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ВЕлИКДЕНСКИ пРАзНИцИ 2012

За втора поредна година 
на 16 април в гр. Елин Пелин 
се проведе „Великденско фол-
клорно надиграване – 2012“. 
Площад „Независимост“ се 
превърна в поле на изява на 

фолклорни формации от гр. 
Елин Пелин, с. Григорево, с. 
Лесново, с. Доганово, с. Пе-
тково, с. Нови хан и с. Гара 
Елин Пелин. 

По регламент танцовите 

колективи представиха свои-
те изпълнения в два кръга – 
І–ви шопско хоро и ІІ–ри тем-
пераментно хоро по избор. 
Участниците в надиграване-
то направиха своя подарък на 
публиката, като представиха 
„Горчево хоро“, „Малишевско 
хоро“, „Варненско хоро“, „Дай-
чово хоро“, „Джангурица“ и 
други красиви български 
хора. 

Не съществуваше възрас-
това преграда пред меракли-
ите да изявят танцувалните 
си умения. Журито оценя-
ваше участниците по ориги-
налност на хореографията, 
техника и емоционалност на 
изпълненията. 

От сцената на площад 
„Независимост“, лично кмета 
Галя Георгиева приветства 
участниците в колоритното 
надиграване и връчи парич-
ни награди за добро предста-
вяне на първите три класи-
рали се клуба – І–во място за 
„Чановете“, гр. Елин Пелин, ІІ 
– ро място за „Капаклия“, гр. 
Елин Пелин и на ІІІ–то място 
„Новоханци“, с. Нови хан. 

На танцов клуб „Макам-
лий“, с. Гара Елин Пелин жу-
рито присъди поощрителна 
награда за доброто им пред-
ставяне.

След приключване на кон-
курса, в голямото великден-
ско хоро се наредиха малки 
и големи, които показаха, че 
Община Елин Пелин пази и 

СЕлИЩНИ пРАзНИцИ 
ОБЩИНА ЕлИН пЕлИН

Голема Раковица - 30.04.2012 г.
Богданлия - 12.05.2012 г.
Елешница - 24.05.2012 г.

Габра - 26.05.2012г.
Гара Елин Пелин - 26-27.05.2012 г.

Караполци - 02.06.2012 г.
Григорево - 02-03.06.2012 г.
Нови хан - 02-03.06.2012 г.

Равно поле 02-03.06. 2012 г.

Крушовица - 03.06.2012 г.
Столник - 09-10.06.2012 г.
Мусачево - 16-17.06.2012 г. 

Доганово  - 30.06-01.07.2012 г.    
кв.Побит камък - 25-26.08.2012 г.

Огняново - 01.09.2012 г.
Чурек - 15.09.2012 г.
Потоп - 22.09.2012 г.

Петково - 14.10.2012 г.

Община Елин Пелин 
съвместно с  кампанията на 

BTV Media Group
„Да изчистим 

България за ЕДин ДЕн”
Уважаеми съграждани,
Във връзка с кампанията на BTV Media Group „Да изчистим България за един 

ден”,  Община Елин Пелин Ви приканва да участвате активно на 12.05.2012г. 
в почистването на града и населените места. Обръщаме се с молба към всички 
жители на общината, ведомства, фирми и организации за съпричастност и 
активно участие в кампанията за почистване на тротоарите и уличните платна, 
междублокови пространства, паркове и градинки.

Призоваваме директорите на училища на територията на Община Елин 
Пелин, да организират съвместно с учителите, персонала и учениците почистване 
на училищните сгради, дворове и градинки.

По време на кампанията „Да изчистим България за един ден”, се разрешава 
гражданите да изхвърлят всички събрани отпадъци с изключение на опасните и 
вредните във/или в непосредствена близост до контейнерите за смет.

Община Елин Пелин и фирма „АЕС-Х” ООД към общината, поемат 
ангажимента за извозване на отпадъците.

Поканени да вземат участие в инициативата са: кметове, администрации 
в общината, както и всички граждани.

Уважаеми съграждани, жители и гости на общината,
Нека всички дадем своя принос, за да направим заобикалящия ни свят по чист. От всеки един 

от нас зависи дали ще живеем в чиста и здравословна околна среда.
Нека заедно да превърнем общината в приветливо и красиво място за живеене за нас и 

нашите деца.

предава на поколени-
ята българското на-
родно танцово изку-
ство, красотата и баг-
рите на българския 
фолклор.

Малчуганите при-
състващи на нади-
граването бяха изне-
надани с яйца по слу-
чай празниците. Това 
беше своеобразен 
завършек на изнена-
дите подготвени от 
кмета на общината по 
повод празниците. 

През изминалата 
седмица яйца и козу-
наци бяха раздадени 
и на всички деца от 
детските градини, 

Шопски празник - 04-10.06.2012 г.

пенсионерски клубове, соци-
ално слаби и хора в неравнос-

тойно положение на терито-
рията на общината.

СъОБЩЕНИЕ
Община Елин Пелин кандидатства по Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси” за набиране на безработни лица (работници) по следните спе-
циалностти:

Техник-еколози
Спасители бедствия, аварии и катастрофи
Цветари-озеленители
Поддръжка общинска собственост
Подръжка пътища
Избраните лица ще преминат задължителен курс на обучение, по времето на 

което ще им бъде плащана стипендия и ще им се покриват пътните разходи.  
Успешно завършилите курса ще бъдат назначени на работа за срок от една годи-

на на минимална заплата.
За техник-еколозите се изисква минимум средно образование.
за справки и информация: 0893441402
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Пожарът е неконтролирано 
горене, което нанася щети.

За да има процес на горене 
е необходимо създаването на 
горима среда и наличието на 
източник на запалване. Това оз-
начава, че за процеса на горене 
трябва да са налице три пред-
поставки: наличие на горими 
материали, на кислород за под-
държане на горенето и източник 
на запалване. Всички мерки за 
пожарна безопасност (прави-
ла, норми и др.) са основани на 
елиминиране на една от тези 
три предпоставки и намаляване 
влиянието на опасните фактори 
при пожар за здравето и живота 
на хората.

Не само откритият огън може 
да бъде източник на запалване, а 
и нагрети предмети над темпе-
ратурата на запалване на дадено 
вещество (материал). Чрез про-
цеса на топлопренасяне запал-
ване може да възникне в място 
(помещение), което не е в съсед-
ство с източника на топлина.

Често опасните фактори на 
пожара върху човешкия органи-
зъм се подценяват. Това е не само 
високата температура, а на пър-
во място отделяните токсични 
продукти, особено при горенето 
на синтетични материали, така 
характерни за бита днес.

Съвременното разбиране на 
качеството на живот включва 
пожарообезопасеността на жиз-
нената среда или привеждането 
и в съответствие с правилата 
и нормите за пожарна безопас-
ност. Спазването на правилата и 
нормите за пожарна безопасност 
са отговорност на всеки гражда-
нин, а нарушаването им може да 
застраши не само личната соб-
ственост и живота на близките.

Противопожарната култура 
е съществена част от съвремен-
ната култура. Тя включва знания 
за пожароопасните свойства на 
веществата и материалите, по-
ведението им при пожар, мерки-
те за предотвратяване на пожар, 
създаването на предварителни 
условия за пожарогасене и огра-
ничаване на неблагоприятните 
последици от възникнал пожар, 
умения за действие при пожар и 
др.

Формирането на противопо-
жарна култура трябва да запо-
чне от ранна детска възраст, за 
което от голямо значение е лич-
ният пример на по-възрастните.
ОпАзВАНЕ НА зЕМЕДЕлСКИТЕ 

зЕМИ  ОТ пОЖАРИ.
НАпОМНЯМЕ ВИ АБСОлЮТ-

НАТА зАКОНОВА зАБРАНА зА 
ИзГАРЯНЕ НА РАСТИТЕлНИ 

ОТпАДъцИ В зЕМЕДЕлСКИТЕ 
зЕМИ!

Чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за 
опазване на земеделските земи 
забранява “изгарянето на стър-
нища и други растителни оста-
тъци в земеделските земи”.

Не палете огън на откри-
то във ветровито време. Това е 
предпоставка за пренасяне на 
големи разстояния на запале-
ни частици и може да доведе до 
бързо разпространение на пожа-
ра с обхващане на значителни 
площи от огъня.

В дворовете палете огън 
само, ако предварително сте 
обезопасили огнището и сте 
подготвили подръчни уреди за 
пожарогасене (съдове с вода и 
пясък, тупалки и др.). Не палете 
огън в близост до стрехите на 
сградите и под клоните на дър-
ветата.

Никога не оставайте накла-
дения огън без наблюдение!

МЕРКИ зА пРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА пОЖАРИ

СДРУЖЕНИЕ СпОРТЕН КлУБ „ТЕА ДЕНС”
работи по проекта на територията на гр.Елин Пелин
Партньори по проекта са : Община Елин Пелин, ОУ ”Христо Ботев 

и СОУ „Васил Левски” гр.Елин Пелин
Основната цел на програмата е:
Създаване на условия и възможности за участие на деца в без-

платни спортни занимания по начално обучение по естетическа 
групова гимнастика в свободното им време,с оглед подобряване на 
тяхното здраве и физическа дееспособност.

Запознаване на децата със спорта Естетическа групова гимнасти-
ка като нов спорт за България, който дава възможност на голям брой 
занимаващи се да достигнат спортни резултати с облекчен спорт-
но-тренировъчен процес и натоварване. Постигане на лека походка, 
стройна фигура, добра координация, танцови умения,добър музика-
лен слух, умения за работа в екип.

В проекта СК „ТЕА Денс”, който развива предимно гимнастически 
дисциплини предлага заниманията точно с Естетическа групова гим-
настика, с оглед на това, че е здравословен спорт, в който не се до-
пускат упражнения, които имат неблагоприятни въздействия върху 
тялото на децата. Спортът е свързан с научаването на правилно ди-
шане, правилна телесна стойка, усвояване на качествата гъвкавост, 

пРОГРАМА „СпОРТ зА ДЕцАТА В СВОБОД-
НОТО ВРЕМЕ”

/за организиране и провеждане на 
безплатни спортни занимания за деца/

УВЕДОМлЕНИЕ
В изпълнение на изискването на чл.18 от НРЦВКУ за предвери-

телно оповестяване в средствата за масово осведомяване на пред-
ложението за изменение на действащите цени на ВиК услуги, ВиК 
оператор „Верила Сървис” АД е внесла за утвърждаване в ДКЕВР 
предложение за цени, както следва:

ЦЕНИ ЗА  ВОДОСНАБДЯВАНЕ: 
ПРЕЧИСТЕНА ВОДА - 1,29 лв/м3  
НЕПРЕЧИСТЕНА ВОДА- 1,14 лв/м3
ЦЕНИ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ:
Б.Ф. И ПРОМИШЛЕНИ- 0,53  лв/м3    ДЪЖДОВНИ-0,24 лв/м3

Районна служба „Пожарна безопастност и защита на населението”
Не палете огън в междубло-

ковите пространства, където са 
паркирани много автомобили, 
както и в близост до бензинос-
танции и газостанции, складове 
за леснозапалими и горими теч-
ности.

Особена бдителност по от-
ношение на мерките за пожарна 
безопасност трябва да проявя-
ват пастири, козари, пчелари, 
ловци, туристи, собственици на 
вилни и земеделски имоти.

Запаленият в сухи треви и 
стърнища огън лесно може да 
обхване намиращи се в съсед-
ство трайни насаждения, сто-
пански сгради, вилни и жилищ-
ни постройки, горския фонд.

