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ПРАЗНИК НА ДУХА И СЛОВОТО

Денят на нашата писме-
ност е най-дълго честваният 
празник в България – от пре-
ди повече от 200 години.

Светският празник за Ки-
рил и Методий води началото 
си от Възраждането.

След Освобождението 11 
май става всеучилищен праз-

ник на славянските първо-
учители.

След 1969 г. се прави раз-
деляне на църковния от свет-
ския календар и затова днес 
имаме два празника – църко-
вен на 11 май и светски – на 
24 май.

Когато и да бъде честван, 
празникът на светите равно-
апостоли Кирил и Методий си 

И НИЙ СмЕ ДАЛИ НЕЩО НА 
СВЕТА

УСПЕшНО ПРЕДСТАВяНЕ 
НА ЗАмЕСТНИК-КмЕТА 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ В САЩ

на стр. 3

ПРАЗНИчЕН 
КОНцЕРТ

На 24 май на площад „Независимост” в гр. Елин Пелин се състоя 
празничен концерт, посветен на Деня на славянската писменост и 
култура. 

Празникът бе открит с парад на ученици от НУ „Христо Ботев” и 
СОУ „Васил Левски”, изпълнение на представителния духов оркестър 
„Стефан Стефанов” – Гара Елин Пелин и на мажоретния състав „Свет-
ла”. Ученици от двете училища поднесоха цветя пред паметника на 
писателя Елин Пелин.

Приветствие към учениците и многобройните граждани поднесе  
кметът на Общината Галя Георгиева. Тя награди отличилите са уче-
ници и изявени директори, учители и културни дейци.

Беше прочетен приветствен адрес до директорите на всички учи-
лища и читалища от областния управител на Софийска област Кра-
симир Живков.

Концертът продължи с изпълнения на ВГ „Камбанки”, деца от ОДЗ 
„Здравец” и „Радост”, първокласници от НУ „Хр. Ботев”, фолклорна 
група „Шарени мъниста”, ученици от СОУ „В. Левски” и др.

В края на празничния концерт отново дефилираха прекрасните 
мажоретки.

остава като един от най-свет-
лите всенародни празници 
на нашата просвета и култу-
ра, на нашата духовност – във 
всичките й измерения.

Буквите са едно от най-ве-
ликите достояния на бълга-
рите и славянството. Слово-
то е жизнената сила, която е 
движила народа ни и славян-
ството напред през вековете. 
Кирило-Методиевото слово е 
светлина. Било е будилник и 
светлик през най-суровите и 
тъмни времена от национал-
ната ни история. 

Денят на буквите е праз-
ник на всички славяни. За-
щото буквите на Кирил и Ме-
тодий проправят пътя към 
духовността на цялото сла-
вянство.

И днес когато сме пъл-
ноправни членове на евро-
пейското семейство, трябва 
отново с чувство на гордост 
да припомним, „че и ний сме 
дали нещо на света!” 



ВЕСТИ
БРОй 5 - Май 2012 Г.2

Представителният духов 
оркестър и мажоретният 
състав от гара Елин Пелин 
участваха във възстановка-
та на априлското въстание в 
Копривщица. Изпълнители-
те бяха възторжено посрещ-
нати и бурно аплодирани от 
многобройната публика.

***
Сега се провеждат по-го-

ляма част от съборите на на-
селените места в общината. 
Във връзка с това начални-
кът на охранителната поли-
ция към РПУ Иван Найденов 
призова населението към 
по-голяма бдителност към 
опазване на имуществото 
си и кметовете своевремен-
но да изпратят заявките си 
за охрана на събитието.

***
Под наслов „Да моби-

лизираме планетата Земя” 
тази година учениците от 
ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий” в с. Доганово с екоден 
отбелязяха Деня на Земята. 
Те почистиха училищния 
двор, варосаха дърветата, 
направиха цветна градина, 
ни пише учителката Виоле-
та Топалова – Чолакова.

***
Приказка за добротата, 

надеждата и приятелството” 
– под това мото ОДЗ „Радост” 
в гр. Елин Пелин проведе на 
29 май т.г. благотворителен 
концерт. 

***
На 1 юни 2012г. Жители-

те на с. Петково ще празну-
ват стогодишен юбилей на 
народното читалище „Отец 
Паисий”

***
Деведесет и трима аби-

туриенти от общината чуха 
школския звънец за после-
ден път. 66 от тях учиха в 
СОУ „Васил Левски”, 25 в 
Професионална гимназия 
по керамика на гара Елин 
Пелин и двама от дома за 
деца, лишени от родителски 
грижи в с. Доганово.

