кетъринг и за възможността да са част от една общ-
ност със свои връстници.

За 2012 г. е планирано изпълнение на сходни дейности, за да не се допуска прекъсване в 
предоставянето на социалните услуги.

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища 

чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“ 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

През 2009 година със за-
повед на Министъра на об-
разованието, младежта и 
науката две от училищата в 
община Елин Пелин са вклю-
чени в списъка на средищни-
те училища в страната. Това 
са Начално училище “Христо 
Ботев” и СОУ “Васил Левски”.

През финансовата 2012 
година от централния бю-
джет на Република България 
няма да се осигурявт сред-
ства в делегираните бюдже-
ти на средищните училища 
както за пътуващи ученици 
от селища със закрити учи-
лища, така и за целодневна 
организация на учебния ден 
за учениците от І и ІІ клас. За 
сметка на това от 01 януари 
2012 година стартира про-
ект BG051PO001- 3.1.06 “По-
добряване на качеството на 
образованието в средищните 
училища чрез въвеждане на 
целодневната организация 
на учебния процес”, Проектът 

се осъществява с финансова-
та подкрепа на оперативна 
програма “Развитие на чо-
вешките ресурси”, съфинан-
сирана от Европейския со-
циален фонд на Европейския 
съюз. Той цели подпомагане 
процеса на ефективно въ-
веждане на целодневна орга-
низация на учебния ден; ут-
върждаване на средищните 
училища като инструмент в 
политиката за модернизира-
не и оптимизиране на учи-
лищната мрежа; повишаване 
качеството на образовател-
но-възпитателния процес 
чрез насърчаване развитието 
на ключови компетентности, 
създаване на възможности за 
успешно преминаване в след-
ващ клас, етап и степен на 
образование и ограничава-
не рисковете от отпадане от 
училище поради затруднения 
в усвояването на учебното 
съдържание; преодоляване 
на диспропорциите в степен-

та на образованост на учени-
ците от закритите училища. 
Изпълнението на проекта 
ще продължи 35/тридесет и 
пет/ месеца – до 31 октомври 
2014 година. Със средства 
по проекта частично ще се 
финансира целодневната ор-
ганизация на учебния ден за 
над 250 ученици от І до VІІІ 
клас от двете училища или 1/ 
3 от учениците в средищните 
училища на общината.

Ръководствата и педаго-
гическите специалисти в две-
те училища имат богат опит 
в организирането и провеж-
дането на дейности за цело-
дневно обучение. Реализира-
нето  на проекта  и неговото 
администриране изискват 
много допълнителна работа, 
прецизно и точно отчитане. 
Това е поредното предизви-
кателство пред средищните 
ни училища, с което, убедени 
сме, те ще се справят успеш-
но.

НОВОСТИ зА ОБЩИНСКИТЕ СРЕДИЩНИ уЧИЛИЩА

Община Елин Пелин, 
Център за психосоциална 
подкрепа, гр. София и Об-
щинската комисия за борба 
срещу противообществени-
те прояви на малолетните и 
непълнолетните организи-
раха обучителен семинар на 
тема „Идентифициране на 
ключови проблеми, свърза-
ни с антисоциалното пове-
дение при подрастващите.“                                                                                     
                                                    

Водещ на семинара беше 
лекторът Диана Циркова 
– психотерапевт с дългогоди-
шен опит в супервизия и обу-
чение на екипи, предоставя-
щи грижи и терапия за деца 
и юноши.

В  семинара взеха участие 
35 специалисти от сложната 
сфера на възпитанието, пря-
ко свързани с работата с деца 
с девиантно поведение.  Те  
получиха стимул да реализи-
рат нови идеи, умения и фор-
ми на работа с деца. 

Обмислят се възможности 
за нови съвместни срещи и 
обучения на специалистите 
от системата за превенция 
на противообществените 
прояви на малолетните и не-
пълнолетните.  Самите учас-
тници дадоха добра оценка 
на обучението и биха жела-
ли въпреки обстановката на 
криза в страната, по-често да 
се провеждат такива срещи.

„ИДЕНТИфИцИРАНЕ НА КЛюЧОВИ 
ПРОБЛЕмИ, СВъРзАНИ С АНТИСОцИАЛНОТО 

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ“

 НА ВНИмАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ, ЧИИТО ДЕцА 
СЕ НужДАяТ ОТ КОмПЕТЕНТНАТА ПОмОЩ НА 

ПСИхОЛОГ И ЛОГОПЕД!
Гняв, завист, озлобление, самота, отчуждение, депресия – 

много са причините за агресия. Вашето дете не е в състояние 
само да си обясни защо е раздразнително и нападателно. По-
могнете му да се чувства по-уверено, създайте му условия да 
живее в една по-защитена среда, като му дадете възможност 
да участва в безплатни психологични консултации с опитен 
психолог. 

Освен психолог Ви уведомяваме, че отново безплатно мо-
жете да се възползвате и от услугите на логопед, който рабо-
ти с деца, с проблеми в говора. 

Адресът на Консултативния кабинет е:  
гр. Елин Пелин, бул. „София” №13, ет. 4, в сградата на 

Културно - административния център.
Работното време на  логопеда е:

сряда – 15.00 – 17.30 часа
петък – 16.00 – 18.30 часа

Работното време на  психолога е:
събота – 10.00 – 14.00 часа

( с предварително записване на тел.0893 441 401; 0725 68 633)
Лице за контакт: Даниела Паунова – секретар на МКБППМН

По инициатива на кмета и жителите на с. Петково бе орга-
низирано почистване на коритото на р. Макоцевска на тери-
торията на селото.

В рамките на една седмица група доброволци почистиха 
коритото и изсякоха дърветата и храстите, които биха попре-
чили за нормалното преминаване на по-голямо количество 
вода през реката.

Кметството на с. Петково благодари на всички жители, взе-
ли участие в почистването.

О Б я В Л Е Н И Е 
Общински съвет-Елин Пелин на основание чл.22 

ал.2 от ЗМСМА
ОбявявА

Решение №1342/22.02.2011г. на Общински съвет-
Ел.Пелин e в сила, съгласно:

1. Определение от 28.03.11г. на АССО по дело 
№162/2011г.; потвърдено и от ВАС с Определение от 
15.11.11г. по дело №6737/11г.

2. Определение от 30.06.11г. на АССО по дело 
№335/2011г., потвърдено и от ВАС с Определение от 
30.09.11г. по дело № 10975/11г.

***
Решение №1348/22.02.2011г. на Общински съвет-

Ел.Пелин e в сила, съгласно:
1. Протоколно определение от 16.05.2011г. на АССО 

по дело №165/2011г.; потвърдено и от ВАС с Определе-
ние по дело №10856/11г.

2. Определение от 21.10.11г. на АССО по дело 
№581/2011г., потвърдено и от ВАС с Определение от 
09.01.12г. по дело № 15524/11г

С ГРИжА зА ВъзРАСТНИТЕ хОРА

правомощия по стопанисването и упра-
влението му, ежедневно се интересува и 
получава информация относно състоя-
нието му. В момента нивото на язовира 
е около 22 млн. куб.м., което означава, 
че може да побере още 10 млн.куб.м. до 
достигането на преливния ръб, който е 
на ниво 32 млн.куб.м. Контролният обем, 
който не трябва да надвишава нивото 
на водата е 25 млн. куб.м. От тези данни 
става ясно, че язовирът се намира дори 
в по-добро състояние, от предписаното 
най–високо ниво от Дирекция „Води“ към 
МОСВ, а именно с 3 млн.куб.м по-малко. 
Въпреки добрите данни, са предприети 
още мерки с цел презастраховане, така че 
преди очакваното снеготопене нивото на 
язовира постепенно да бъде свалено до 
20 млн. куб. м.

от стр. 1

В КРАя НА ТЕжКАТА 
зИмА
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ЛЕСНОВО - мИНАЛО, НАСТОяЩЕ И БъДЕЩЕ

- Г-жо Младенова, с какво 
започна кметската си кари-
ера? В какви направления на-
сочи усилията си и какви са 
първите резултати?

- Кметската ми кариера 
започна още в мандат 2007 
-  2011 г. Изпълнявах длъж-
ността заместник-кмет на 
община Елин Пелин, като 
отговарях за образованието, 
здравеопазването, екологи-
ята, социалните дейности и 
европейските фондове и про-
грами. За мен това беше вре-
ме, в което натрупах огромен 
опит и рутина в работата с 
хората от Общината. На мест-
ни избори 2011 г. бях избрана 
за кмет на с. Лесново. Моята 
програма беше насочена към 
и за хората в селото.

- Сподели в общи линии 
плановете си, вижданията 
и акцентите за твоята ра-
бота през четиригодишния 
мандат.

- През предстоящите че-
тири години ще се постарая 
хората на с. Лесново да се 
почувстват по-спокойни, да 
направя селото по-красиво и 
уютно за живеене  и многото 
млади хора  да останат да жи-
веят в него.

- Живеем в тежко кризис-
но време. Срещаш ли труднос-
ти и проблеми в работата си. 
Как ги разрешаваш?

- В момент на тежка фи-
нансова криза ние, новите 
кметове, започнахме работа-
та си първо с организацион-

РЪКОвОДИТЕЛяТ ТРябвА ДА ИМА ТЪРПЕНИЕ И вяРА в ХОРАТА
ни въпроси, срещи с хората, 
с директорите на детската 
градина, училището и чита-
лището. Искрено се надявам 
с помощта на община Елин 
Пелин заедно да преодолеем 
трудностите и  да изкараме 
успешно своя мандат. Трудно-
стите и проблемите са много. 
В с. Лесново няма големи ин-

веститори и се усеща все по-
осезаемо липсата на работа. 
Все още на дневен ред е про-
блемът с канализацията на 
селото. Отварянето на мярка 
321 към фонд “Земеделие” ще 
реши проблема на селото и 
искрено вярвам, че това ще се 
случи още през 2012 г.