При откриване на признаци 
на пожар в полето търсете най-
бързата възможност за подаване 
на съобщение за пожар на тел. 
112.
ОпАзВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ пО-

ЖАРИ.
Горските пожари нанасят 

сериозни щети на околната сре-
да. Те се разпространяват бързо 
на големи площи в пресечени 
местности и труднодостъпни за 
пожарната техника места. Су-
хото време, изсъхналата расти-
телност и вятърът са фактори, 
които бързо усложняват пожар-
ната обстановка. Характерно 
за горските пожари е това, че 
(вследствие на вятъра и турбу-
лентните въздушни течения при 
пожар) фронтът на пожара често 
променя посоката си. 

Поради това за ликвидира-
нето им се изискват значителни 
сили и средства. Пожарната ста-
тистика показва, че в 1 % от слу-
чаите горските пожари се при-
чиняват от мълнии, а в остана-
лите 99 % причина за огнените 
бедствия е била човешката не-
брежност. За да опазим зеленото 
богатство на страната от пожа-
ри, стриктно трябва да спазваме 
противопожарния ред в горите. 
Особено бдителни по отношение 
на мерките за пожарна безопас-
ност трябва да сме както в гора-
та, така и в близост до залесени 
площи. Горската постеля от из-
съхнали листа и треви е лесно-
запалима дори от сравнително 
слаби източници на запалване 
с краткотрайно действие (хвър-
лена кибритена клечка), което 
допринася за бързото разпрос-
транение на горенето. Повише-
на пожарна опасност крие не-
брежното пушене. Хвърлянето 
на неизгасени фасове може да 
предизвика неконтролируема 
огнена стихия. Не изхвърляйте 
фасове от автомобилите, с които 
преминавате покрай или през 
горски участъци. Не бива да се 
изхвърлят стъклени бутилки 
– дефекти по тях могат да имат 
ефектът на лупа, което да дове-
де до запалване на сухи треви 
и растителни остатъци. Всички 
моторни превозни средства, ко-
ито навлизат в горите, трябва да 
са съоръжени с искрогасители. 
Не палете огън в гората, освен 
на специално обозначените и 
устроени за това туристически 
места. Преди да запалите огън се 

уверете, че имате осигурени ко-
личества вода за загасяване на 
огъня при поява на вятър и при 
тръгване. Подгответе тупалки 
– от гума или от зелени клони, с 
които да действате в случай на 
възникване на пожар. Никога не 
палете огън при наличие на вя-
тър – той може да разнесе искри 
и топли частици на големи раз-
стояния. Разчистването от сухи 
клони и др. в горски участъци 
трябва да става чрез извозване-
то им на определените за това 
места. Забранено е унищожава-
нето им чрез изгаряне!

Особено отговорни по отно-
шение на мерките за пожарна 
безопасност в горите трябва да 
бъдат туристите, ловците, гъ-
барите, секачите и др. Ако Вие 
сте собственици на гори, трябва 
да знаете, че сте задължени да 
спазвате и изпълнявате всички 
лесоустройствени мероприятия, 
които са предвидени в норма-
тивната уредба по отношение на 
стопанисването на горите. Проу-
чете задълбочено нормативната 
уредба и търсете съдействието 
от компетентните органи.

При забелязване на признаци 
на пожар в гората (дим, мирис на 
изгоряло и пламъци) е необхо-
димо бързо да оцените обста-
новката – възможно най-точно 
да се ориентирате за мястото на 
възникване на пожара, фронтът 
на придвижване на горенето и 
скоростта на разпространение 
на пожара. Ако имате информа-
ция за хора, пребиваващи в бли-
зост до огнището на запалване, 
от вас зависи техният живот 
- своевременно подайте точно и 
ясно съобщение за пожар.

Ако запалването е в начална 
фаза с пръст, пясък и тупалки 
от зелени клони пожарът може 
да бъде предотвратен. Ако сте в 
група, един от вас трябва да съ-
общи за възникналия пожар, а 
останалите – да обединят усили-
ята си за локализиране на запал-
ването до пристигането на орга-
ните за пожарна безопасност и 
спасяване и гасаческите групи, 
сформирани от кметовете на на-
селените места. В условия на по-
жар пазете дрехите си от запал-
ване, особено ако са от изкуст-
вена материя, и задължително 
предпазвайте дихателните си 
пътища чрез намокрени кърпи 
и др. тъкани. При опасност от 
бързо усложняване на обстанов-
ката търсете безопасен път за 
напускане – в посока, обратна на 
вятъра или покрай естествени и 
изкуствени водни басейни. След 
като избегнете опасността, не 
бива да ви напуска мисълта по 
най-бързия начин да подадете 
съобщение за забелязания от 
вас пожар – на тел. 112, в местно-
то лесничейство, в кметството 
на населеното място.

Ако от Вашия автомобил за-
бележите признаци на горски 
пожар, незабавно подайте съоб-
щение за пожара! Вашата съоб-
разителност може да предотвра-
ти големи щети и да спести зна-
чителни разходи по овладяване-
то на усложнената обстановка. 

Многобройната публика 
аплодира изпълненията на 
трио „Сопрано”, „Уникални-
те гласове” и танцовия със-
тав на ансамбъла. 

Кметът на общината 
г-жа Галя Георгиева поз-
драви представителите 
на търговската верига и 
гражданите на общината 
с новата придобивка. На 
тържеството присъстваха 
зам.-кметът на общината 
г-жа Ангелина Димитрова 
и секретарят на общината 
г-жа Цецка Методиева.

„СВА-КОМЕ”  ОТКРИ МАГАзИН В 
ГР. ЕлИН пЕлИН

След магазина на Гара Елин 
Пелин търговската фирма „СВА-
Коме” откри нов просторен мага-
зин за хранителни стоки  в град 
Елин Пелин. 

Отец Иван от с. Нови хан 
отслужи водосвет, а ансамбъл 
„Българе” с  ръководител Христо 
Димитров изнесе художествена 
музикално-танцова програма. 

В магазина са открити 24 
нови работни места. Той е 23-
тият супермаркет от веригата 
магазини „СВА-Коме” в страната. 

Управителката на магазина 
Галя Петрова обеща, че хората 
от района  винаги ще намират 
качествени и достъпни по цена 
разнообразни хранителни и дру-
ги стоки за бита.

издръжливост, ловкост и бързина. Програмата на спорта е олекотена 
и позволява на голям брой деца, в голям възрастов диапазон да се 
занимават за удоволствие или за постигане на спортни резултати без 
достигане на екстремални натоварвания върху организма на подра-
стващите и без опасност от сериозни травми при практикуването на 
Естетическа групова гимнастика.

СК „ТЕА Денс” работи по проекта заедно с Община Елин Пелин, 
ОУ”Христо Ботев” и  СОУ „Васил Левски” гр.Елин Пелин, които оси-
гуряват  свободен достъп до Спортната зала в гр.Елин Пелин и физ-
културните салони на  училищата, където се провеждат безплатни 
занимания по Естетическа групова гимнастика с  квалифицирани 
спортни специалисти- треньори по Естетическа групова гимнастика 
на децата, желаещи да спортуват. 

Сформирани са  три групи деца  на възраст от 7 до 15 години, уче-
ници от първи до седми клас от НУ „Христо Ботев”- гр.Елин Пелин  и 
СОУ „Васил Левски” – гр.Елин Пелин.

Заявили желание за участие в обучението са 58 ученици от двете 
училища.

Проектът  се реализира  в гр.Елин Пелин за срок от шест месеца 
на  2 етапа:

Първи етап от 01.02.2012г. до 31.05.2012г. 
Втори етап от 01.10.2012г. до 30.11.2012 г.
Желаещите деца да участват  в безплатното обучение по естети-

ческа групова гимнастика  могат да се запишат  на :
тел.: 0886844760 – Теодора Граматикова-СК „ТЕА Денс”
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СъС заДРужНи уСилия щЕ ПОСтиГНЕМ МНОГО
Има думата кметът Борислав Стойчев

-Г-н Стойчев, с какво запо-
чна кметската си кариера ? В 
какви направления насочи уси-
лията си и какви са първите 
резултати?

-Кариерата ми на кмет за-
почна след като ме избраха на 
местни избори 2011г., благо-
дарение на хората , които ми 
гласуваха доверие. Постепенно 
и  уверено навлизам  в отго-
ворната и натоварена кметска 
работа. Усилията ми са насоче-
ни изцяло за интересите на хо-
рата от родното ми с. Петково, 
така както и за самото село.

-А кои са основните момен-
ти в нея ? Сподели плановете 
си, вижданията и акцентите в 
твоята работа през предсто-
ящия мандат ? 

-През оставащото време до 
края на моя мандат като кмет 
ще се постарая да сплотя хората 
в една обща идея : да работим 
заедно за доброто развитие на 
нашето село.  Да изчистим Пе-
тково от нерегламентираните 
сметища и отпадъци, които ни 
заобикалят. Да го озеленим и 
направим  още по-красиво мяс-
то за живеене.

-Живеем в тежко кризисно 

време, ехото от световната 
криза отеква с немалка сила и в 
България, и при нас . Срещаш ли 
трудности и проблеми в рабо-
тата си. Как ги разрешаваш? 

-Като новоизбран кмет се 
сблъсквам с трудности и про-
блеми, касаещи работата ми. 
Но с помощта на жителите на 
село Петково  и Община Елин 
Пелин заедно ще ги преодоле-
ем.

-Какви са специфичните 
особености в бита, обичаите, 
препитанието и т. н.  на хо-
рата от село Петково?  Как 
кметството им помага в раз-

личните области като социал-
на дейност, трудова заетост, 
култура, образование и др.

-В нашето село традициите 
и обичаите не са забравени и се 
спазват, както подобава. Разви-
ва се земеделието и до не голя-
ма степен животновъдството. 
Има много фирми на терито-
рията на селото като мелници, 
мебелни фабрики и магазини, 
предлагащи хранителни и не-
хранителни стоки. 

Кметството се старае да по-
мага доколкото е по силите му 
на всички, които имат нужда и 
интерес  за развитието на со-
циалния живот, образованието 
и др.

-Изминаха няколко месеца 
от изборите за кметска власт, 
откакто жителите на с. Пе-
тково те избраха за свой кмет. 
Как се чувстваш на кметския 
стол?

-Да, мястото е тежко! Има 
много отговорности и задъл-
жения, ще се постарая да „ нате-
жа ” на мястото си и  доколкото 
е необходимо, за   да оправдая 
гласуваното ми и поверено до-
верие на хората.

Пожелаваме ти успех!

Ако се тръгне от София по 
правия асфалтиран път на из-
ток, ще се стигне до малкото 
красиво селце Петково. Къщите 
му като ято гълъби са накаца-
ли от двете страни на шосето и 
усмихнати, сякаш се повдигат 
на пръсти, за да надникнат на 
избуялата зеленина. Малка жи-
вописна рекичка го опасва от 
южната страна и носи прохлада 
през горещите летни дни. До-
дето ти стигне окото се е шир-
нало плодородното Петковско 
поле.                                                         

Но да обърнем историческия 
календар назад и да видим как е 
създадено с. Петково. Някога от-
давна, отдавна е имало махала от 
няколко къщи, чифлик на богат 
турчин на име Коджа Ахмед. За 
кратко време се заселват хора от 
различни краища на България. 
Заселва се гръцки преселник 
с многочленното си семейство 
и се цанява пастир на турския 
чифликчия. За да предпази имо-
та си от разбойнически банди, 
които са действували по онова 
време, огражда имота с изкопи. 
Въпреки взетите мерки гръцко-
то семейство бива многократно 
нападано и решава да се изсели.

От различни краища на стра-
ната прииждат преселници и се 
заселват до чифлика на Коджа 
Ахмед, която махала започва да 
се разраства в малко селце, но-
сещо името на турския чифлик-
чия – Коджаматлиево. Измежду 
по-видните преселници е бил 
Стоил Менджийски, който бил 
образован за тогавашните вре-
мена, можел да пише и чете. Той 
отворил механа, в която се оказ-
ва, че на път за София често се 
отбивал апостолът на свободата 
Васил Левски и тайно събирал 
по-будните българи, като им 
говорел против турските поро-
бители. По-късно, когато Левски 
е заловен, страноприемницата 
на Менджийски е претърсвана 
от заптиета, но укритите книжа 
и документи се намирали в пе-
пелта на огнището и останали 
неразкрити.

По-късно, когато  български-
ят народ води война през 1912-
1913г. с. Коджаматлиево наред 

пОГлЕД КъМ МИНАлОТО НА С. пЕТКОВО

с другите села и градове дава 
скъпи жертви. За да увековечи 
паметта на загиналите , населе-
нието на селото издига памет-
ник, тържествено открит през 
май 1921г.

Малко по малко селото за-
почва да се развива и пораства 
до 160 къщи. Започва неговото 
благоустройство  и културно 
развитие. Определя се място за 
училище и църква, където се по-
строява малко училище от две 
стаи и канцелария. Новопостро-
еното училище се оказва тясно 
и през 1934г. се построява нова 
училищна сграда от четири стаи, 
една канцелария и една матери-
ална. На 23.05.1936г. училищни-
ят съвет заедно с местната власт 
решават училището да се казва 
„Отец Паисий” . През 1937г . се-
лото променя името си от Код-
жаматлиево на Петково заради 
църквата „Св. Петка”.

През 1957г. се издига хубава 
читалищна сграда. В нея се отби-
ват не само младежи и девойки, 
но и жени, които по-късно  съз-
дават певческа група към чита-
лището.                                                                                        

От 1957 – 1966 г. село Петко-
во прави решителна крачка на-
пред в своето          благоустроя-
ване . Построява се просторна и 
красива фурна, която снабдява 
населението с хляб. През 1966г. 

се започва строежът на коопера-
тивна сграда, в която се помест-
ва магазин и ресторант. Една 
година по-късно сградата е гото-
ва да обслужва своите клиенти.                                                                                            
 През 1967 г. проучвателна сон-
да открива буйна струя бистра 
питейна вода и въпреки силния 
аромат и вкус на сяра се използ-
ва за пиене.                                            Ас-
фалтират се пътищата със съ-
седните села.

През 1968г. е построена нова 
търговска сграда. Година по-
късно е открит и пощенски клон 
в читалищната сграда , който да 
обслужва не само с. Петково , но 
и с. Долна Малина.                                                                                        

През 1974г. започва строи-
телството на Младежки дом в 
селото , който след  четири го-
дини усилен труд отваря врати 
и за читалищната библиоте-
ка. В сградата се помещавала 
сладкарница и ритуална зала, 
а също така там се помещава 
и до ден днешен Кметството.                                                                                     
През 1974г. започва прокарва-
нето на водопроводна мрежа в 
селото. 

Отначало Петково получава 
питейна вода от село Байлово, 
но през 1976 г. се построява са-
мостоятелна помпена станция, 
която снабдява селото с питейна 
вода. Оттук се черпи  вода и за се-
лата Горна Малина и Априлово.

Както всяка година и тази традицията в с. Петково беше спазена. 
Ден преди Цветница, на Лазаровден група от 10 момичета на въз-

раст между 7 и 14 години лазаруваха цял ден. Пременени в народни 
носии, закичени с венци и пъстри свежи цветя, лазарките посетиха 
всички домове в селото, пяха празнични обредни песни и танцуваха 
за здраве и берекет на стопаните на всяка къща. 

В знак на благодарност стопаните им дариха много яйца и раз-
лични лакомства.

Народно читалище “Отец Паисий 1912” и кметството на село Пе-
тково изказват благодарност на децата, които лазаруваха и честитят 
именните дни на всички, които празнуват през месец април.

лАзАРУВАНЕ:

пОКАНА
По повод 100-годишнината от създаването на народно читалище 

“Отец Паисий 1912” - с. Петково Ви каним 
да отпразнувате с нас юбилея на 

01 юни 2012 г. от 18 ч. в читалищния салон.
От настоятелството на читалището и 

кметството - с. Петково

По традиция и тази година 
в село Равно поле отпразнуваха 
Лазаровден.

Група момичета, облечени в 
подходящи народни носии, на-
кичени с цветни венци на глави, 
лазаруваха в цялото село.

Те посетиха всяка къща и 

пяха лазарски песни, научени от 
своите баби.

От своя страна зарадваните 
стопани ги даряваха с яйца, ла-
комства и паричка.

Празненството бе организи-
рано от народно читалище “Про-
света 1922”.

В навечерието на един от 
най-красивите пролетни хрис-
тиянски празници – Лазаров-
ден, улиците на гр. Елин Пелин  
грейнаха от преминалите по тях 
малки, красиви и усмихнати ла-
зарки от ОДЗ „Здравец”. Облече-
ни в народни носии, накичени с 
цветни  венчета на главичките 
и с кошнички в ръчичките, те 
посетиха всички институции в 
града и с подходящи за празни-
ка песни и наричания, поднесоха 
своя поздрав за здраве и берекет 
към служителите и гражданите 

на Елин Пелин. 
Кметът на Елин Пелин, Галя 

Георгиева, благодари на своите 
гости за приятната изненада и 
както повелява обичаят подари 
на лазарките шоколадови яйца, 
паричка и лакомства.

Благодарим им от сърце за 
красотата,  която внесоха в очите 
ни и  радостта, с която надариха 
душите ни. Нека да им пожелаем 
да растат живи и здрави, да оби-
чат  и ценят човешките доброде-
тели и да имат най-щастливото 
и безгрижно детство.
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Общинските съветници решават    
РЕШЕНИЯ, ВзЕТИ НА ШЕСТОТО зАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНКИ СъВЕТ - ЕлИН пЕлИН

Решение № 181
На основание чл.21, ал.1, т. 13 

и т.23 от ЗМСМА :
1. Задължава в срок до 

01.05.2012г. „Медицински цен-
тър І-Елин Пелин” ЕООД, „СХБАЛ-
Елин Пелин” ООД и ЦСМП-фили-
ал гр.Елин Пелин да изплатят 
дължимите суми от натрупаните 
задължения за вода в сградата на 
общинската болница, находяща 
се на ул.”Здравец” №15, гр.Елин 
Пелин за 2010 и 2011 години в 
размери, както следва:

1.1. ЦСМП-филиал гр.Елин 
Пелин  - 2 841,25 лв.

1.2 „СХБАЛ-Елин Пелин” ООД- 
1 302,00 лв.

1.3 „Мед.център І-Елин Пе-
лин” ЕООД- 2 841,25 лв.

2. Задължава в срок до 
01.05.2012г. „Медицински цен-
тър І-Елин Пелин” ЕООД, „СХ-
БАЛ-Елин Пелин” ООД и ЦСМП-
филиал гр.Елин Пелин да монти-
рат уреди за измерване на кон-
сумираната вода в сградата на 
общинската болница, находяща 
се на ул.”Здравец” №15, гр.Елин 
Пелин и открият индивидуални 
партиди към ВиК.

Решение № 182
На основание чл.21, ал.1, т.10 

от ЗМСМА:
1.Община Елин Пелин да 

сключи договор за кредит с 
„Фонд за органите на местно-
то самоуправление в България 
- ФЛАГ” ЕАД, по силата на кой-
то да поеме дългосрочен/крат-
косрочен общински дълг с цел 
реализация на проект: „Ремонт 
и реконструкция на образова-
телна инфраструктура в общи-
на Елин Пелин”, по Оперативна 
програма „Регионално развитие 
2007-2013г”, приоритетна ос „Ус-
тойчиво и интегрирано градско 
развитие”, схема „Социална ин-
фраструктура”, при следните ос-
новни параметри:

•Максимален размер на дъл-
га –  2 978 815,67 (Два милиона 
деветстотин  седемдесет и осем 
хиляди осемстотин и петнадесет 
лева и шестдесет и седем сто-
тинки);

•Валута на дълга – лева 
•Вид на дълга – краткосро-

чен дълг, поет с договор за об-
щински заем; 

•Условия за погасяване: 
-Срок на погасяване – до 12 

(дванадесет) месеца, считано от 
датата на подписване на дого-
вора за кредит, с възможност за 
предсрочно погасяване изцяло 
или на части, без такса за пред-
срочно погасяване.

-Източници за погасяване на 
главницата – чрез плащанията 
от Управляващия орган съгласно 
Договор за безвъзмездна финан-
сова помощ №BG161PO001/1.1-
01/2007/027 – Ремонт и ре-
конструкция на образователна 
инфраструктура в община Елин 
Пелин.

•Максимален лихвен про-
цент – шестмесечен EURIBOR 
плюс максимална надбавка от 
4.715 %, 

•Други такси, наказателни 
лихви, неустойки и разноски 
– съгласно ценовата политика 
на Фонд ФЛАГ и Управляващата 
банка

•Начин на обезпечение на 
кредита:

-Учредяване на залог вър-
ху вземанията на Община 
Елин Пелин, с изключение на 
авансовото плащане, по Дого-
вор за безвъзмедна помощ № 
BG161PO001/1.1-01/2007/027 

– Ремонт и реконструкция на 
образователна инфраструктура 
в община Елин Пелин сключен 
с Управляващия орган на Опера-
тивна програма Регионално раз-
витие 2007 – 2013г. И Община 
Елин Пелин.

-Учредяване на залог върху 
собствените приходи на общи-
ната по член 6 от Закона за об-
щинския дълг.

2. Възлага и делегира права 
на Кмета на Община Елин Пелин 
да подготви искането за кредит, 
да го подаде в клон на Управля-
ващата банка – „Уникредит Бул-
банк” АД, да подпише договора 
за кредит и договорите за залог, 
както и да извърши всички оста-
нали необходими правни и фак-
тически действия за изпълнение 
на решението по т. 1. 

Решение № 183
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 

т.23 от ЗМСМА:
1. Задължава “Газо-енергий-

но дружество-Елин Пелин” ЕООД 
да разработи бизнес програма и 
всички съпътстващи документи 
за участие в обявения от ДКЕВР 
консурс за определяне на лицен-
зиант за дейността “разпределе-
ние на природен газ” за терито-
рията на Община Елин Пелин. 

2. Финансира бизнес плана 
на “Газо-енергийно дружство-
Елин Пелин” ЕООД във връзка 
с получаване на лицензия за 
дейсността ”разпределение на 
природен газ” за територията 
на Община Елин Пелин в частта 
собствен капитал в размер на 5 
млн. лв /пет милиона  лева/ за 
първите 10 години, в това число 
апортна вноска на цялата изгра-
дена  газоразпределителна мре-
жа, собственост на Община Елин 
Пелин.

3. Дава съгласие “Газо-енер-
гийно дружество-Елин Пелин” 
ЕООД да позлва банков кредит в 
размер на 2 млн.лв /два милиона 
лева/ за покриване на останала-
та част от бизнес програмата за 
първите 10 години на проекта. 

4. Дава съгласие “Газо-енер-
гийно дружство-Елин Пелин” 
ЕООД да ползва банкова гаран-
ция в размер на 30 хил.лв. /три-
десет хиляди лева/ за участие в 
обявения от ДКЕВР консурс за 
определяне на лицензиант за 
дейността “разпределение на 
природен газ” за територията на 
Община Елин Пелин.