- Какви са специфичните 
особености в бита, обичаите, 
препитанието и т. н. на хо-
рата от Лесново. Как кмет-
ството  им помага в различ-
ните области като например 
социална дейност, трудова 
заетост, култура, образова-

ние и др.
- Традициите и празници-

те в село Лесново не са заб-
равени. С помощта на спрон-
сори и община Елин Пелин 
направихме голям коледен 
концерт в ремонтираното по 
европейска програма “Реги-
онално развитие” читалище 
“Безмъртие” с торта и лаком-
ства за всички деца. За Коле-
да почетохме и възрастните 
хора, които направиха свой 
празник. Тържеството бе ува-
жено и от Кмета на община 
Елин Пелин.

По традиция в първата 
събота и неделя на Новата го-
дина в Лесново  се провежда 
празникът “Деведжии”. Бяха 
осигурени купи, медали и по-
даръци за всички участници. 
Тази година само кукерската 
група наброяваше около 50 
човека - възрастни и деца. 
Празникът премина с весело 
настроение и дълго хоро. 

Празнувахме и Бабин ден с 
веселото настроение на музи-
ка и танци. 

- Изминаха няколко месе-
ца от изборите за  кметска 
власт, откакто жителите 
на с. Лесново те избраха за 
свой кмет. Как се чувствуваш 
на кметския стол?

- Кметският стол винаги 
е бил горещо място, човек 
трябва да има търпение и 
вяра в хората, за да си върши 
успешно работата.

- Желаем ти успех в рабо-
тата!

Кукерството е един от символите на страната. Ритуалът 
датира още от езическото минало. Кукерските игри целят 
чрез специалните магически танци и страшни маски да бъдат 
уплашени и прогонени злите духове и да има богата реколта 
през годината.

Всяка година в края на януари кукери от страната и чужби-
на се събират за маскарадните игри  “Сурва”, които се провеж-
дат в град Перник.

В тазгодишното издание се включиха 102 групи от стра-
ната и 14 от чужбина, като общият брои на участниците над-
хвърли 6000 души. 

КуКЕРИТЕ НА СЕЛО ЛЕСНОВО 
С ВТОРИ зЛАТЕН мЕДАЛ

Като самостоятелно село 
Лесново възниква към края 
на 16 век. Първите заселници 
са кошничари, които плетели 
кошници от обилното коли-
чество ракита край реките. 
Скоро след тях се заселили  
турци, а по-късно и цигани.

Разположено е в източна-
та част на Софийското поле 
край река Лесновска. През 
землището му текат и мал-
ките реки Липец, Вадата, Ал-
чако и Азмако.

Най-ранни сведения за с. 
Орманлу се срещат в турски-
те данъчни регистри/дже-
лебкешани/  в българските 
земи от 1576 г. Малко по-
къно селото се споменава и 
в съдебни протоколи на Со-
фийския съд за извършени 
сделки. 

Плодородните ниви и ли-
вади създават благоприятни 
условия за развитие на зе-
ленчукопроизводство, жит-
ни култури, овощарство и 
скотовъдство.

Старото име на селото е 
Орманли, Оманлу, Орманлъ, 
Орманлия. Името му,  пре-
ведено от турски на бъл-
гарски език би трябвало да 
е Горалия/Орманлия/ или 
по-точно Горово. Но е прието 
Лесново, от руската дума лес 
– гора. По всяка вероятност в 
местността е имало гора. За 
това говорят и названията 
на немалко местности – Дъ-
бовете, Брестетата, Ормано, 

Кавако, Спасово даб, Гогошо-
во даб...Знае се, че след пада-
нето на България под турско 
робство е предприето масово 
изсичане на горите – за из-
нос, за стопански нужди и за 
намаляване съпротивта на 
българското население. 

През турското владиче-
ство в селото е имало два 
чифлика, единият от които 
е принадлежал на градския 
управител на София – Осман 
бей.

През 1841 г. Осман бей 
довежда в чифлишката си 
къща в Орманлия пратеника 
на френското правителство 
Жером Бланки, който от чар-
дака на къщата  за първи път  
в България изпява Марси-
лезата и вдъхва надежда за 
свобода у населението. 

Апостолът на свобода-
та Васил Левски и Димитър 
Общи са посещавали селото 
по непотвърдени данни. По 
време на подготовката на 
Априлското въстание Левски 
създава революционен коми-
тет в с. Голяма Раковица.

Археологически изслед-
вания показват, че землище-
то на селото е обитавано от 
древни времена – ранния не-
олит, римската епоха...

От турско владичество се-
лото е освободено на 18/30/ 
декември 1877 г. След като 
освобождават Орманлия ру-
ските войски се насочват към 
с. Йени хан, което освобожда-

ват на  другия ден - 19/31/ 
декември.  

След Освобождението го-
ляма част от имотите завзе-
ма фамилията Спасовци.

В селото съществува ки-
лийно училище от 1860 г. 
То се е намерало в отделна 
пристройка в двора на стара-
та черква, където е построе-
на и сегашната черква. 

Първият учител е Стоил 
Петков. Той е учил за свеще-
ник в манастира „Св. Спас”, но 
не става поп, а открил килий-
но училище и учил децата на 
четмо и писмо. 

Първото светско училище 
е открито през 1879 г.  Пър-
вата училищна сграда била 
стара турска къща, чиито 
собственик Абдул Рахман 
се изселил в Анадола. В нея 
децата се учели до четвърто 
отделение. Новата училищна 
сграда е открита през 1910 г. 
и наречена „Иван Вазов”. През 
1922 г. , по време на прави-
телството на Ал. Стамболий-
ски, е открита прогимназия.

Лесновчани участват в 
освободителното движение 
и войните. В Балканската 
война падат убити 7 души, в 
Междусъюзническата и Пър-
вата световна войни – десе-
тина души и във Втората све-
товна война – осем души.

По данни от книгата на 
Коста Митов  „Село Лесново”, 
София, 1986 г. и от интер-
нет.

ПОГЛЕД Към мИНАЛОТО НА СЕЛО ЛЕСНОВО

В деня на свети Валентин, 14 февруари, самодейци към читалище 
„Елин Пелин” в общинския център изнесоха вълнуваща музикално-
поетична програма, посветена на любовта.  Участваха театрална сту-
дия “Мелпомена”, група за романтични песни и оркестър “ПАН” при 
НЧ “Елин Пелин 1896”.

Похвала заслужават момичетата и момчетата, които рецитираха 
стихове за любовта от български поети.

Чудесни бяха изпълненията на групата за романтични песни с 
ръководител Илка Димитрова. Заслужени аплодисменти получи 
целият състав и най-вече солистите Тимчо Нечев, Стефан Христов, 
Ахмет Антов и  Светослав Велков, както и акомпаниментът на акор-
диониста Асен  Радев, цигуларя Пламен Петров и китариста  Николай 
Николов.

музИКАЛНО-ПОЕТИЧЕН СПЕКТАКъЛ 
“ЛюБОВ - мАГИЧЕСКА РЕАЛНОСТ”

Има думата кметът Румяна младенова

Кукерите от с. Лесново също взеха участие. Самодейният 
състав при НЧ “Безсмъртие-1919” представи  уникален ри-
туал пред жури оценяващо изработката на костюмите и хо-
реографията и заслужено спечели за втора поредна година 
златен медал. Артистичността и красотата на нашите мечки 
беше достойно оценена. Секретарят на читалището Ели Анева 
и председателят Цветанка Богданова изказват искрената си 
благодарност към кмета на село Лесново г-жа Румяна Младе-
нова и фирма “Интерскай” АД за оказаната помощ с превоза на 
70-те самодейни участници. 

Браво на нашите момчета и момичета! Честито! Пожелава-
ме ви нови успешни изяви и награди!
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Общинските съветници решават    
РЕШЕНИя, ВзЕТИ НА ЧЕТВъРТОТО зАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНКИ СъВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН

Решение № 91
На основание чл.73, ал.1 и 

ал.2 и във връзка с чл.66 от Пра-
вилника за организацията и дей-
ността на ОбС, неговите комисии 
и взаимодействието му с общин-
ската администрация и и чл.17 
ал.1 т.1, чл.25, чл.27, чл.28 и чл.29 
от ЗМСМА приема предложения 
дневен ред, както следва:

1.Информация от Председа-
теля на Общински съвет-Елин 
Пелин относно:

1.1. създаден Регистър за 
образуване на групи на общин-
ските съветници и обявяване 
на регистрирана група, съгласно 
Глава VІ от Правилника за орга-
низацията и дейността на ОбС-
Елин Пелин, неговите комисии 
и взаимодействието му с общин-
ска администрация.

1.2. образци на Декларации 
по чл.12 т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗПУ-
КИ, приети от постоянната ко-
мисия по „Предотвратяване и 
установяване конфликт на инте-
реси” в заседание на 18.01.2012г.

2.Предложения на постоян-
ната комисия по „Инвестиции, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество”, от заседа-
ние проведено на 16.01.2012г.