Решение № 184
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА:
1. НЕ ОСВОБОЖДАВА „Ересте 

Груп Иморент България ” ЕООД, 
с ЕИК: 131184880 от заплащане 
на таксата за услугите за битови 
отпадъци дължима за имот № 
196004 в землището на с.Равно 
поле за 2009 г., 2010 г. и 2011 г..

Мотиви: 
1. От събраните по препи-

ската документи не може да се 
установи по безспорен и кате-
горичен начин негенериране на 
битови отпадъци, през периода 
на 2009, 2010 г. и 2011 г., от имо-
та на Ерсте груп Иморент Бълга-
рия ЕООД.

2. Ерсте груп Иморент Бъл-
гария ЕООД не представи дока-
зателства, че през 2009, 2010 г. и 
2011 г. не е отделял и генерирал 
битови отпадъци.

3. Имотът с пл. Номер 196004, 
село Равно поле, общ. Елин Пелин 
за 2009, 2010 г. и 2011 г., попада в 
район за организирано сметосъ-
биране и сметоизвозване, съглас-
но Заповед на Кмета на Община 

Елин Пелин №1106/28.10.2009 
г., №582/ 06.10.2010 и № 631/ 
20.09.2011 г.

4. Липсват доказателства за 
представителна власт на лицата 
представили молбата от името 
на Ерсте груп Иморент България 
ЕООД.

5. Не са представени доказа-
телства за предоставяне ползва-
нето на трето лице на имот с пл. 
Номер 196004, село Равно поле, 
общ. Елин Пелин.

6. От представените към мол-
ба с вх. № М-02-6394/ 23.06.2011 
г., предоставена в Общински 
съвет- Елин Пелин с Писмо на 
Кмета на Община Елин Пелин с 
вх. № 08- 5426/ 04.08.2011 г., до-
кументи, се установява, че трето 
– несобственик лице - Ротоприм 
ООД има сключен договор с Ник 
транс ЕООД за сметоизвозване 
на ПРОМИШЛЕНИ и битови от-
падъци, без посочване от кой 
имот, а от това от приложените 
към него фактури, се установява 
извозване единствено на ПРО-
МИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ.

7. От другия представен 
към молба с вх. № М-02-6394/ 
23.06.2011 г., предоставена в Об-
щински съвет- Елин Пелин с Пис-
мо на Кмета на Община Елин Пе-
лин с вх. № 08- 5426/ 04.08.2011 
г., договор, се установява, че тре-
то – несобственик лице  - Ротоп-
рим ООД има сключен договор и 
с АЕС Х ООД, за сметоизвозване, 
но не става ясно за кой имот е 
сключен този договор и за какъв 
вид отпадък.

Решение № 185
На основание чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА:
1. Да бъде предоставена ед-

нократна безвъзмездна финан-
сова помощ размер на 75.00 лв. 
от бюджета на Община Елин Пе-
лин за 2012 година, на следните 
лица:

Тренка Георгиева Мартова- 
гр.Елин Пелин

Никола Петров Манчоров- 
гр.Елин Пелин

Георги Велинов Атанасов- 
гр.Елин Пелин

Теодора Цветкова Вацова за 
нуждите на дъщеря й Екатерина 
Станиславова Илиева-гр.Елин 
Пелин

Крум Григоров Пенев-с.Гара 
Елин Пелин

Николинка Кирилова Ивано-
ва-с.Гара Елин Пелин

Стоянка Благоева Дишкова- 
с.Гара Елин Пелин

Спаса Михайлова Джолова- 
с.Гара Елин Пелин

Рисавка Димитрова Йоанова- 
с.Гара Елин Пелин

Мирка Цветкова Стоимено-
ва- с.Гара Елин Пелин

Аднян Мустафов Юметов- 
с.Гара Елин Пелин

Станка Иванова Петрова- 
с.Гара Елин Пелин

Добромир Руменов Костов- 
с.Гара Елин Пелин

Добринка Димитрова Добре-
ва- с.Гара Елин Пелин

Василка Стоянова Андреева- 
с.Мусачево

Стоян Илиев Ночев- 
с.Мусачево

Славейка Стоянова Игнато-
ва- с.Мусачево

Любен Асенов Соколов- 
с.Габра

Паунка Славчева Тотова- 
с.Габра

Стоянка Стоилова Христова- 
с.Габра

Петър Михайлов Георгиев- 
с.Габра

Юлиана Стоянова Богдан-
лийска- с.Габра

Вергиния Александрова По-
пова- с.Габра

Вельо Николов Видулов- 
с.Нови хан

Цветанка Митрева Божкова- 
с.Нови хан

Спас Методиев Андреев- 
с.Нови хан

Милка Зафирова Велинова- 
с.Нови хан

Борис Недялков Божков- 
с.Нови хан

Таня Райчева Чаушка- с.Нови 
хан

Георги Димитров Андонов- 
с.Нови хан

Цветан Стаменов Костов- 
с.Нови хан

Димитрина Трайкова Герго-
ва- с.Петково

Георги Веселинов Стойнов- 
с.Петково

Таня Ванкова Янкова- 
с.Петково

Димитър Кирилов Иванчов- 
с.Столник 

Ася Георгиева Георгиева- 
с.Столник

Стаменка Иванова Илиева- 
с.Лесново

Петър Тодоров Григоров- 
с.Лесново

Ангел Димитров Грозданов- 
с.Равно поле

Златка Иванова Георгиева- 
с.Равно поле

Василка Павлова Витанова- 
с.Равно поле

Искра Димитрова Яръмска- 
с.Равно поле

Велин Райчов Салтиров- 
с.Доганово

Галя Кирилова Борисова- 
с.Доганово

Тихомир Георгиев Петров- 
с.Елешница

Траянка Мартинова Петрова- 
с.Елешница

Иванка Александрова Петро-
ва- с.Григорево

Решение № 186
На основание чл.21, ал.1, т.6 

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

1.  Да бъде предоставена едно-
кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 

Елин Пелин на Гинка Атанасова 
Николова от гр.Елин Пелин за 
нуждите на сина й Калоян Ди-
анов Николов, ученик в ІХ клас 
на НПГПТО „М.В.Ломоносов” 
гр.София в размер на 300,00 /
триста/ лева и поради доказано 
тежко финансово положение на 
семейството. 

Решение № 187
На основание чл.21, ал.1, т.6 

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

1. Да бъде предоставена едно-
кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин на Цветанка Илчова 
Жидова от с.Лесново в размер на 
100,00 /сто/ лева, поради дока-
зани здравословни проблеми и 
тежко финансово състояние

Решение № 188
На основание чл.21, ал.1, т.6 

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

1.  Да бъде предоставена ед-
нократна безвъзмездна финан-
сова помощ от бюджета на Об-
щина Елин Пелин на Силвия Бо-
рисова Соколова от с.Лесново в 
размер на 300,00 /триста/ лева, 
поради доказано тежко здраво-
словно и финансово състояние.

Решение № 189
На основание чл.21, ал.1, т.6 

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

1. Да бъде предоставена едно-
кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин на Мария Иванова 
Пантова от с.Доганово в размер 
на 500,00 /петстотин/ лева за 
покриване на част от щетите, 
нанесени от възникнал пожар в 
дома й.

Пълният текст на Решения-
та четете на сайта на община 
Елин Пелин: 

www.elinpelin.org

Просторен коопмагазин на РПК „Развитие” – гр. Елин 
Пелин беше открит в с. Елешница. В супермаркета хората 
ще намират нужните им разнообразни хранителни стоки, 
стоки за бита, селското стопанство  и други. Осигурени са 
няколко нови работни места.

На откриването присъстваха кметът на общината г-жа 
Галя Георгиева, председателят на общинския съвет г-н    
Георги Костов и цялото общинско ръководство. 

НОВ МАГАзИН В С. ЕлЕШНИцА
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СТРАТЕГИЯ зА УпРАВлЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ зА пЕРИОДА  2012 г. – 2015 г. 

НА ОБЩИНА ЕлИН пЕлИН
Продължение от 

предния брой. 
Друг основен принцип при 

придобиването, управлени-
ето и разпореждането с имо-
тите, собственост на община 
Елин Пелин е прозрачността.

Той се гарантира от орга-
ните чрез осигуряването на 
откритост, достоверност и 
пълнота на информацията в 
рамките на закона.

При придобиването на 
имот – общинска собственост 
за него се съставя акт за об-
щинска собственост. Актове-
те за общинска собственост 
се вписват с последователни 
номера в Главния регистър 
съответно за публична или 
частна собственост, подши-
ват се в актови книги и се съх-
раняват в отдел “Общинска 
собственост и управление на 
собствеността”.

Актовите книги за общин-
ските имоти са общодостъпни 
и всеки може да иска справка 
по тях.

Отделно от това всеки из-
готвен акт за общинска соб-
ственост се вписва в Служба-
та  по  вписванията,  съгласно  
изискванията  на  Закона  за  
кадастъра  и имотния регис-
тър.

Принципа на прозрачнос-
тта при разпореждането с 
имотите, собственост на об-
щина Елин Пелин се гаран-
тира от обстоятелството, че 
разпореждането с имотите 
става след решение на об-
щинския съвет. Решенията на 
Общинския съвет се обявяват 
на интернет страницата на 
общината и се публикуват в 
общинския местен вестник, 
всеки може да се запознае с 
тях.

Отделно от това разпореж-
дането с имотите става след 
провеждането на публичен 
търг или публично оповестен 
конкурс. Това също е гаран-
ция за спазване на принципа 
на прозрачността при разпо-
реждането с имоти, общинска 
собственост.

Принципа на целесъо-
бразността се гарантира от 
органите, управляващи об-
щинската собстевеност чрез 
взимането на решение за 
придобиване или разпореж-
дане чрез спазване на закона 
и установените в тази Стра-
тегия принципи, цели и при-
оритети.

Принципа на състезател-
ност при разпореждането 
се прилага и гарантира чрез  
провеждането  на  публичен  
търг  или  публично  оповес-
тен  конкурс,  при спазване на 
изискванията, заложени в На-
редбата  по чл.8, ал.2 за при-
добиване, управление и раз-
пореждане с имоти и вещи, 
собственост на община Елин 
Пелин.

Основни цели и приорите-
ти на придобиването, упра-
влението и разпореждането 
с имотите, собственост на об-
щина Елин Пелин,

Основните  цели  на  при-
добиването,  управлението  и  

разпореждането  с имоти, соб-
ственост на община Елин Пе-
лин могат да бъдат обобщени 
в няколко насоки:

Пълно идентифициране 
на обема на общинска соб-
ственост;

Анализ  на  състоянието  
на  собствеността  към  мо-
мента  на  приемане  на

Стратегията;
Гарантиране на оптимал-

но задоволяване на нуждите 
на администрацията и зве-
ната на общинска бюджетна 
издръжка от общинска соб-
ственост;

Осигуряване  на  устойчи-
во  развитие  на  общината,  
подобряване  на жизнената 
среда, създаване на условия 
за бизнес, култура, отдих и по-
вишаване на сигурността;

Оптимизиране, подобря-
ване и разширяване на об-
щинската инфраструктура; 
Опазване и подобряване на 
екологичната среда;

Ефективно управление и 
повишаване на приходите от 
стопанисването на общинска-
та собственост.

Правото на общинска соб-
ственост не се различава по 
обем от общото поняние за 
собственост.Общината има 
правото да упражнява фак-
тическата власт върху обекта 
на собствеността, и го ползва 
съобразно предназначението 
му. Като собственик община-
та може да се ползва от пло-
довете и доходите от обекта 
на собственост или да се раз-
порежда с него.

Целите на придобиване-
то на общинска собственост 
са с оглед използването й за 
задоволяване потребностите 
на териториалната общност. 
Основните са свързани с из-
граждането и благоустроява-
нето на населените места на 
територията на община Елин 
Пелин.

Чрез управлението на раз-
личните обекти на общинска-
та собственост се постигат и 
различни цели.

Обектите на общинската 
собственост, свързани с из-
граждането и благоустроя-
ването на населените места 
имат изключително важна 
роля за провеждането на гра-
доустройствената политика 
на община Елин Пелин. Тук 
попадат незастроените пар-
цели и имоти, предназначени 
за жилищно строителство, об-
ществени, благоустройствени 
и комунални цели.Общин-
ските терени са базата, върху 
която се провеждат благоус-
тройствените и комунални 
мероприятия.

Друг голям обект на об-
щинската собственост са ули-
ците, площадите, парковете, 
градините и зелените площи, 
местните пътища, които не 
са част от републиканската 
пътна мрежа. Целта на тях-
ното управление отново е за 
задоволяване потребностите 
на жителите на община Елин 
Пелин.

Не по-малка роля  имат 

обектите – общинска собстве-
ност, свързани със социална-
та политика и комуналното 
обслужване на населението 
на общината.Тук попадат дет-
ските градини, училищата, 
спортните площадки, здрав-
ните служби, сградите  на  
общинската  и  кметстките  
администрации  и  другите  
служби, читалищата. Целта 
на тяхното управление по 
време на мандата е задоволят 
нуждите на териториалната 
общност.

Основната цел на разпо-
реждането с имоти – общин-
ска собственост за периода 
на Стратегията е чрез пос-
тъпването на средствата от 
продажба на свободни имоти 
да се финансира изграждане 
на инфраструктура, да се под-
държат обектите, които задо-
воляват социалната политика 
и комуналното обслужване на 
населението на община Елин 
Пелин.

Основни характеристики 
на отделните видове имоти, 
които могат да бъдат отдава-
ни под наем.

Един от способите за по-
лучаване на доходи от имоти-
те – общинска собственост е 
чрез отдаването им под наем.

Под наем мога да се отда-
ват свободните нежилищни 
имоти – частна общинска соб-
ственост, които не са необхо-
дими за нуждите на органите 
на общината, или на юриди-
чески лица на издръжка от 
общинския бюджет.

Части  от  имоти  –  публич-
на  общинска  собственост,  
с  изключение  на обектите, 
които подлежат на концеси-
ониране могат също да бъдат 
отдавани под наем. Задължи-
телно условие в случая е, че 
наемането им не трябва да 
пречи на дейността на лица-
та, които ги управляват.

Съдейки от прегледа на 
недвижимите имоти, соб-
ственост на община Елин Пе-
лин под наем основно следва 
да продължи отдаването на 
сградите и частите от тях.Това 
помага за от една страна за 
стопанисването на сградния 
фонд, а от друга – получаване-
то на доходи от възмездното 
отдаване под наем на имоти-
те.

Земеделски земи възста-
новени по ЗСПЗЗ.

Основни характеристики 
на отделните видове имоти, 
които могат да бъдат обект 
на разпореждане.

От  прегледа  на  собстве-
ността  на  недвижимите  имо-
ти,  собственост  на община 
Елин Пелин се прави извода, 
че основните имоти, които 
могат да бъдат обект на раз-
поредителни сделки са урегу-
лираните поземлени имоти и 
земеделски имоти възстано-
вени на община Елин Пелин 
по ЗСПЗЗ.

Анализа на собствеността 
показва, че са налице голям 
брой имоти, предназначени 
основно за жилищно строи-
телство на територията на 

общината.
Чрез извършването на 

разпоредителни сделки с тях 
ще се даде възможност на жи-
телите на общината да задо-
волят жилищните си нужди.

Способи за придобиване 
на нови имоти.

В Наредбата за придоби-
ване, управление и разпореж-
дане с имоти и вещи, собстве-
ност на община Елин Пелин 
са посочени способите за при-
добиване на имоти и вещи от 
общината.

След решение на общин-
ския съвет се придобива соб-
ственост в полза на общината 
в случаите на,

Закупуване на недвижим 
имот;

Чрез изграждане на не-
движими имоти на общинска 
земя или върху терени, къ-
дето в полза на общината е 
учредено право на строеж, на 
надстрояване или придстро-
яване;

Чрез учредяване в полза 
на общината на ограничени 
вещни права по силата на 
правна сделка, разрешена от 
закона.

Обезщетение срещу уч-
редено право на строеж или 
друго ограничено вещно пра-
во върху имот – частна об-
щинска собственост;

При извършване на добро-
волна делба или уравняване 
на дялове при доброволна 
делба;

Чрез предоставяне на об-
щината с акт на компетентен 
държавен орган; Чрез отчуж-
даване на недвижим имоти за 
нужди на общината;

Чрез завземане на имот, 
чийто собственик не може да 
бъде установен; Дарение;

Един от основните спосо-
би за придобиване на нови 
имоти е чрез предоставяне-
то им на общината със закон 
или отстъпени безвъзмездно 
от държавата по реда на чл.54 
от ЗДС.

С въвеждането на поня-
тието общинска собственост, 
след приемането на ЗМСМА 
част от имотите от държав-
на собственост преминаха 
в собственост на общините.
Впоследствие с приемане-
то на Закона за общинската 
собственост и на последващи  
негови  изменения  в  собстве-
ност  на  общините  премина-
ха  и  други категории имоти.

С промени в законодател-
ството или чрез актове на Ми-
нистерски съвет все още се 
предават имоти – държавна 
собственост на общините.

От това се налага извода, 

че процесът по окончателно-
то разделяне на собственост-
та не е приключил напълно.

Изводи
След направения подробен 

анализ на отделните обекти 
на общинска собственост в 
общото състояние на общин-
ската собственост може да 
откроим и обобщим следните 
елементи:

Рискове и слаби страни: 
Все още не е приключил на-
пълно процеса на идентифи-
цирането на собствеността 
върху тези имоти. Продъл-
жава работата по проучване-
то и актуването на отделни 
имоти. Все още има имоти, за 
които са съставени актове за 
държавна собственост и дру-
ги, които са били държавна 
собственост преди влизане в 
сила на Закона за общинската 
собственост и не са премина-
ли в собственост на община 
Елин Пелин.

Плюсове и възможности: 
До влизане в сила на послед-
ните изменения в Закона за 
общинската собственост (ДВ 
бр.54/13.06.2008 г.) събира-
нето и окомплектоването на 
преписки по отписване от 
актовите книги за държавна 
собственост отнемаше много 
време и значителен админи-
стративен капацитет.

След влизане на новите 
промени за облекчаване на 
режима по отписването и из-
даването на новия образец на 
акт за общинска собственост 
се надяваме процеса по акту-
ването на общинските имоти 
да се движи по-ускорено.

Това обуславя следните за-
дачи:

Целта за периода на дейст-
вие на настоящата страте-
гия е окончателното преми-
наване на собствеността от 
Държавата към общината и 
актуването на собствеността 
като общинска. Земеделските 
земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, също 
ще бъдат актувани след пре-
доставяне на актуални скици 
от ОСЗ Елин Пелин за земли-
щата на терлиторията на об-
щина Елин Пелин.

12.Заключителна част.
Настоящата стратегия се 

приема на основание чл.8 ал.8 
от Закона за общинската соб-
ственост. По своята същност 
тя е отворен документ и може 
да търпи промени в целите и 
приоритетите.

Стратегията ще е основа за 
приемане на Годишна програ-
ма за управление и разпореж-
дане с общинска собственост 
за съответната финансова го-
дина.

МАРШРУТНИ лИНИИ С. пЕТКОВО
Елин Пелин - Петково

Делнични дни: 07,10; 08,05; 10,00; 12,00; 12,35; 13,35; 
15,00; 16,35; 17,30; 18,40.

Събота: 08,20; 09,50; 12,30; 16,20; 18,40.
Неделя: 09,20; 12,20; 16,20; 18,40.

Петково - Елин Пелин
Делнични дни: 06,10; 06,50; 8,50; 10,50; 13,20; 14,50; 17,20; 

17,50.
Събота: 07,00; 08,50; 10,45; 14;50; 17,20.
Неделя: 07,45; 10,45; 14,50; 17,20.
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І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за упра-

вление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост  е раз-
работена  на основание разпо-
редбите на чл.8, ал.9 от Закона 
за общинската собственост, чл.1, 
ал.3 от Наредбата за реда за при-
добиване, управление и разпо-
реждане с общинско имущество, 
в изпълнение на стратегията и 
общинския план за развитие на 
община  Елин Пелин за  2012 го-
дина.

Програмата  има отворен ха-
рактер в своята реализация, поз-
воляващ гъвкавост при неговото 
изпълнение и  може да се акту-
ализира през годината в зависи-
мост от конкретните условия и 
нормативната уредба.

Основният принцип при упра-
влението и разпореждане с имо-
ти общинска собственост трябва 
да е съобразен с чл.11 ал.1 от За-
кона за общинската собственост, 
където законово са регламен-
тирани принципите за нейното 
управление, а именно “в интерес 
на населението в общината, съо-
бразно разпоредбите на закона и 
с грижата на добър стопанин”.

Придобиването, управление-
то и разпореждането с недвижи-
ми и движими имоти – собстве-
ност на общината се извършва 
под контрол на Общински съвет, 
съобразно с разпоредбите на На-
редбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с об-
щинско имущество утвърдена от  
Общински съвет Елин Пелин. 

Основният ангажимент на 
Община Елин Пелин е да сто-
панисва и се грижи за имотите 
публична  общинска собственост, 
като добър стопанин, в предвид 
важната им функция за цялото 
население в Общината. Освен от 
собствени средства, залегнали в 
бюджета, нов момент в поддръж-
ката и реконструкцията им е ус-
вояването на средства от евро-
пейските  фондове и други опе-
ративни програми. Но за да може 
Община Елин Пелин  да участва 
в такъв вид програми, както и 
за изпълнение на капиталовата 
програма е важно  тя да е финан-
сово стабилна и обезпечена. Тук 
е важната роля на доброто упра-
влението на  частната общинска 
собственост, което носи  приходи 
в общинския бюджет чрез съби-
ране на наеми, приходи от про-
дажби, право на строеж, такси 
свързани с управлението на об-
щинската собственост и др.

Конкретни действия по упра-
вление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост

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

1.Сгради
- Магазин №27 за промишле-

ни стоки със ЗП 3.75 кв.м. в УПИ 
XVI-за КОО в кв.23 по плана на 
гр.Елин Пелин.

2.Урегулирани поземлени 
имоти за продажба чрез търг или 
публично оповестен конкурс:

-УПИ II-36, квартал 75 за ½ 
ид.част, целия с площ от 310 кв.м. 
по плана на гр.Елин Пелин

-УПИ XIII-322,  квартал 21 за 
½ ид.част, целия с площ от 1220 
кв.м. по плана на с.Елешница.

-УПИ ІV-За КОО, квартал 11, 
с площ 520кв.м. по плана на 
с.Елешница, заедно с построена-
та масивна сграда със ЗП 62кв.м.

-УПИ ІІІ-За КОО, квартал 11, 
с площ 510кв.м. по плана на 
с.Елешница, заедно с построена-
та масивна сграда със ЗП 56 кв.м.

-УПИ І-За КОО, квартал 25, 
с площ 6340кв.м. по плана на 

с.Елешница, заедно с построена-
та двуетажна масивна сграда със 
ЗП 330кв.м.