3.Предложения на постоян-
ната комисия по „Здравеопазва-
не, образование, култура и веро-
изповедание, спорт и социални 
дейности”, от заседание прове-
дено на 09.01.2012г.

4.Предложения на постоянна-
та комисия по „Законност, сигур-
ност, обществен ред, граждански 
права и транспорт”, от заседание 
проведено на 10.01.2012г.

5.Предложение на постоян-
ната комисия по „Контрол и мо-
ниторинг върху дейността на   
търговските дружества с общин-
ско участие в капитала”, от засе-
дание проведено на 11.01.2012г.

6.Предложения на постоян-
ната комисия по „Устройство 
на територията, строителство,   
екология,   селско   и   горско   
стопанство”,   от   заседание   про-
ведено   на 12.01.2012г.

7.Предложения на посто-
янната комисия по „Финанси, 
бюджет и програми за разви-
тие”, от заседание проведено на 
17.01.2012г.

8.Разни
Решение № 92
Да отпаднат т.3 и т.4 от Пред-

ложение на г-жа Галя Георгиева 
– Кмет на Община Елин Пелин с 
вх.№ ОА-4334/3/ от 11.01.2012г., 
тъй като те касаят евентуални 
бъдещи събития.

Решение № 93 
На основание чл.21, ал.1, т.8, 

т.11 и т.13 от ЗМСМА:
1. Дава  съгласие части от 

имоти №№ 000408, 000411, 
000412 и 000413  / полски пъ-
тища / по КВС на землището на 
с.Лесново, Община Елин Пелин, 
Софийска област, да бъдат вклю-
чени в ПУП за удължаване на 
пистата за излитане и кацане на 
летище с.Лесново.

2. Съгласуването на препи-
ската със заинтересуваните цен-
трални и териториални адми-
нистрации,  специализираните  
контролни  органи  и  експлоата-
ционни  дружества  и таксата за 
смяна предназначението на зе-
меделската земя за неземедел-
ски нужди на частта от полските 
пътища, да е за сметка на инвес-
титора „Интерскай” АД.

Решение № 94
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС ак-

туализира  Годишната програма 
за управление и разпореждане с 
имоти, общинска собственост за 
2011 год. в частта:

ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 
КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕ-
РЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРО-
ДАЖБА

На основание чл.35, ал.1 от 
ЗОС

1. Апартамент №11, ет.5, вх.А, 
състоящ се от една стая, кухня и 
сервизни помещения, със застро-
ена площ 40,03 кв.м., мазе №11 с 
площ 16,39км.м. и таванско по-
мещение №11, с площ 17,72кв.
м., 3% идеални части от общите 
части на сградата, заедно с пра-
вото на строеж в УПИ ХІІ-За ОбНС 
и магазини в кв.25а по плана на 
гр.Елин Пелин, находящ се в жи-
лищен блок „Васил Левски”

2. Апартамент №12, ет.5, вх.А, 
състоящ се от две саи, кухня и 
сервизни помещения, със за-
строена площ 57,86 кв.м., мазе 
№12 с площ 7,18кв.м. и таванско 
помещение №12, с площ 17,72кв.
м., 3,82% идеални части от об-
щите части на сградата, заедно 
с правото на строеж в УПИ ХІІ-За 
ОбНС и магазини в кв.25а по пла-
на на гр.Елин Пелин, находящ се 
в жилищен блок „Васил Левски”.

3. УПИ V-общ., квартал 134б, 
с площ 1346кв.м. по плана на 
гр.Елин Пелин

4. УПИ ХХІ-За магазин, квар-
тал 134, с площ 886кв.м. по пла-
на на гр.Елин Пелин

5. УПИ ХІ-общ., квартал 134а, 
с площ 883кв.м. по плана на 
гр.Елин Пелин

6. УПИ V-общ., квартал 134а, 
с площ  801кв.м. по плана на 
гр.Елин Пелин

7. УПИ VІ-общ., квартал 134а, 
с площ 718кв.м. по плана на 
гр.Елин Пелин

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ 
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБ-
СТВЕНОСТ

1.20 кв.м. придаваеми, към 
УПИ І-191, кв.11 по плана на 
с.Караполци;

V.ОПИСАНИЕ   НА   ИМОТИТЕ   
ЗА   ПРОВЕЖДАНЕ   НА   ПРОЦЕ-
ДУРИ   ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

1. имот №113013, землище 
с.Лесново, местност „Тепелия-
та”, ІІІ-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
8.906дка.

2. имот №076001, земли-
ще с.Лесново, местност „Къра”, 
ІІІ-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
10.555дка.

3.  имот  №080007,  землище  
с.Лесново,  местност  „Карта-
ла”,  V-та  категория,  с начин на 
трайно ползване нива,  с площ 
57.021дка.

4. имот №115020, землище 
с.Лесново, местност „Тепелия-
та”, ІІІ-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
7.001дка.

5.  имот  №109020,  земли-
ще  с.Лесново,  местност  „Спасов  
кладенец”,  ІV-та категория, с на-
чин на трайно ползване нива, с 
площ 5.398дка.

6.  имот  №109025,  земли-
ще  с.Лесново,  местност  „Спасов  
кладенец”,  ІV-та категория, с на-
чин на трайно ползване нива, с 
площ 4.365дка.

7.  имот  №109008,  земли-
ще  с.Лесново,  местност  „Спасов  
кладенец”,  ІІІ-та категория, с на-
чин на трайно ползване нива, с 
площ 4.008дка.

8. имот №108015, землище 
с.Лесново, местност „Дъбо”, V-

та категория, с начин на трайно 
ползване нива, с площ 6.276дка.

9.  имот  №095007,  землище  
с.Лесново,  местност  „Орман-
лийски  кър”,  ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, 
с площ 17.709дка.

10.  имот  №095002,  земли-
ще  с.Лесново,  местност  „Орман-
лийски  кър”,  ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, 
с площ 5.999дка.

11.  имот  №093011,  земли-
ще  с.Лесново,  местност  „Орман-
лийски  кър”,  ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, 
с площ 11.986дка.

12. имот №089014, земли-
ще с.Лесново, местност „Катър-
джийка”, ІІІ-та категория, с на-
чин на трайно ползване нива, с 
площ 7.988дка.

13.  имот  №101021,  земли-
ще  с.Доганово,  местност  „Къра”,  
ІV-та  категория,  с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
81.574дка.

14.  имот  №040001,  земли-
ще с.Доганово,  местност  „Гьо-
ла”,  ІІІ-та  категория,  с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
120.003дка.

15.  имот  №000307,  земли-
ще  с.Доганово,  местност  „Къра”,  
ІV-та  категория,  с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
60.022дка.

16. част от имот №096047, 
землище с.Доганово, местност 
„Соления гьол”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, 
за площ 30.018дка.

17. имот №125049, землище 
с.Лесново, местност „Изливо”, ІV-
та категория, с начин на трайно 
ползване зеленчукова култура, с 
площ 2.998дка.

18. имот №111027, землище 
с.Лесново, местност „Брестета-
та”, ІV-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
6.056дка.

19. имот №111022, землище 
с.Лесново, местност „Брестета-
та”, ІV-та категория, с начин на 
трайно ползване зеленчукова 
култура, с площ 0.902дка.

20.  имот  №110020,  земли-
ще  с.Лесново,  местност  „Спасов  
кладенец”,  ІV-та категория, с на-
чин на трайно ползване нива, с 
площ 2.446дка.

21. имот №107019, землище 
с.Лесново, местност „Дъбо”, V-
та категория, с начин на трайно 
ползване нива, с площ 1.001дка.

22. имот №105013, земли-
ще с.Лесново, местност „Чакма-
клия”, V-та категория, с начин 
на трайно ползване зеленчукова 
култура, с площ 0.753дка.

23. имот №103023, земли-
ще с.Лесново, местност „Чакма-
клия”, V-та категория, с начин 
на трайно ползване зеленчукова 
култура, с площ 1.077дка.

24. имот №097027, землище 
с.Лесново, местност „Трояно”, ІV-
та категория, с начин на трайно 
ползване нива, с площ 0.349дка.

25.  имот  №094011,  земли-
ще  с.Лесново,  местност  „Орман-
лийски  кър”,  ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, 
с площ 3.701дка.

26.  имот  №094005,  землище  
с.Лесново,  местност  „Орманлий-
ски  кър”,  ІV-та категория, с на-
чин на трайно ползване зеленчу-
кова култура, с площ 4.000дка.

27.  имот  №092012,  землище  
с.Лесново,  местност  „Орманлий-
ски  кър”,  V-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 
1.773дка.

28. имот №090019, земли-
ще с.Лесново, местност „Катър-
джийка”, ІІІ-та категория, с на-
чин на трайно ползване нива, с 
площ 3.381дка.

29. имот №090016, земли-
ще с.Лесново, местност „Кътар-
джийка”, ІІІ-та категория, с на-
чин на трайно ползване нива, с 
площ 3.000дка.

30. имот №090007, земли-
ще с.Лесново, местност „Катър-
джийка”, ІІІ-та категория, с на-
чин на трайно ползване нива, с 
площ 5.505дка.

31. имот №088013, земли-
ще с.Лесново, местност „Катър-
джийка”, V-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 
3.302дка.

32. имот №083025, землище 
с.Лесново, местност „Койлото”, V-
та категория, с начин на трайно 
ползване нива, с площ 6.006дка.

33. имот №082022, земли-
ще с.Лесново, местност „Койло-
то”, ІІІ-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
7.434дка.

34. имот №081025, земли-
ще с.Лесново, местност „Койло-
то”, ІІІ-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
5.504дка.