-УПИ І-81,      квартал 23, 
с площ 900 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ VІІІ-общ., квартал 24, 
с площ 600 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ІХ-общ.,   квартал 24, 
с площ 615 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ Х-общ.,    квартал 24, 
с площ 590 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ХІ-общ.,   квартал 24, 
с площ 530 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ХІІ-общ.,  квартал 24, 
с площ 560 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ХІІІ-общ., квартал 24, 
с площ 560 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ХІV-общ., квартал 24, 
с площ 615 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ХV-общ.,  квартал 24, 
с площ 615 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ХVІІ-общ.,квартал 24, 
с площ 600 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ VІІІ-308,   квартал 25, 
с площ 405 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ Х-312,      квартал 25, 
с площ 545 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ХІІ-314,    квартал 25, 
с площ 510 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ХІ-314,     квартал 25, 
с площ 550 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ХІІІ-319,   квартал 25, 
с площ 580 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ХХІ-321,  квартал 25, 
с площ  580 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ХХV-317,  квартал 25, 
с площ 565 кв.м. по плана на 
с.Чурек.

-УПИ ХІІІ-434,    квартал1, 
с площ 532 кв.м. по плана на 
с.Столник.

-УПИ ХІV-общ.,  квартал 10, 
с площ 705кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ VІІ-общ.,    квартал 10, 
с площ 725кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ V-38,          квартал 10, 
с площ 900кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ V-51,          квартал13, 
с площ 740кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ VІ-30,         квартал 9, 
с площ 500кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ ХІІ-общ,     квартал 10, 
с площ 720кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ ІХ-общ,      квартал 10, 
с площ 720кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ ХІІІ-общ,     квартал 
10, с площ 720кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ ІІІ-33,           квартал 9, 
с площ 480кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ ХV-общ,       квартал 
10, с площ 730кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ ХІ-общ,        квартал 
10, с площ 705кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ ХІІІ-130,       квартал 
39, с площ 585кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ ІІІ-130,         квартал 
39, с площ 665кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ VІІ-29,          квартал 9, 
с площ 490кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ V-130,          квартал 39, 
с площ 760кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ ХІІ-130,         квартал 
39, с площ 650кв.м. по плана на 
с.Петково

-УПИ XVIII- за обществено об-
служване, квартал 19 по плана на 
с.Петково

-УПИ ІV-За КОО и търговия в 
квартал 38, с площ 1810 кв.м. по 
плана на с.Доганово, заедно с из-
градената едноетажна сграда със 
ЗП 173кв.м.

-УПИ I-за КОО        квартал 
63, с площ 605 кв.м. по плана на 
с.Доганово

-УПИ ІV-общ.,         квартал 
49, с площ 650кв.м. по плана на 
с.Мусачево

-УПИ ІІ-общ.,          квартал 
49, с площ 540кв.м. по плана на 
с.Мусачево

-УПИ ІІІ-общ.,         квартал 
20, с площ 875кв.м. по плана на 
с.Мусачево

-УПИ ІV-общ.,         квартал 
20, с площ 740кв.м. по плана на 
с.Мусачево

-УПИ І-451 За складова и тър-
говска дейност,  кв.88, с площ 
15842 кв.м. по плана на с.Нови 
хан

-УПИ ІІ-451 За складова и 
търговска дейност,  кв.88, с площ 
4761 кв.м. по плана на с.Нови хан

-УПИ ІІІ-451 За складова и 
търговска дейност,  кв.88, с площ 
4463 кв.м. по плана на с.Нови хан

3.Продажба на земеделска 
земя  на основание чл.35, ал.1 от 
ЗОС, чрез публичен търг или пуб-
лично оповестен конкурс

- имот №009007, землище 
гр.Елин Пелин, местност „Калуге-
рица”, III-та категория, с начин на 
трайно ползване ливада, с площ 
24.346 дка.

- имот №000184, землище 
с.Караполци, местност „Горна 
ливада”, ІV-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 
4.610 дка.

- имот №322001, землище 
с.Голема Раковица, местност „Ко-
шарите”, ІХ-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 
85.379 дка.

- имот №000216, землище 
с.Долни Лозен, с начин на трайно 
ползване „залесена територия”, с 
площ 836.867дка.

- имот №000219, землище 
с.Долни Лозен, с начин на трайно 
ползване”залесена територия”, с 
площ 885.153дка.

- имот №000946, землище 
с.Равно поле, местност „Смърдля-
ко”, VІ-та категория, с начин на 
трайно ползване из.нива, с площ 
0.904дка

- имот №123047, землище 
с.Равно поле, местност „Засече-
ник”, ІV-та категория, с начин на 
трайно ползване нива, с площ 
71.995дка 

- имот №109007, землище 
с.Равно поле, местност „Къро”, ІV-
та категория, с начин на трайно 
ползване нива, с площ 7.701дка

- имот №113027, землище 
с.Равно поле, местност „Камен 
мост”, ІV-та категория, с начин 
на трайно ползване нива, с площ 
4.000дка

- имот №000592, землище 
с.Габра, с площ 68.008дка

- имот №000483, землище 
с.Габра, с площ 51.756дка

- имот №000652, землище 
с.Габра, с площ 91.000дка

- имот №001016, землище 
с.Нови хан, местност „Дабо”, VІІ-
та категория, с начин на трайно 
ползване унищожена нива пром., 
с площ 20.334дка

- имот №000956, землище 
с.Нови хан, местност „Търнавска 
река”, ІХ-та категория, с начин на 

трайно ползване ливада, с площ 
0.677дка

- имот №023694, землище 
с.Нови хан, местност „Над селото”, 
VІ-та категория, с площ 2.251дка

- имот №025063, землище 
с.Нови хан, местност „Над селото”, 
VІ-та категория, с площ 2.400дка

- имот №115001, землище 
с.Нови хан, местност „Засеченик”, 
ІV-та категория, с площ 5.068дка

- имот №116006, землище 
с.Нови хан, местност „Засеченик”, 
ІV-та категория, с площ 2.049дка

- имот №377005, землище 
с.Нови хан, местност „Засеченик”, 
VI-та категирия, с площ от 2.424 
дка.

- имот №004001, землище 
с.Лесново, местност „Селището”, 
ІV-та категория, с начин на трай-
но ползване зеленчукова култура 
с площ 0.861дка

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

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ 
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБ-
СТВЕНОСТ

При постъпване на предложе-
ния до кмета на общината същи-
те ще бъдат процедирани по реда 
на чл.36 от ЗОС.

- 260 кв.м. придаваеми, 
към УПИ IX-322, кв.38 по плана 
на с.Лесново ;

- 60 кв.м. придаваеми 
към УПИ VIII-306, кв.26 по плана 
на с.Елешница;

V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУ-
РИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

1.Помещения общинска соб-
ственост

- 3 /три/ броя помещения 
– лекарски кабинет с площ 16.60 
кв.м., манипулационна с площ 
17 кв.м., кабинет за детска кон-
султация с площ 17 кв.м., с обща 
площ 50.60 кв.м. находящи се на 
II-ри етаж в двуетажна масивна 
сграда/кметство, здравна служба 
и аптека /  в УПИ XIV-за кметство, 
поща, здравна служба, и магазин 
в кв.42 по плана на с.Габра.

- 4 /четири/ броя помеще-
ния - лекарски кабинет с площ 
– 21 кв.м., манипулационна 18,60 
кв.м., кабинет за детска и женска 
консултация – 18,60 и лаборато-
рия – 8.60 кв. с обща площ 66.80 
кв.м. находящи се на I-ви етаж в 
сградата на кметство с.Гара Елин 
Пелин в УПИ II-за битов комби-
нат, кв.3 по плана на с.Гара Елин 
Пелин

- 1 /един/ брой помещение 
– за аптека с площ 38,6 кв.м., на-
ходящо се на I-ви етаж в сградата 
на кметство с.Гара Елин Пелин в 
УПИ II-за битов комбинат, кв.3 по 
плана на с.Гара Елин Пелин

- 1 /един/ брой помещение 
– за стоматологичен кабинет с 
площ от 18,6 кв.м., находящо се 
на I-ви етаж в сградата на кмет-
ство с.Гара Елин Пелин в УПИ II-
за битов комбинат, кв.3 по плана 
на с.Гара Елин Пелин

- 1 /един/ брой - помещение 
за стоматологичен кабинет с 
площ от 18,6 кв.м., находящо се 
на I-ви етаж в сградата на кмет-
ство с.Гара Елин Пелин в УПИ II-
за битов комбинат, кв.3 по плана 
на с.Гара Елин Пелин

- 2 /два/ броя помещения 
– лекарски кабинет с площ от 
18.60 кв.м., манипулационна с 
площ 5,30 кв.м. с обща площ 23.90 
кв.м., находящо се на I-ви етаж в 
сградата на кметство с.Гара Елин 
Пелин в УПИ II-за битов комби-
нат, кв.3 по плана на с.Гара Елин 
Пелин

-  1 /един/ брой  помещение 
– лекарски кабинет с площ 7.10 

кв.м. находящо се на II-ри етаж 
в сградата на здравна служба 
с.Голема Раковица в УПИ I- за 
здравна служба в  кв.34 по плана 
на с.Голема Раковица. 

- Част от сграда – „Автоспир-
ка” със ЗП 53 кв.м. /представля-
ваща помещение с площ от 20 
кв.м./ изградена в Терен за озе-
леняване и комплексно общест-
вено обслужване” кв.22 по плана 
на с.Гара Елин Пелин.

VI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 
КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕ-
РЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕ-
НОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО 
ПРИДОБИВАНЕ

1.Във връзка с разпоредби-
те на чл.45в (10) от ППЗСПЗЗ за 
безвъзмездно предаване в соб-
ственост на общината на земе-
делски земи със статут по чл.19 
от ЗСПЗЗ.

 На община Елин Пелин с пис-
мо с изх.№РД-05-627/06.12.2011 
год. общинска служба „Земеде-
лие” гр.Елин Пелин е предала 
земеделски имоти със статут по 
чл.19 от ЗСПЗЗ, както следва по 
землища:

1.1.  Землище гр.Елин Пелин 
– 86  /осемдесет и шест броя /

1.2.  Землище с.Богданлия 
– 53 /петдесет и три броя /

1.3.  Землище с.Голема Рако-
вица  - 586 /петстотин осемдесет 
и шест броя /

1.4.  Землище с.Григорево – 9 
/девет броя/

1.5.  Землище с.Доганово – 69 
/шейсет и девет броя/

1.6.  Землище с.Караполци 
– 53 /петдесет и три броя/

1.7.  Землище с.Крушовица 
– 200 /двеста броя/

1.8.  Землище с.Мусачево – 3 
/три броя /

1.9.  Землище с.Нови хан – 161 
/сто шейсет и един броя/

1.10.Землище с.Огняново 
– 148 /сто четиридесет и осем 
броя/

1.11.Землище с.Потоп – 203 
/двеста и три броя/

1.12.Землище с.Равно поле 
– 13 /тринадесет броя/

1.13.Землище с.Столник – 76 
/седемдесет и шест броя/

1.14.Землище с.Чурек – 350 
/триста и пет десет броя/

1.15.Землище с.Габра – 641 
/шестстотин четиридесет и един 
броя/ 

VІІ.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИ-
ТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ 
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДО-
БИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ 
– ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ 
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМО-

ТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1.Отдаване под наем на имо-

ти-151000
2.Приходи от такси, свързани 

с управление на общински имо-
ти-30 000

3.Приходи от концесии-50 
000

Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМО-
ТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1.Продажба на имоти-общин-
ска собственост-1 621 695

2.Учредени вещни права-10 
000

Всичко от разпореждане с 
имоти-общинска собственост-1 
631 695

ВСИЧКО ПРИХОДИ-1 862 695
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1.За технически дейности (ге-

одезически заснемания, кадас-
трални карти, изготвяне и про-
цедиране на ПУП и др.)-50 000

2.За оценки-10 000
3.За обявления-4 000
4.За придобиване на имоти, 

чрез отчуждаване-50 000
ВСИЧКО РАЗХОДИ-114 000

пРОГРАМА зА УпРАВлЕНИЕ И РАзпОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ зА  2012  Г.
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-Искам да те върна в родното 
ти Байлово, откъдето тръгва 
твоята житейска пътека.