35. имот №077019, землище 
с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-
та категория, с начин на трайно 
ползване нива, с площ 4.131дка.

36. имот №077014, земли-
ще с.Лесново, местност „Къра”, 
ІІІ-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
11.540дка.

37. имот №077001, землище 
с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-
та категория, с начин на трайно 
ползване нива, с площ 3.999дка.

38. имот №076018, землище 
с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-
та категория, с начин на трайно 
ползване нива, с площ 2.294дка.

39. имот №076003, земли-
ще с.Лесново, местност „Къра”, 
ІІІ-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
18.099дка.

40. имот №075010, землище 
с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-
та категория, с начин на трайно 
ползване нива, с площ 1.102дка.

41. имот №075001, землище 
с.Лесново, местност „Къра”, ІІІ-
та категория, с начин на трайно 
ползване нива, с площ 1.101дка.

42. имот №063003, землище 
с.Лесново, местност „Ибриево”, 
ІV-та категория, с начин на трай-
но ползване зеленчукова култу-
ра, с площ 5.248дка.

43. имот №062007, землище 
с.Лесново, местност „Ибриево”, 
ІV-та категория, с начин на трай-
но ползване зеленчукова култу-
ра, с площ 2.693дка.

44. имот №051034, землище 
с.Лесново, местност „Динев ал-
чак”, ІV-та категория, с начин на 
трайно ползване зеленчукова 
култура, с площ 1.999дка.

45.  имот  №044016,  землище  
с.Лесново,  местност  „Дермано-
ви  лъки”,  ІV-та категория, с на-
чин на трайно ползване нива, с 
площ 5.211дка.

46.   имот   №040023,   земли-
ще   с.Лесново,   местност   „Голе-
мата   мера”,   ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, 
с площ 4.884дка.

47. имот №032019, землище 
с.Лесново, местност „Асъзлъ-
ко”, ІV-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
1.001дка.

48. имот №072019, землище 

с.Лесново, местност „Русоляко-
Домухчията”, ІІІ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, 
с площ 4.000 дка.

49. имот №027001, землище  
с. Лесново, местност „Търници-
те”, ІV-та категория, с начин на 
трайно ползване зеленчукова 
култура, с площ 1.462 дка.

50. имот №023036, землище 
с.Лесново, местност „Търници-
те”, ІV-та категория, с начин на 
трайно ползване зеленчукова 
култура, с площ 1.002дка.

51. имот №023010, землище 
с.Лесново, местност „Търници-
те”, ІV-та категория, с начин на 
трайно ползване зеленчукова 
култура, с площ 1.998 дка.

52. имот №019005, землище 
с.Лесново, местност „Селището 
/при гроб./”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, 
с площ 1.201 дка.

53. имот №018012, землище 
с.Лесново, местност „Селището 
/при гроб./”, ІV-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, 
с площ 1.989 дка.

54. имот №016010, землище 
с.Лесново, местност „Ормано”, ІV-
та категория, с начин на трайно 
ползване зеленчукова култура, с 
площ 2.499 дка.

55. имот №010031, землище 
с.Лесново, местност „Асарлъко”, 
ІV-та категория, с начин на трай-
но ползване нива, с площ 5.897 
дка.

56. имот №010005, землище 
с.Лесново, местност „Асарлъко”, 
ІV-та категория, с начин на трай-
но ползване зеленчукова култу-
ра, с площ 1.003 дка.

57. имот №008016, землище 
с.Лесново, местност „Асарлъко”, 
ІV-та категория, с начин на трай-
но ползване зеленчукова култу-
ра, с площ 1.530 дка.

58. имот №004001, землище 
с.Лесново, местност „Асарлъко”, 
ІV-та категория, с начин на трай-
но ползване зеленчукова култу-
ра, с площ 3.001 дка.

59. имот №074023, землище 
с.Лесново, местност „Русоляко-
Домухчията”, ІІІ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, 
с площ 7.997 дка.

60.  имот  №110010,  земли-
ще  с.Лесново,  местност  „Спасов  
кладенец”,  ІV-та категория, с на-
чин на трайно ползване нива, с 
площ 5.901 дка.

61. имот №059008, зе-
млище с.Огняново, местност 
„Голям герен”, VІ-та катего-
рия, с начин на трайно ползване 
нива, с площ 12.300дка.

62.  имот  №322001,  земли-
ще  с.Голема  Раковица,  местност  
„Кошарите”,  ІХ-та категория, с 
начин на трайно ползване нива, 
с площ 85.379дка.

63. имот №047063, земли-
ще с.Петково, местност „Брани-
ще”, ІІІ-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
2.944дка.

64.  имот  №000036, земли-
ще с.Петково,  местност „Мери-
те”,  V-та категория,  с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
26.773дка.

Решение № 95
Отменя  Решение  №  1194  

по  Протокол  №  45  от  редов-
но  заседание,  проведено  на 
28.10.2010 година.

Решение № 96
Допълва Предложения на 

Кмета на Община Елин Пелин- 
г- жа Галя Георгиева с вх. № ОА- 
5718/12.01.2012 г., 

на стр. 5
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ОА- 5715/ 12.01.2012 г., ОА- 
5716/ 12.01.2012 г. и ОА- 5717/ 
12.01.2012   г.,   относно   отдава-
не   под   наем   на   земеделски   
имоти-   частна   общинска соб-
ственост, с отделна точка, като 
т.2 стане т.3,  а т.2 бъде със след-
ният текст:

Във всички договори за отда-
ване под наем задължително да 
има условие, при което договора 
да бъде прекратен предсрочно в 
случай, че имота бъде продаден, 
като предизвестието  за  прекра-
тяване  бъде  6-месечно,  съобра-
зено  с  изтичане  на селскосто-
панската година.

Решение № 97
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА, чл.14, ал.2 от Зако-
на за общинската собственост, 
чл.15, ал.1, т.1 от Наредба №4 на 
ОбС Елин Пелин за реда за при-
добиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество 
и т.2 от решение на ОбС Елин 
Пелин №60 по протокол №6 от 
31.01.2008г.:

1. Да бъдат отдадени под 
наем за срок от 4 /четири/ го-
дини чрез публични търгове за 
недвижими земеделски имоти-
частна общинска собственост 
по одобрената карта на възста-
новена собственост на землище 
с.Лесново, съставляващи:

1.1  имот №113013, землище 
с.Лесново, местност „Тепелията”:

- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползнаве: 

„нива”.
- с площ 8.906дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.2  имот №115020, землище 

с.Лесново, местност „Тепелията”:
-ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 7.001дка
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.3  имот №080007, землище 

с.Лесново, местност „Картала”:
- V-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 57.021дка
- с начална тръжна цена 

6.00лв. на дка.
1.4 имот №076001, землище 

с.Лесново, местност „Къра”:
- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 10.555дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.5 имот №077019, землище 

с.Лесново, местност „Къра” :
-ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 4.131дка
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.6  имот №077014, землище 

с.Лесново, местност „Къра”:
- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 11.540дка
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.7  имот №077001, землище 

с.Лесново, местност „Къра”:
- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 3.999дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.8 имот №076018, землище 

с.Лесново, местност „Къра”:

- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване 

нива
- с площ 2.294дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.9 имот №076003, землище 

с.Лесново, местност „Къра”
- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 18.099дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.10 имот №075010, землище 

с.Лесново, местност „Къра”:
- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 1.102дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.11 имот №075001, землище 

с.Лесново, местност „Къра”:
- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 1.101дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.12 имот №109020, землище 

с.Лесново, местност „Спасов кла-
денец”;

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 5.398дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.13 имот №109025, землище 

с.Лесново, местност „Спасов кла-
денец”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 4.365дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.14 имот №109008, землище 

с.Лесново, местност „Спасов кла-
денец”:

- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 4.008дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.15 имот №110020, землище 

с.Лесново, местност „Спасов кла-
денец”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
1.16 имот №110010, землище 

с.Лесново, местност „Спасов кла-
денец”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 5.901 дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв.
1.17 имот №108015, землище 

с.Лесново, местност „Дъбо”:
- V-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 6.276дка.
- с начална тръжна цена 

6.00лв. на дка.
1.18 имот №107019, землище 

с.Лесново, местност „Дъбо”:
- V-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 1.001дка.
- с начална тръжна цена 

6.00лв. на дка.
1.19 имот №094011, землище 

с.Лесново, местност „Орманлий-
ски кър”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 3.701дка.

- с начална тръжна цена 
8.00лв. на дка.

1.20 имот №094005, землище 
с.Лесново, местност „Орманлий-
ски кър”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„зеленчукова култура”
- с площ 4.000дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.21 имот №092012, землище 

с.Лесново, местност „Орманлий-
ски кър”:

- V-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 1.773дка.
- с начална тръжна цена 

6.00лв. на дка.
1.22 имот №095007, землище 

с.Лесново, местност „Орманлий-
ски кър”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 17.709дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.23 имот №095002, землище 

с.Лесново, местност „Орманлий-
ски кър”:

- ІV-та категория
с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 5.999дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.24 имот №093011, землище 

с.Лесново, местност „Орманлий-
ски кър”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 11.986дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.25 имот №089014, земли-

ще с.Лесново, местност „Катър-
джийка”:

- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
1.26 имот №090019, земли-

ще с.Лесново, местност „Катър-
джийка”:

- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 3.381дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.27 имот №090016, земли-

ще с.Лесново, местност „Кътар-
джийка”:

- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 3.000дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.28 имот №090007, земли-

ще с.Лесново, местност „Катър-
джийка”:

- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 5.505дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.29 имот №088013, земли-

ще с.Лесново, местност „Катър-
джийка”:

- V-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 3.302дка.
- с начална тръжна цена 

6.00лв. на дка.
1.30 имот №125049, землище 

с.Лесново, местност „Изливо”:
- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„зеленчукова култура”
- с площ 2.998дка.

- с начална тръжна цена 
8.00лв. на дка.

1.31 имот №111027, землище 
с.Лесново, местност „Брестета-
та”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 6.056дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.33 имот №111022, землище 

с.Лесново, местност „Брестета-
та”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„зеленчукова култура”
- с площ 0.902дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.34 имот №105013, земли-

ще с.Лесново, местност „Чакма-
клия”:

- V-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„зеленчукова култура”
- с площ 0.753дка.
- с начална тръжна цена 

6.00лв. на дка.
1.35 имот №103023, земли-

ще с.Лесново, местност „Чакма-
клия”:

- V-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„зеленчукова култура”
- с площ 1.077дка.
- с начална тръжна цена 

6.00лв. на дка.
1.36 имот №097027, землище 

с.Лесново, местност „Трояно”:
- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
1.37 имот №083025, землище 

с.Лесново, местност „Койлото”:
- V-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 6.006дка
- с начална тръжна цена 

6.00лв. на дка.
1.38 имот №082022, землище 

с.Лесново, местност „Койлото”:
- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 7.434дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.39 имот №081025, землище 

с.Лесново, местност „Койлото”:
- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 5.504дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.40 имот №063003, землище 

с.Лесново, местност „Ибриево”:
- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„зеленчукова култура”
- с площ 5.248дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.41 имот №062007, землище 

с.Лесново, местност „Ибриево”:
- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване 

зеленчукова култура
- с площ 2.693дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.42 имот №051034, земли-

ще с.Лесново, местност „Динев 
Алчак”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„зеленчукова култура”
- с площ 1.999дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.43 имот №044016, землище 

с.Лесново, местност „Дерманови 
лъки”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 5.211дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.44 имот №040023, землище 

с.Лесново, местност „Големата 
мера”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 4.884дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.45 имот №032019, землище 

с.Лесново, местност „Асъзлъко”:
- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 1.001дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.46 имот №072019, землище 

с.Лесново, местност „Русоляко-
Домухчията”:

- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване 

нива
1.47 имот №074023, землище 

с.Лесново, местност „Русоляко-
Домухчията”:

- ІІІ-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 7.997 дка.
- с начална тръжна цена 

8.50лв. на дка.
1.48 имот №027001, землище 

с.Лесново, местност „Търници-
те”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„зеленчукова култура”
- с площ 1.462 дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.49  имот №023036, земли-

ще с.Лесново, местност „Търни-
ците”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване 

зеленчукова култура
- с площ 1.002дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.50 имот №023010, землище 

с.Лесново, местност „Търници-
те”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„зеленчукова култура”
- с площ 1.998 дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.51 имот №019005, землище 

с.Лесново, местност „Селището 
/при гроб./” :

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 1.201 дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.52 имот №018012, землище 

с.Лесново, местност „Селището 
/при гроб./”:

- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване: 

„нива”
- с площ 1.989 дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
1.53 имот №016010, землище 

с.Лесново, местност „Ормано”:
- ІV-та категория
- с начин на трайно ползване 

зеленчукова култура
- с площ 2.499 дка.
- с начална тръжна цена 

8.00лв. на дка.
Пълният текст на Реше-

нията четете на сайта на 
община Елин Пелин: 

www.elinpelin.org

Общинските съветници решават    
РЕШЕНИя. ВзЕТИ НА ЧЕТВъРТОТО зАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНКИ СъВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН
от стр. 4
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„...И вярвай, 
че пак ще спечели двубоя

с лошите мисли 
усмивката твоя.

Защото макар да е 
жилаво злото

в човека все пак 
побеждава доброто!”

С прекрасното стихотво-
рение на Недялко Йорданов 
бе открит благотворител-
ният концерт под мотото 
„Надежда за Надежда” в под-
крепа на Надежда Пламено-
ва Игнатова на 26 години от 
село Равно поле, нуждаеща се 
от спешна животоспасяваща 
бъбречна трансплантация. 
Концертът бе под патронажа 
на кметство село Равно поле, 
Църковното настоятелство 
при  храм „Света Троица” и 
Община Елин Пелин. 

Навярно няма друг народ 
в света, който да е толкова 
богат със своето милосър-
дие, обич и грижи за хората 
в беда, както българския. И 

това доказа публиката, която 
бе многобройна. Над 700 чо-
века присъстваха, а участни-
ците в концерта наброяваха 
над 200.

До откриването на про-
грамата от предварителна 
продажба на билети и даре-
ния по набирателната сметка 
на името на Надежда Игна-
това, открита в УниКредит 
Булбанк, бяха събрани 6550 
лева.

Молебен за здраве отслу-
жиха местните свещеници : 
отец Иван, отец Стоян и отец 
Пламен.

В благотворителния кон-
церт взеха участие: Радости-
на Паньова, Ани Хоанг, Стоян 
Янкулов – Стунджи, Илия Лу-
ков, Ева и Ива Валентинови 
и фолклорно студио „Сая” с 
ръководител Георги Петков, 
Децата от школа по танци и 
женска танцова формация 
„Неудържимите” при народ-
но читалище „Просвета 1922” 

НАДЕжДА зА БОЛНАТА НАДЕжДА
село Равно поле с ръководи-
тел Ивайло Алексиев, детски 
танцов състав „Новоханче” 
и танцов клуб „Новоханци” 
от село Нови хан с ръково-
дители Младенка Павлова и 
Теодора Серафимова, Детски 
танцов състав при читалище 
„Отец Паисий”, село Мусачево 
с ръководител Марио Ата-
насов, Детски танцов състав 
и танцов клуб „Полянци” от 
село Петково с ръководи-
тели Марияна Николова и 
Цветелина Павлова, танцова 
формация „Шопе” от община 
Горна Малина, танцов клуб 
„Капаклия” от град Елин Пе-
лин с ръководители Мари-
яна Николова и Цветелина 
Павлова, мажоретен състав 
„Светла” с ръководител Свет-
ла Кимилска, детска вокал-
на група „Камбанки” от град 
Елин Пелин с ръководител 
Бинка Георгиева, детска во-
кална група „Шик и Трик” от 
село Нови хан с ръководител 
Юлия Димчева, Спортен клуб 
„Теа Денс” град Елин Пелин с 
ръководител Теодора Грама-
тикова, Група за романтич-
ни и забавни песни при НЧ 
„Елин Пелин” с ръководител 
Илка Димитрова, театрална 
трупа „Талант” при училище 
„Васил Левски” с ръководи-
тел Виолета Плашокова и 
студио „Дитовски” на Ивайло 
Дитовски.

Госпожа Веселина Спасо-
ва – кмет на село Равно поле, 
благодари на всички при-
състващи, на участниците в 
концерта, на всички кметове 
и общински съветници и на 
дарителите, като подчерта, 
че много хора са внесли суми 
по банковата сметка на На-
дежда, но имената им не са 
ни известни. Ето по-важните 
дарители: Галя Георгиева – 
кмет на община Елин Пелин, 
ПП „ГЕРБ”, „Верила Сървиз” 
АД, „Верила Лубрикантс” АД, 
РПК „Развитие”,  „Оберон Х” 

ООД,  „Нико” ООД,  „Топ транс” 
и много други.

В края на концерта бе обя-
вена и сумата събрана в са-
мия ден : 4361 лева.

В магазини и заведения 
на територията на село Равно 
поле и община Елин Пелин са 
поставени кутии за дарения. 
Те ще бъдат отворени в по-къ-
сен етап и ще се използват за 
възстановителната терапия 
на Надежда след извършва-

не на операцията. Събраната 
сума от тях ще бъде обявена 
на сайта на Равно поле : www.
ravnopole.ovo.bg  и във фейс-
бук.

Ако дори един на сто души 
се замислят, че можем да бъ-
дем по- толерантни, светът в 
който живеем би бил много 
по добър. Ако попитате един 
човек за неговите мечти и 
цели, той би ви казал поне 
сто. Но ако попитате болния, 
той би ви казал само една 
– да се излекува. Животът е 
всекидневна борба и  всеки 

от нас се нуждае от помощ, за 
да преодолява препятствия-
та по пътя си. Сега Надя води 
своята най-тежка битка. Ние 
всички заедно и показахме, 
че не е сама в тази битка. За-
щото „една от най-великите 
тайни на живота е, че един-
ственото, което си заслужава 
да бъде правено е това, което 
правим за другите.”

Юлиана Стоилова-Равно поле
Снимки: Велко Георгиев

На 13.02.2012 година 
ОУ „Стефан Стефанов” гара 
Елин Пелин отпразнува своя 
юбилеен празник - 90 годи-
ни от рождението на Стефан 
Стефанов - патрон на учи-
лището. Празникът започ-
на от сутринта, когато под 
звуците на „Хубава си моя 
горо” и „Стройна се Калина 
вие”- ученеци и преподавате-
ли поднесоха цветя и венци 
пред паметника на патрона 
в знак на признателност. От 
9.30 ч. в музикалния салон 
на училището се проведе об-
щоучилищно мероприятие 
под надслов „Приятелство”, в 
което взеха участие гости от 
град София.