-Нейното начало е затулено 
далече във времето... Някога Елин 
Пелин го е казал точно: „Хубаво е 
моето родно село! Хубаво е, но е 
много бедно.”  И през моето ранно 
детство то не бе станало по-бога-
то: стари къщи, порутени дувари, 
бедни хора. Моето семейство беше 
малко по-добре. Баща ми – дърво-
делец с майсторско свидетелство 
с царски подпис отдолу – беше 
голям работохолик. Осъмваше в 
работилницата, в която постоян-
но лъхаше на пресен талаш. По-
сле поемаха към нивята с мама, 
сестра ми и по-големият ми брат. 
Аз и малката ми сестра оставахме 
вкъщи, за да се грижим за прасе-
то, кокошките и да поливаме зе-
ленчука в градината. И аз растях 
като всички селски деца, може би 
– с малко повечко ангажименти. 
Имахме и повечко имот. Всяко 
дете у нас изпълняваше своите 
задължения според силите си. И 
заедно с това се учехме добре...

-Разкажи нещо за ученически-
те си години. Кога се появи увлече-
нието ти по рисуването?

-Това не си спомням точно, но 
ще кажа друго. Винаги в свиде-
телствата ми, сред шаренията от 
различни оценки, след  „рисува-
не” се мъдреше шестица. По-осе-
зателно започнах да осмислям 
този факт в четвърто отделение, 
когато в учебната ни стая, а по-
късно и в коридора на училище-
то, започнаха да се появяват мои 
рисунки. Малко по-късно напра-
вих и първия си „Стен-лист”. В 
него бях „възпял” довеждането на 
„електриката” в Байлово, струва 
ми се към края на 1946 година. 
Но сериозно започнах да залягам 
на рисуването в осми клас в Чет-
върта мъжка гимназия в София, 
а по-късно – и в Педагогическото 
училище, което завърших  през 
1952 година. Вече се бях ориен-
тирал към портрета, естествено 
портретувах Ленин, Сталин, Бла-
гоев и Георги Димитров по повод 
различни празници. Разбира се 
рисувах и Пушкин, и Горки...

-В това твое занимание сигур-
но си имал хора, които са те на-
пътствали. Спомняш ли си някои?

-Разбира се, никога няма да ги 
забравя! Това бяха  моите учите-
ли – художниците Радинов, Тете-
ринов, Трънкова и Петър Вълчев. 
Усещах тяхната особена грижа 
към мен и това ме изпълваше с 
гордост. Влечението към рисува-
нето ме е люляло в люлката си 
откакто се помня та до днес ,  под 
една или друга форма в жанра:  
от портрета и карикатурата – до 
илюстрацията и художественото  
оформление  на книги. Не мога 
да не спомена приятелството ми 
с байловския художник  Цветан 
Богданов, нищо че разликата във 
възрастта ни беше повече от 10 
години. Той влезе в Художестве-

В творческия свят на Стоян Чакъров - писател и поет,  
хуморист и художник, журналист и педагог...

житЕйСКата ПътЕКа - 
От БайлОВО КъМ СъРцата На хОРата

Стоян Чакъров сред свои картини
ната академия с основно образо-
вание, най-напред като прислуж-
ник, после, благодарение на Илия 
Бешков, завърши театрална жи-
вопис. Та бай Цветан ми донесе от  
София документите, които тряб-
ваше да попълня, за да кандидат-
ствам . През лятото на 1953 г. ме 
приеха на едномесечен подгот-
вителен курс в академията, по-
късно държах приемен изпит по 
рисуване и бълг. език, но резулта-
тите така и не разбрах. Тръгнах да 
търся „изгубените” ми документи 
и не се върнах. По онова време 
документите се представяха в 
селсъвета, за да прикачат и харак-
теристиката за мен. Същата есен 
ме взеха във Военното окръжие в 
Новоселци да отбивам военната 
си служба.

-А какво стана с документи-
те?

-„Намериха” се. Пакетът беше 
подхвърлен пред външната ни 
врата. И на това съм доволен, за-
щото вътре беше и дипломата ми 
за учител. И Елин Пелин е канди-
датствал в новооткритото рису-
вално учулище в София, но не го 
приели. По този повод той казва 
пред приятелката си Вера Киро-
ва:  „Тоя Мърквичка не ме хареса. 
Какво ли си рече: „От това селян-
че няма да стане художник.” С мен 
горе-долу  стана същото, с тая 
разлика, че не разбрах резултати-
те от изпитите. Или  кой  „Мрък-
вичка” ми попречи.

-А след  Военното окръжие жи-
тейската ти пътека накъде пое?

-Станах учител в  с. Нови хан. 
И ден след ден, месец след месец  
– цели 9 години, може би най-ху-
бавите от младостта ми. Там дой-
де и вдъхновението ми за литера-
турно творчество. Започнах да съ-
труднича с карикатури, разкази, 
фейлетони и стихотворения във 
вестниците „Учителско дело”, „Со-
фийска правда” и „Кооперативно 
село”. По-късно – и в други изда-
ния. Редакторите ме съветваха да 
се концентрирам върху два жан-
ра. Аз обещавах, но... не удържах 
и до днес.  Директорът на новоот-
критото основно училище на Гара 
Елин Пелин ме покани „Идвай 
при мен, та заедно да развиваме 
самодейността.”  И там отлетяха 
още 6 учителски години.

-Шестнадесет години си бил 
главен редактор на общинския 
вестник „Елинпелинска заря”, раз-
кажи за този период.

-Още след първия му брой 
започнах сътрудничеството си в 
него. Вестникът и тогава излиза-
ше ведтаж в месеца. Девет години 
главен редактор беше Димитър 
Котев. През 1969 г. той се пенси-
онира и ръководителите на об-
щината ме поканиха да ръководя 
вестника. Скоро го направихме 
седмичник с помощта на Митко 
Иванов от СБЖ, назначихме още 
четирима журналисти – Никола 
Найденов, Димитър Ядков, Мария 
Захариева и Божанка Димитрова.

За 25-ата си годишнина „Елинпе-
линска заря” бе награден с орден 
„Кирил и Методий”.  И така до 
1985 г., когато отидох на работа 
като редактор във в. „Транспор-
тен глас” в София. След година и 
половина се върнах в Горна Ма-
лина, където създадохме в.”Роден 
глас”.               

-Разказвали са ми, че си един 
от инициаторите за създаването 
на Шопския празник...

-Не съм. Доколкото си спом-
ням идеята се е родила у първия 
секретар на партията Райо Сто-
янов, председателя на Съвета 
Стоян Александров и председа-
теля на Читалището Нено Ненов. 
Моят принос за Първия шопски 
празник е издаването на книга-
та ми с анекдоти „Шопска люте-
ница”.  Празникът премина при 
чудесно настроение. Основната 
тема беше „Литературното твор-
чество на Елин Пелин”. Участваха 
самодейни състави от райна и ок-
ръга, беше учредена литературна 
награда на името на Елин Пелин, 
получи я Петко Томов...

-Правил си самостоятелни 
карикатурни изложби в Байлово, 
Елин Пелин, Горна Малина, Злати-
ца, Сопот, участвал си  в излож-
би в София...Печелил си награди. 
Имаш над 2000 отпечатани кари-
катури. Кога отпечати първата 
си карикатура?

-Когато бях учител в Нови 
хан.

-В твоите разкази от книги-
те ти „Циганска музика”, „Шопски 
корени”, „Горчиви времена” и по-
следната/за деца и юноши/ „Кар-
навал” главните герои са селски 
труженици. Чужда ли ти е тема-
та за градския човек?

-Не може да каже „чужда”, но 
тях познавам по-бегло, тъй като 
животът ми протече по селата. 
Пък и да си призная, по ми е бли-
зък селският, обикновеният  чо-
век, по е истински, душата му е 
по-открита...

-Житейската пътека вече те 
изведе до твоите 77 години – вре-
ме за равносметка на постигна-
тото и непостигнатото до тук. 
Усещаш  ли още творчески трепе-
ти?

-Да, макар че способността 
да се труди пълноценно човек на 
тази възраст е намалена.

-Имаш ли идоли в литерату-
рата?

-Имам ги и за мен те са вечни: 
в поезията -  Пушкин и Ботев, в 
прозата – Чехов и Елин Пелин. 
Градът, който носи името на моя 
велик съселянин и на който съм 
жител е на второ място в сърце-
то ми, след Байлово, а на трето е 
Горна Малина, където живея днес 
в мир и сгорвор с истински добри-
те хора.

-Щастлив човек ли си? Можеш 
ли да дадеш дефиниция на щасти-
ето?

-Гледната точка на всеки е 
различна. За бедния човек щас-
тието е да получи повече пари за 
труда си, за средностатистиче-
ския българин – да се включи в 
по-доходоносен частен бизнес, за 
богатия – да притуря по някое ми-
лионче в сметката си, да се вкли-
ни в политиката, да смени колата 
и любовницата си...Щастието ме е 
спохождало през целия ми живот, 
когато съм постигал творчески 
успехи, когато аз и моите близки 
сме здрави и всеки се е реализи-
рал в живота...  

Благодарим за откровението. 
Желаем ти здраве и бодрост, за да 
радваш почитателите на твоето 
творчество с нови изяви! 

По случай Международния ден на земята  ръководството на об-
щина Елин Пелин  засади дръвчета – черен дъб на територията на 
града.

Световната общественост отбелязва 22 април като празник на Зе-
мята още през далечната 1970 година. В България Международният 
ден на Земята се отбелязва от 1993година. 

***
Като добри стопани на училището и града си учениците от  НУ 

“Хр. Ботев” -  гр. Елин Пелин се присъединиха към световната ини-
циатива за опазване на природата. На 21 април 2012 г. учениците от 
ІV клас почистиха училищния двор и прилежащите площи. Трето-

зЕМЯТА – НАШ ДОМ

класниците почистваха района на чешма Гайдарец, а учениците от ІІ 
клас – градския парк. Най-малките – първокласниците се запознаха 
с идеите за опазване на планетата чрез мултимедийна презентация. 
Може да се каже, че в училището вече стартира инициативата, подета 
и в нашата община, “Да изчистим България за един ден”.

***
 По традиция ученици и учители от Основно училище „Христо 

Ботев” с. Равно поле отбелязват Деня на Земята, като го превръщат 
в своеобразен училищен празник. Учениците направиха училището 
цветна приказка, украсено от множество табла и рисунки, посветени 
на Земята. 

Денят на Земята бе предшестван от беседи за здравословното 
хранене, беседи за предпазване от гръбначни изкривявания. Учени-
ците подготвиха инфотабло  и викторина на тема „Планетата Земя 
– наш дом”. 