Тържественният момент 
настъпи в 18.00 ч. в читалище 
„Светлина” гара Елин Пелин, 

ЧЕСТВАхА ПАТРОННИя СИ ПРАзНИК ПОБЕДИхА НАЙ-ДОБРИТЕ

Завърши общинският етап 
на ученическите спортни игри в 
нашата община. Състезанията по 
тенис на маса, шахмат, волейбол 
и футбол в различните възрас-
тови групи V-VII кл., VIII-Х кл., и 
ХI-ХII кл. донесоха много радост 
и емоции за победителите и раз-
очерование за неуспелите.

Победителите в различните 
групи са:

Тенис на маса: 1. ОУ Догано-
во; 2. ОУ Мусачево

Шахмат: 1. СОУ „Васил Лев-
ски”-гр. ЕлинПелин

волейбол:

Момичета V-VII кл.: ОУ „Сте-
фан Стефанов”- Гара Елин Пе-
лин

Момчета VIII-Х кл. и ХI-ХII: 
ПКГ Гара Елин Пелин

Искрено благодарим на учи-
телите по физическо възпитание 
в общината за добре подготве-
ните отбори, както и за органи-
зацията на игрите в с. Мусачево, 
СОУ „Васил Левски” и ПКГ Гара 
Елин Пелин.

Победителите добиват пра-
вото за участие в областния етап 
през м. март, на които пожелава-
ме успех.

когато представителният 
духов оркестър „Стефан Сте-
фанов” с диригент Вилимир 
Кирилов откри концерта в 
чест на празника с химна на 
Р. България. Валентин Радев-

зам.-министър на МО, Галя 
Георгиева - кмет на община 

Елин Пелин и Румяна Торо-
сян поднесоха приветствия. 
Последваха поздравления 
от ЦДГ „Слънце” с директор 
Сашка Ненова, ОУ „Отец Паи-
сий” с директор Димитринка 

Янкова и мажоретен състав 
„Светла” с ръководител Свет-
ла Иванова, представила Об-
щината и Р. България повече 
от 30 години.

Последваха вълнуващи 
съвместни изпълнения на 
оркестъра с мажоретен със-
тав при читалище „Светлина’’ 
гара Елин Пелин. Ученичката 
от X клас народно пеене в На-
ционалното музикално учи-
лище „Любомир Пипков” - 
Вероника Николова изпълни 
народните песни „Разцъфте 
се бяла ружа” и „Седнали ми 
са два свата”, изпълнители-
те на народни хора от група 
„Макамлий” с ръководител 
г-жа Младенка Павлова по-
казаха на присъстващите, че 
който си го може си го може. 
Дойде време и за потомстве-
ната народна певица, родена 
изпълнителка на тракийски 
народни песни и солистка 
на световно известният хор 
„Мистерията на български-
те гласове” - Бинка Добрева. 
След нея с бурни аплидис-
менти беше посрещната и на-
правилата дубъл на Гран при 
в два фестивала: „Филигри-
ни” в град Скопие и глас №1 
на „Пирин фолк 2011” - Сви-
ленградският славей - Надя 
Казакова.

Концертът приключи 
пред читалището къде-
то под звуците на „Ботев 
марш”присъстващите се по-
любуваха на тържествени 
илюминации и загряха при 
минусовите температури с 
„Дунавско хоро”
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От този брой  вестник 
„Елин Пелин днес”  започва 
да представя на своите чи-
татели  изявени творци в 
различни области  от нашия 
регион. 

Вестникът ще дава три-
буна за най-сполучливите 
творби на утвърдени поети 
и писатели, художници, му-
зиканти, артисти, журнали-
сти и други професионални и 
самодейни творци от всички 
поколения. Както и на видни 

личности, постигнали високи 
резултати в други области 
на живота.      

Ще проследяваме техния 
жизнен и творчески път; ще 
надникваме в начините, пъ-
тищата  и тайните за по-
стигнатите успехи и утвър-
ждаването им като творци; 
ще ви запознаваме със своеоб-
разието на тяхното индиви-
дуално творчество, със спо-
луките и добрите  им изяви...

Утвърдените личности ще 

имат възможност да заявят 
и своите естетически и граж-
дански позиции, да споделят 
своите творчески намерения 
и планове, отношението си 
към живота и проблемите на 
хората от нашата община и 
държавата...

Приятни срещи с духовния 
свят на талантливите тво-
рци, драги читатели.

Очакваме и вашите мне-
ния, препоръки и предложе-
ния.

ПРЕДСТАВямЕ мЕСТНИ ТВОРцИ

хуДОжНИК, цИГуЛАР И ПОЕТ
в ТвОРЧЕСКИя СвяТ НА ПЛАМЕН ПЕТРОв

Творчесският свят на Пла-
мен  Петров е богат, разнообра-
зен и интересен.

Освен изобразителното из-
куство любимо негово хоби  е 
поезията. На нея посвещава 
своето вдъхновение в мигове, 
когато го спохождат интересни 
идеи, хрумвания, случки... Твор-
ческите му търсения в поезията 
са продължение и допълнение 
на търсенията му в областта 
на живописта и графиката. Те 
разширяват диапазона на ху-
дожествените му инвенции и 
изразни средства, зареждат го с 
емоционални импулси.

Той не престава да развива 
и другото си хоби – на цигулар. 
От 2005 г. свири в групата за ро-
мантични песни към читалище 
„Елин Пелин” в нашия град. 

Пламен Борисов Петров е 
роден на трети декември 1951 
година в град Елин Пелин. Из-
раства и получава основно об-
разование  в Гара Елин Пелин, 
а средно образование завършва 
в Техникума по керамика в град 
София. 

Баща му Борис Петров До-
брев е първият кмет на Гара 
Елин Пелин, след обявяването  
на селището за самостоятелно.

През 1979 г. Пламен завърш-
ва великотърновския универ-
ситет „Св. св. Кирил и Методий” 
със специалност графика при 
професор Никола Хаджитанев. 

От 1979 г. до 1983 г. е учител 
по рисуване в град Етрополе, а 

Стихотворенията му са облъх-
нати от романтичния порив на 
сьрцето, дори когато човек се 
намира сред баналната кухнен-
ска обстановка. Цялата книга е 
обагрена с един  фин лиричен 
заряд, който докосва съкро-
вените кътчета на човешката 
душа, буди светли емоционални 
трепети, подтиква към доброта 
и човечност. Пейзажното пъ-
стробагрие, деликатните асо-
циации, непринуденото чувство 
за хумор, леката самоирония 
- са характерни за цялата стихо-
сбирка. Те, както и останалите 
изразни средства,  освежават 
стиха, правят го близък до све-
тоусещането на читателя. 

Първата стихосбирка на 
Пламен Петров показва, че той 
притежава рядката способност 
да съчетава  изобразително 
изкуство, поезия и музика. И 
оригиналните му картини, и 
интересните му стихове, и неж-
ните му изпълнения на цигулка 
недвусмислено говорят, че има-
ме среща с един разностранно 
надарен талантлив творец. И с 
един добросърдечен, деликатен 
Човек. Една приятна среща, ко-
ято ни зарежда с емоционална 
енергия, с вяра в доброто, със 
светли чувства  и стремеж към 
красивото, с копнеж за чисти 
интимни и общочовешки отно-
шения... 

А това всъщност е истин-
ското призвание на всяко изку-
ство.                          Кирил Назъров

ЛИПИТЕ
Ето, пак цъфтят липите,

ухаят в нежен аромат,
пълнят сладостно гърдите,

но и с усещане за глад.

Това божествено дихание
навлиза в кухнята дори,

където чистя със внимание
червени чушки и ориз.

Телешка кайма в тигана
с нарязан лук и куп подправки

ври, като кървяща рана
от трепети любовно сладки.

Завира вкусният пълнеж
във водата и зехтина

заедно с ориза свеж
и спомените нежносини.

Набоцкани и изтърбушени,
пиперките редя в тавата

с домати срязани запушвам ги,
за да зарадват сетивата.

Изключвам фурната след час,
загар са чушките добили.

Но в този миг дочувам глас:
„Ще дойда да помагам, мили ! ”

ЛЕЩА
Нощта заспива звездносиня,

но на котлона леща ври
с очи красиви  - на богиня
древногръцка, може би.

Изсипвам чудни аромати -
моркови и джоджен свеж,
унесен в Лунната соната,

от страст изгарящ и копнеж.

Нарязвам лучец до насита,
о, господи, така люти!

и сякаш виждам Афродита 
как плаче с моите сълзи.

МУЗИКА
В сърцето мека топлина,

а устните мълчат в тревога,
така внезапно тя изгря

като изпратена от бога.

В сърце ми музика звучи
сонатно като при Бетховен – 

с хипнозата на две очи
от лик неземно ореолен.

Есенен букет (масло)

Куче над хоризонта (масло)

,,ЛюБОВНО-КуЛИНАРНИ ТРЕПЕТИ” – 
СПРАвОЧНИК ЗА яСТИя ОТ ЛЮбОв

Мама казваше: „Не забравяй, 
че любовта на мъжа минава 
през корема”. Иронично, но точ-
но описание на важен детайл от 
душевността на мъжа. Детайл, 
на който, ако му се отреди нуж-
ното внимание е гарантирана 
любовта, хармонията, семей-
ния уют.

Потвърждението на тази 
теза е изразена, чрез лирико–
романтичните творби в сти-
хосбирката на Пламен Петров 

„Любовно–кулинарни трепети.”
Любовта от тигана преми-

нава през тавата и се загнездва 
непоклатимо в мъжкото сърце. 
Прозаично звучене, но правди-
во. А зад него прозира привър-
заността към дома и стремежът 
към семейна топлота и сплоте-
ност.

Поетичният душевен слух 
на автора търси и долавя лю-
бовта навсякъде, откъдето пре-
минава: 

„Отново слушам 
шепота на калдаръма 

с бордюра от чимшири 
изумруден

и ласките на всяка твоя дума
от трелите на славей 

ранобуден”. 
„Калдаръма”.

Улицата, калдаръма, цъ-
фналите липи, които „...ухаят 
в нежен аромат...” водят към 
домашната кухня, изпълнена с 
възбуждащи апетита ухания, из 
които се реят „...и спомени неж-
носини .”

Впечатляващи са изразни-
те средства, с които си служи 
Петров. Например врящата те-
лешка кайма е сравнена с „кър-
вяща рана от трепети любовно 
сладки”.

Както писах по-горе – про-
заично, а и странно-нетипично 
на пръв поглед. Но  всъщност 
блика поезия от тавата, наред с 
вкусните пари и аромати.

Апетитната храна, пригот-
вена за любимата е начин да 
бъде поднесена и поредната 
жизненонеобходима порция 
всеотдайна, гореща любов.

Впечатлена съм от идеята и 

стила на стихосбирката. На кой 
би му дошло на ум да сравни 
простата леща с очи на богиня?

Тази гозба се оказва толкова 
значима, тъй като наред с „мор-
кови и джоджен свеж” е и под-
правката любовен копнеж, про-
вокиран от нежната музика:

„...унесен в Лунната соната, 
от страст изгарящ и копнеж.”
Освен уникалните сравне-

ния се натъквам и на новополу-
чена дума, в стихотворението 
„Масаж”, което вероятно е ре-
зултат на търсенето от автора 
на подходящ начин за постига-
не на ритъм и рима, но въпреки 
това се оказва доста сполучли-
во:

„На стола кухненски вглъбена,
тя чушки режеше в тава,
но  вратносхваната, вдървена,
да я намачкам пожела”.
Кога домът е уютен? Когато 

е нов, чист със скъпо обзавеж-
дане, без нито една прашинка 
по мебелите... Не, уютът е там, 
където е любимата жена, къде-
то се усеща нейното присъст-
вие, където се долавя нейното 
излъчване, където се разнасят 
кухненските аромати на леща, 
чушки пълнени, шкембе чорба, 
мастика, таратор...

 Романтиката и любовта са  
около нас, стига да ги потърсим.  
Пламен Петров ги намира и от-
разява чрез изразните средства 
на художник, музикант, поет и 
готвач. 

Подходящи са  епитетите, 
с които придава изкушаващо-
сладък вкус на стихотворения-
та.

Изчетох стихосбирката на 
един дъх като жадно поглъщах 
един след друг сладките про-
вокативни стихове – забавно-
хумористични и много, много 
лирични.

Свикнали сме да изразяваме 
любовта си чрез перото с лири-
чен стих; чрез четката – блену-
вана муза сред сияйна синева; 
чрез цигулката, чиито нежни 
трели галят слуха, радват душа-
та, разтуптяват сърцето. Наред 
с тях достойно място заема не-
гово величество Кухненският 
черпак.

Книжката е художествено, 
забавно и лесносмилаемо  че-
тиво. Надявам се да достигне 
до голям брой читатели, които 
да се превърнат в почитатели 
на автора.

Успех, Пламене!
Маги Велкова

от 1983 до 2011 г. е преподава-
тел в Професионална гимназия 
по керамика в Гара Елин Пелин.

От 1990 г. работи предимно 
в областта на живописта. Има 
пяколко самостоятелни излож-
би в София и гр. Елин Пелин. 

От няколко години Пламен 
Петров е член на литературния 
клуб „Димчо Дебелянов”, който 
обединява творците на словото 
от Елинпелинка община и райо-
на. 

Първата негова самосто-
ятелна книга със стихотво-
рения  „Любовно-кулинарни 
трепети”  излезе от печат в 
самия край на 2011 година. Тя 
е издържана както в тематич-
но-композиционно, така и в 
художествено отношение. Из-
ворът  на вдъхновение за този 
интересен творец е оригинален 
и особен – ежедневният човеш-
ки бит и най-вече кулинарното 
изкуство, съчетани с  вечното, 
най-силно чувство – любовта. 
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ГОДИШЕН хОРОСКОП зА 2012 ГОДИНА
Продължение от миналия 

брой
ВЕзНИ

2012 ще настъпи с отлични 
позиции за вас в професионал-
но и материално отношение. Ще 
имате шанса да постигнете раз-
витието, за което копнеете от 
известно време, без това обеза-
телно да е свързано с каквито и 
да било жертви от ваша страна. 
Добре е да разпределите по важ-
ност инициативите, с които ще 
се заемате през годината. Не е из-
ключено част от вас да бъдат раз-
очаровани от приятел, на когото 
са залагали огромни надежди. 
Напълно възможно е да откриете 
благоприятни условия за сключ-
ването на изгодни договори за 
сътрудничество, с които да подо-
брите цялостно резултатността 
на проектите, по които ще за-
почвате работа. Контролирайте 
сприхавия си нрав.

В личен план много от вас ще 
бъдат изправени пред сериозно 
изпитание, тъй като не е изклю-
чено отговорностите в дома ви и 
спрямо членовете на семейство-
то ви значително да нараснат. Не 
допускайте дрязги и противоре-
чия с роднини, защото е малко 
вероятно те да имат позитивен 
ефект за вас. Погрижете се за въз-
растните членове на семейството 
си. С повишено внимание пред-
приемайте всякакви промени и 
премествания от едно населено 
място в друго, тъй като може да 
бъдете изненадани от обстоятел-
ства, които ще бъдат извън ва-
шия контрол!

СКОРПИОН
Специална и успешна ще е за 

вас настъпващата 2012 година. 
Професионалното ви развитие 
ще е многократно по-добро от 
изминалата 2011. Приходите ви 
ще бъдат стабилни, но е твърде 
вероятно разходите на моменти 
да са по-високи от предварител-
ните ви очаквания. Стремете се 
винаги да поддържате една сума 
настрани, за да се справяте благо-
приятно със изненади от паричен 
характер. 2012 ще ви предложи 

редица благоприятни възмож-
ности за отличен подем в карие-
рата ви.

С добър знак ще са сключени-
те от вас нови делови партньор-
ства, част от които може да са с 
личности, които вече са доказали 
своята лоялност към вас и пра-
вилния ви подход към отговор-
ностите. 2012-а ще е наситена на 
пътувания както по работа, така 
и за удоволствие. Късметът ще ви 

телен, което със сигурност ще 
гарантира развитието, на което 
се надявате през последните ня-
колко години. Постарайте се да 
обмисляте внимателно новите 
си идеи, за да успеете да ги осъ-
ществите с по-голяма лекота. Не 
допускайте забавяне на реализа-
цията на проектите, които могат 
да внесат повече стабилност в 
материалната сфера. Предпаз-
вайте се от погрешни решения, 

съпътства при взимането на ва-
жни решения от личен характер, 
особено ако зряло сте преценили 
възможностите. Необвързаните 
ще разполагат с добри шансове 
за създаване на семейство, а вече 
обвързаните ще копнеят за ро-
жба. Имайте предвид, че проме-
ните в живота ви няма да са осо-
бено лесни, но в крайна сметка 
ще бъдат източник на множество 
положителни емоции и наслади 
след добре свършената от вас ра-
бота.

СТРЕЛЕц
2012 е обещаваща година за 

вас в професионално отношение. 
Прогресът ви ще бъде забележи-

продиктувани от желанието ви 
по-бързо да постигате набеляза-
ната цел.

Постарайте се да не се подда-
вате на стрес и всякакви тревоги, 
тъй като това ще има негативен 
ефект върху здравословното ви 
състояние. Насочете точно уси-
лията си през втората половина 
на 2012-а, защото именно тога-
ва ще трябва да проявите много 
по-голяма гъвкавост и готовност 
да използвате пълноценно по-
лучаваната от вас информация 
от делови и личен характер. Не 
търсете виновни за собствените 
грешки, които допускате поради 
невнимание. Дарете любов само 

на тези, които искат да я получат 
от вас!

КОзИРОГ
Освободете съзнанието си от 

мисли за вече изминалата 2011 и 
насочете цялата си енергия за из-
граждането и реализирането на 
мечтите към настоящата. Имайте 
предвид, че 2012 и 2013 ще бъдат 
най-успешните от последните 
години в професионално, мате-
риално и личностно отношение. 
Концентрирайте усилията си по 
начин, който ще ви даде възмож-
ност да разгърнете максимално 
потенциала си в делово отно-
шение, като не пропускате нито 
един шанс. Възможностите ще се 
окажат неограничени за тези от 
вас, които са склонни да експери-
ментират и не се страхуват да по-
ставят ново, по-стабилно начало 
в живота си.

Не забравяйте, че с взетите 
сега решения ще определите раз-
витието си в кариерата и за цяла-
та 2013. Избягвайте да споделяте 
предстоящите си планове с ко-
гото и да било. Дипломатичните 
подходи в работата ви с екип ще 
ви носят удовлетворяващи резул-
тати, дори и не всички от заоби-
калящите ви да споделят вашите 
разбирания. Издръжливостта ви 
в здравословно отношение ще е 
добра, но въпреки това е препо-
ръчително да вземете някои до-
пълнителни мерки, за да укрепи-
те имунитета на организма си.