На 24.04. в зала “Филип Ку-
тев” на Съюза на българските 
композитори в гр. София се със-
тоя детски концерт в рамките 
на прегледа “ Нова българска 
музика”. Композиторите Андрей 
Дреников, Юлиян Слабаков, 
Красимир Милетков и Христо-
фор Раданов повериха на наши-
те деца своите песни за първо 
представяне пред публика, ка-
квато е идеята на този преглед. 
В концерта участваха още Во-
кална група “ТИП-ТОП” от гр.  
Кюстендил,  Детска хорова сту-
дия “БЪЛГАРСКИ  СЛАВЕЙ” – гр. 
София и вокална група “ПЕЕ-

ЩИТЕ КЕНГУРА”-гр. София. При 
пълна зала, професионално оз-
вучаване “КАМБАНКИТЕ” пяха 
с много настроение, усмивки и 
вдъхновение и заслужено по-
лучиха овациите на публиката 
и поздравленията на авторите 
на песните. Особено горещо бе 
аплодирано изпълнението на 
песента “Старите пирати” на 
Юлиян Слабаков, при което пее-
нето бе съчетано с хореография, 
поставина от Кристина Божано-
ва.

Да пожелаем още по-големи 
успехи и занапред на малките 
певци от нашия град!

пОРЕДЕН  УСпЕХ  НА  ЕлИНпЕлИНСКИТЕ  
“КАМБАНКИ” НА  СОФИЙСКА  СцЕНА
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На 30.03.2012г. се проведе 
организираният от НЧ “Елин 
Пелин 1896”, със съдействието 
на община Елин Пелин, Пър-
ви хумористичен фестивал под 
надслов “Много здраве на габро-
вци”. В него взеха участие око-
ло 50 младежи и девойки от гр. 
Елин Пелин, с. Лесново и с. Габра. 
Единственият възрастен пред-
ставител беше Петрана Велино-
ва Ташункова от с. Габра, която 
получи поощрителна награда за 
изпълнението на нейния автор-
ски хумор. 

Журито определи следно-
то класиране: за хумористична 
сценка във възрастова група от 
8 до 14 години - І-во място Ива 
Антонова и Василена Милчова 
за сценката “Клюкарките”, ІІ-ро 
място Симона Антонова и Вик-
тор Ликов за сценката “Брокер”, 
ІІІ-то място Лили Илиева от с. 
Габра за “Оно, че се белне”. Във 
възрастова група над 14 години 
- І-во място Теодор Петров и Ма-
рио Данов за сценката “Споро-
вете на Вуте и Геле”, ІІ-ро място 
Ана Мария Тодорова, Борислава 
Гекова и Снежка Цветкова за 
сценката “Преброяване” и ІІІ-то 
място Ана Мария Тодорова и Ста-
нислав Лозанов за “Цигани учат 
български”. За най-добри изпъл-
нители бяха отличени: І-во мяс-
то - Теодор Петров, ІІ-ро място 
- Симона Антонова и ІІІ-то място 
- Петя Стефанова. Победителите 
получиха грамоти от читалище 
“Елин Пелин1896” и плакети от 
общината. 

На фестивала присъстваха 
кметът на общината г-жа Галя 
Георгиева и зам.-кметовете Ан-
гелина Димитрова и Пламен 
Грозданов.

***

На 01.04.2012г. в с. Байлово 
се проведе традиционният Ден 
на хумора и шегата под надслов 
“Който се смее, дълго живее”. 

Община Елин Пелин взе 
участие с фолклорните групи от 
с. Григорево, с. Нови хан, с. Лес-
ново, с. Елешница, с. Раковица, 
с. Огняново и представетели на 
словесния                                     ху-
мор. Награди получиха: Театрал-
на студия “Мелпомена” при НЧ 
“Елин Пелин 1896”- І-ва награда 
за хумористичен словесен фолк-
лор по произведения на Елин 
Пелин, Елена Стоева от с. Нови 
хан- ІІ-ра награда за хуморис-
тичен словесен фолклор и ІІІ-та 
награда - фолклорната група от 
с.Елешница за изпълнение на ху-
мористични песни.

***
На 20.04.2012г. в АРТ клу-

ба при НЧ “Елин Пелин 1896” 
се проведе среща под надслов 
“Да бъдем добри и да се оби-
чаме”. Младите членове на 
клуба, подготвени от ръково-
дителите си Божанка Дими-
трова и Виолета Плашокова, 
прочетоха 12 притчи и отпра-
виха послание за доброта и 
човечност към всички при-
състващи.

МНОГО зДРАВЕ НА ГАБРОВцИ

Преди 50 години някол-
ко ентусиазирани жени  под 
ръководството на Захаринка 
Захариева поставят началото 
на фолклорната група. В ре-
пертоара й влизат автентич-
ни народни песни и обичаи 
от бита на селото. Отначало 
групата участва в селски и 
общински тържества, а по-
късно се изявява на фолклор-
ни прегледи и събори. 

През 1966г. се явява на Ок-
ръжния преглед на възрож-
денската, хайдушката и рево-
люционната песен в гр. Коп-
ривщица, където е удостоена 
със званието „Първенец”. 

През 50-годишната си 
дейност групата е печелила 

многобройни отличия и на-
гради. 

Радостно е, че сред се-
гашния състав на групата са 
и нейните основателки Сте-
фанка Захариева и Йорданка 
Захариева .

50-годишният юбилей на 
женската фолклорна група 
беше отпразнуван тържест-
вено на 16 април 2012 г. в 
салона на НЧ „Отец Паисий 
1928” –  с. Мусачево. По слу-
чай юбилея групата беше 
удостоена с грамота от Съ-
юза на народните читалища. 
На всички участнички бяха 
връчени грамоти от предсе-
дателя на читалището Радка 
Арнаудова. 

ЖЕНСКАТА ФОлКлОРНА ГРУпА В 
МУСАЧЕВО-НА 50 ГОДИНИ

Гордост за училището и за 
своите родители са учениците 
от ІV клас, класирани за област-
ния кръг на олимпиадата по ма-
тематика. А Виктория Иванова и 
Симона Македонска от ІVа клас 
са показали най-висок резултат 
и заемат първо място сред уче-
ниците от Софийска област. 

Няколко изяви бяха посвете-

ни на Деня на детската книга – 2 
април. 

Учениците от трите парале-
леки на І клас, под ръководство-
то на класните си ръководители 
Стоена Кирилова, Стефка Илче-
ва и Сийка Говедарска, проведо-
ха своите тържества на буквите. 
Те  демонстрираха гордост от 
постигнатото, много знания и 

зНАНИЯ И УМЕНИЯ пОКАзАХА УЧЕНИцИТЕ ОТ 
НУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. ЕлИН пЕлИН

талант пред своите родители, 
близки и гости.

Артистичност, дарование, по-
знания и умения да си служат с 
чужд език показаха ученици от 
ІV клас, които с помощта на учи-
телката си по английски език 
Светла Костова изнесоха четири 
представления на български и 
английски език по приказката 
на Шарл Перо “Котаракът в чи-
зми”. Театралната постановка 
имаше най-отзивчивата публика 
– ученици от училището и деца 
от подготвителните групи на 
детска градина “Радост”.

Учителите от училището 
и от детските градини в гра-
да и с. Петково се насладиха на  
спектакъла “Пролетни народни 
празници”, изпълнен с  много 
песни, танци, настроение, хумор 
и красота. Той бе подготвен и 
представен от участници в из-
вънкласните занимания, про-
веждани в училището –вокална 
група и ателие по изкуствата с 
ръководители Нина Радева и На-
дежда Методиева. 

СОУ „Васил Левски” отбеля-
за „Деня на розовата фланелка“ 
с тържество, посветено изцяло 

на борбата против насилието в 
училище. И дведе сгради на учи-
лището бяха украсени в розово, 

БЕз КОМпРОМИС КъМ НАСИлИЕТО В УЧИлИЩЕ
за да подсилят ефекта на меро-
приятието. Бяха организирани 
конкурси за есе и рисунка, в ко-
ито учениците показаха своята 
гледна точка за агресията сред 
подрастващите. Мероприятието 
посети и г-жа Даниела Паунова 
– секретар на МКБППМН.

„Денят на розовата фланел-
ка“ започва историята си в Ка-
нада. Всяка година последната 
сряда на февруари е известна 
като Ден за борба с тормоза в 
училище. 

На този ден учениците, кои-
то са съприичастни към иници-
ативата и желаят да изразят сво-
ята позиция против насилието в 
училище се обличат в розово.

В началото на месец април в 
Интерхотел Сандански се прове-
де осемнадесетата конференция 
по предучилищно възпитание 
“Съвременни тенденции в пре-
дучилищното възпитание” под 
патронажа на г-жа Мария Чинко-
ва – заместник кмет на община 
Сандански и дългогодишен ди-
ректор на детска градина. В таз-
годишния форум взеха участие 
много университетски препода-
ватели и действащи учители и 
директори от Македония, Гър-
ция и България.

Екипът на ОДЗ “Радост” 
участва за осми път с презента-
ция на доклад за творчеството 
на  писателя Елин Пелин и ро-
лята му за осъществяване на 
образователни и възпитатели 
цели в детската градина. Наши-
те учителки Вася Стоянова, На-

дежда Антова, Петя Илиева, Кун-
ка Ангелова и Светлана Асенова 
представиха една добра педа-
гогическа практика, която про-
вокира предучилищните дейци 
да търсят отговор на въпроса : 
Какво можем да постигнем като 
педагози? Нашата разработка 
се основава на конкретни ка-
зуси, чийто споделен опит при 
решаване би помогнал на педа-
гогическата колегия в стемежа 
и към актуализиране на педаго-
гическия процес, в търсене на 
съвременни тенденции, отгова-
рящи на динамичните процеси в 
обществения живот. Предлагаме 
на вниманито на всички наше-
то първо електронно списание, 
което ще намерите на страница-
та ни във Фейсбук : ОДЗ Радост 
Елин Пелин . Това списание е 
наша  скъпа рожба, която не би 

могла да се появи на бял свят без 
подкрепата на нашите родители, 
които ни партнираха по време 
на подготовката на материали-
те и със своя опит и желание 
помогнаха да популяризираме 
своята ежедневна работа. Списа-
нието е издадено послучай 135 
годишнината от рождението на 
писателя Елин Пелин и затова 
се казва: “Книжка Веселушка”. В 
него всеки ще намери по нещо за 
себе си по отношение възпита-
нието на своето дете. 

Нашето послание е, че няма 
универсална теория и практика, 
всеки педагог я прави уникална. 
Затова работата ни е опит за ут-
върждаване значимостта на дет-
ските учителки за възпитанието 
и обучението на децата и за по-
вишаване на професионалния 
им статус.                   Марина Колева

ОДз “РАДОСТ” УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНцИЯ

В навечерието на Възкресение Христово де-
цата към Местна комисия за борба с противооб-

ТРАДИцИЯ И ВЕлИКДЕНСКО НАСТРОЕНИЕ В 
МЕСТНА КОМИСИЯ БппМН

ществените прояви на малолетни и непълнолетни 
взеха участие във Великденска работилница - една 
прекрасна инициатива, организирана от Община 
Елин Пелин. Децата, които работят с логопеда и 
психолога към комисията, също се включиха. Дни 
преди най-светлия християнски празник те проя-
виха творчество и използваха различни техники за 
боядисване и украса на яйца и картички. 

Слушаха с интерес беседа за страстната седмица, 
легенди и притчи за великденския заек и писаното 
яйце.

С огромно желание децата подготвиха Великден-
ски базар, в който показаха на цял Елин Пелин пло-
да на усилията си във Великденската работилница. 
Базарът се състоя на 16.04.2012г. и подсили доброто 
настроение, предизвикано от Великденското фол-
клорно надиграване – Елин Пелин 2012. 