ВОДОЛЕЙ
Настъпващата 2012 година 

ще бъде за вас многократно по-
благонадеждна в професионално, 
материално и лично отношение 
от изминалите 2010 и 2011. Ще 
разполагате с достатъчно енер-
гия, за да осъществявате намере-
нията си, без това да е свързано 
с компромиси за ваша сметка. Из-
ползвайте дадените ви възмож-
ности през 2012г. да натрупате 
опит и знания, които през след-
ващата 2013 ще бъдат от огромна 
полза за вас. Колебанията оставе-
те за друго време, когато те не 
биха имали негативно отражение 
върху настоящия или бъдещия 

ви живот.
Имайте предвид, че през 

2012-а всяко ваше решение или 
ваш ход ще има значение за по-
следствията, които в бъдеще ще 
понесете. Внимателно предприе-
майте рисковани ходове, особено 
през втората половина на годи-
ната. Правилните ходове ще ви 
помогнат да уредите дела, свър-
зани с движимо и недвижимо 
имущество, чието разрешение е 
било невъзможно досега. Обър-
нете по-специално внимание на 
здравословната си форма. В ли-
чен план изберете пътя на разби-
рателството и говорете открито.

РИБИ
Късметът и щастието ще ви 

съпътстват през цялата 2012-а. 
Първата половина от годината 
ще е значително по-натоварена 
и динамична за вас за разлика от 
втората, когато ще имате благо-
приятна възможност да събирате 
плодовете от вложените от вас 
усилия. 

Правилното степенуване на 
приоритети ще ви даде блестя-
щия шанс да движите едновре-
менно няколко инициативи. За-
ради предизвикателствата, пред 
които се изправяте, ще чувствате 
опиянение от постигнатите ре-
зултати и от преодолените труд-
ности. Много от вас ще узнаят за 
предстояща поява на наследник. 
Около средата на годината ще 
имате шанса да подпишете из-
годен договор, благодарение на 
който ще гарантирате стабил-
ността си в професионално и ма-
териално отношение.

Броят на благодетелите ви ще 
расте стремглаво, особено през 
втората половина на годината. 
Възползвайте се от предложе-
нията за нова работа, които ви 
отправят. Част от необвързаните 
представители от знака вероятно 
ще кажат „Да” на човека, когото 
обичат. Позитивната нагласа ще 
ви помогне да поставите ново 
начало във взаимоотношенията 
с човек, който преди време се е 
подиграл с доверието, което сте 
му/й гласували. 

1   Св. преподобномъченица Евдокия († 126)
2   Св. свещеномъченик Теодот, епископ Кириней-

ски (I пол. IV век). Св. мъченик Исихий
3   * Тодоровден (Златоустова литургия) (Пост)
ДЕН НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУР-

СКО РОБСТВО.
Свв. мъченици Евтропий, Клеоник и Василиск († 

303-305).
4   † НЕДЕЛЯ ПРАВОСЛАВНА (Тържество на Правос-

лавието) - Първа неделя на Великия пост (Василиева 
литургия) (Молебен на Неделя Православна)

Св. преподобни Герасим Йордански († 475). Св. мъ-
ченици Павел и сестра му Юлиана

ВТОРА СЕДМИЦА НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ: В петък ве-
черта - Малко повечерие с Богородичния акатист (II 
статия). В сряда и петък се извършва Преждеосвещена 
, в събота - Златоустова, а в неделя - Василиева литур-
гия.

5   Св. мъченик Конон Исаврийски (I-II). Св. мъ-
ченик Конон Градинар († ок.250). Св. мъченик Йоан 
Българин († 1784). Св. Николай Велимирович Сръбски 
(1881-1956)

6   Св. Конон преподобномъченик Иконийски († 
кр.III). Св. преподобни Аркадий († ок. 361). Свв. Чети-
ридесет и два мъченици в Амория († ок. 840)

7   Св. седем свещеномъченици Херсонски - еписко-
пи Василий, Ефрем, Капитон, Евгений, Евтерий, Елпи-
дий и Агатодор (ІІІ-IV)

8   Св. преподобни Теофилакт, епископ Никомидий-
ски († ок. 832)

9   * Св. Четиридесет мъченици Севастийски († 
320). Св. мъченик Исихий Доростолски. Св. преподобна 
Димитра Киевска (Силистренска) (1810-1878).

10   Св. мъченици Кодрат, Саторин, Руфин, Галина и 
др. - от Коринт († ок. 250). Св. Кодрат Никомидийски и 
другите с него († ок. 250)

11   † НЕДЕЛЯ НА СВ. ГРИГОРИЙ ПАЛАМА - Втора 
неделя на Великия пост (Василиева литургия).

* Св. Софроний Премъдри, патриарх Иерусалимски 
(† 638). Св. Софроний Врачански, епископ († 1813). Св. 
свещеномъченик Поний, презвитер Смирненски

ТРЕТА СЕДМИЦА НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ: В петък ве-
черта - Малко повечерие с Богородичния акатист - III 

статия. В сряда и петък се извършва Преждеосвещена, 
в събота - Златоустова, а в неделя - Василиева литур-
гия.

12 Св. преподобни Теофан Изповедник († ок.818). 
Св. Григорий Велики (Двоеслов) († 604). Св. преподоб-
ни Симеон Нови Богослов († ок.1020)

13 Св. мъченик Александър презвитер († 305-311). 
Пренасяне мощите на св. Патриарх Никифор Цари-
градски († 828)

14 Св. преподобни Бенедикт Нурсийски.
15 Св. мъченик Агапий, Тимотей и други с тях († ок. 

300). Св. мъченик Никандър († ок.302). Св. мъченици 
Агапий, Публий, Тимолай, Ромил, Александър, Алек-
сандър, Дионисий и Дионисий († 303)

16  Св. мъченик Савин († 287). Св. мъченик Папа 
(Папий) († ок.300). Св. апостол Аристовул, епископ  
Британски, от Седемдесетте апостоли. Св. мъченици 
Трофим и Тал, презвитери Лаодокийски († ок. 300). Св. 
мъченик Юлиан.

17 Св. преподобни Алексий, човек Божи († 411)
18 † НЕДЕЛЯ КРЪСТОПОКЛОННА - Трета неделя на 

Великия пост (Василиева литургия).
Св. Кирил Йерусалимски патриарх († ок.386)
ЧЕТВЪРТА СЕДМИЦА НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ: В петък 

вечерта - Малко повечерие с Богородичния акатист - IV 
статия. В сряда и петък се извършва Преждеосвещена 
, в събота - Златоустова, а в неделя - Василиева литур-
гия.

19   Св. мъченици Хрисант и Дария (III) . Св. препо-
добни Тома, патриарх Цариградски

20   Св. преподобни отци, избити в манастира “Св. 
Сава” край Иерусалим (VІІ). Св. мъченица Фотина. Св. 
Седем мъченици девици, за Христа пострадали в Амаса. 
Св. преподобни Никита, архиепископ Аполониадски

21   Св. Кирил, епископ Катански (I-II). Св. Тома, ар-
хиепископ Константинополски († 610). Св. преподобни 
Яков Изповедник, епископ (VIII). Св. преподобни Сера-
фим Вирицки († 1949)

22   Св. мъченица Друсила (Дросида), дъщеря на 
цар Траян († 104-117). Св. свещеномъченик Василий, 
презвитер Анкирски († 363). Св. преподобни монах Ис-
акий Далматски (IV)

23   Св. свещеномъченик Никон и неговите двеста 

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР зА мЕСЕц мАРТ
ученици († 251). Свв. мъченици Филит и Лидия († 117-138). Св. преподоб-
номъченик Лука Одрински († 1802)

24   Предпразненство на Благовещение (Сутринта - Утреня, обикнове-
ни часове, 1, 3, 6 и отпуст; вечерта - Ввлика вечерня).

Св. преподобни Захария. Св. Артемий (Артемон), епископ на Селевкия 
(III).Св. Артемий, епископ Солунски. Св. преподобни Яков Изповедник, 
епископ (VIII-IX)

25   † НЕДЕЛЯ НА ПРЕПОДОБНИ ЙОАН ЛЕСТВИЧНИК - Четвърта неделя 
на Великия пост (Василиева литургия).

† СВЕТО БЛАГОВЕЩЕНИЕ (Разрешава се риба)  (Утреня и Златоустова 
литургия) (Вечерта  Отдание на празника)

ПЕТА СЕДМИЦА НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ: В сряда и петък се извършва 
Преждеосвещена , в събота - Златоустова, а в неделя - Василиева литургия. 
В сряда вечерта - Малко повечерие с целия канон на Св. Андрей Критски, а 
в петък - Малко повечерие с целия Богородичен канон и акатист.

26   Събор на св. архангел Гавриил. Св. мъченик Георги Софийски Стари 
(XV)

27   Св. мъченица Матрона Солунска (III-IV)
28 Св. преподобни Иларион Нови Изповедник († 754). Св. преподобни 

Стефан Изповедник (VIII). Св. мъченик Боян Енравота, княз Български († 
ок. 833). Св. свещеномъченик Георги, епископ Загорски. Св. свещеномъче-
ник Петър, свещеник Мъгленски

29  Св. преподобни Марк, епископ Аретусийски (IV). Св. мъченик дякон 
Кирил

30   Св. преподобни Йоан Лествичник. Св. Евула, майка на св. Панте-
леймон

31   Св. свещеномъченик Ипатий, епископ Гангърски († 326). Св. препо-
добни Аполоний Египетски 