Преди да получат своя 
атестат за зрелост, те се 
явиха на задължителната 
матура по български език 
и литература и по свобод-
но избран учебен предмет. 
История, география, мате-
матика и английски език са 
избраните от зрелостници-
те за втората матура.

***
През юни на събор ви 

чакат жителите на:

Караполци-02.06.2012 г.

Григорево-01-03.06.2012 г.

Нови хан-02-03.06.2012 г.

Равно поле 02-03.06. 2012 г.

Крушовица-03.06.2012 г.

Елин Пелин-04-10.06.2012 г.

Столник-09-10.06.2012 г.

Мусачево-16-17.06.2012 г. 

Доганово-30.06-01.07.2012г.

ДОБРИ СТОПАНИ НА ОБЩИНАТА
Община Елин Пелин се 

включи активно в национал-
ната кампания на БТВ „Да 
изчистим България за един 
ден”, проведена на 12 май, с 
вяра, че можем да направим 
общината по-чиста и уютна. 
На всички, които се включи-
ха в кампанията - кметове 
на населени места, училища, 
детски градини и добровол-
ци, предварително бяха оси-
гурени чували и ръкавици, 
както и извозване на събра-
ните отпадъци.

Ръководството на общи-
ната, председателят на общинския съвет и общинска админи-
страция, боядисаха оградата на градския парк, както и почис-
тиха зелените площи в централна градска част и м. „Братска 
могила”. Бяха изнесени десетки чували с битови отпадъци от 
иначе красивите места в Елин Пелин.

Много доброволци се включиха в инициативата по почист-
ване на тротоарите и уличните платна, междублокови прос-
транства, паркове и градинки, както и нерегламентирани сме-
тища от битови и строителни отпадъци. С помоща на фирма 
„аЕС-Х” ООД, беше извършено почистване на нерегламентира-
ни сметища в с. Нови хан, с. Петково и с. Мусачево, като в края 
на деня количеството събран, извозен и депониран битов от-
падък на регионалното депо в Горна Малина е 38.320т.

Хубаво е чистотата на града и селата да е всекидневна наша 
грижа, а не кампания веднъж в годината. Защото именно тя е 
мерило за нашата култура и за умението ни да бъдем добри 
стопани на общината.

МИХаЕЛа ЦОНЕВа
еколог на общината

Общинското ръководство активно се включи в кампанията

Нерегламентирано сметище в с. Мусачево

Така изглежда почистеният терен

Боклукът бе своевременно извозен до депото за твърди 
битови отпадъци

1-ви май - Ден на труда и на 
международната работническа 
солидарност.

 Началото се поставя на 1 май 
1886г. в СаЩ, когато профсъюзи-
те провеждат мащабна нацио-
нална стачка за въвеждане на 
официален 8-часов работен ден.

След края на социализма в 
България през 1989г Първи май 
продължава да е официален и 
неработен ден, но държавната 
власт не се ангажира с организи-
рането на масови прояви

***
6-ти май – Герьовден – Ден 

на храбростта и Българската ар-
мия.

Денят на храбростта започва 
да се чества в Българската армия 
още с нейното създаване.

Празникът се чества на 6-ти 
май, но е официално учреден 
на 9 януари 1880г. с указ №5 на 
княз александър І Батенберг.

***
9-ти май – Ден на Европа и 

Ден на победата 
На 9 май се отбелязва краят 

на Втората световна война, в 
която загинаха над 60 милиона 
души. На тази дата се чества Де-
нят на победата. 

На същата дата отбелязваме 
и Денят на Европа. Датата 9 май 
е била обявена официално за 
празник преди 27 години в Ми-
лано, по време на среща на ви-
соко равнище на ръководители-
те на страните от Европейския 
съюз.

Идеята се приема от Герма-
ния, Италия, Холандия, Белтия 
и Люксембург. Година след при-
зива на Шуман се подписва и до-

говор, който учредява първата 
Европейска общност за въглища 
и стомана. Денят се празнува в 
много европейски държави. На 
този ден звучи химнът „Ода на 
радостта” от Деветата симфония 
на Бетовен по стихове на Шилер. 
Преди 5 години и България се 
присъедини кам Европейския 
съюз.

***
11-ти май – Денят на светите 

братя Кирил и Методий.
От 1863г., 11 май се устано-

вява като църковен празник на 
светите равноапостоли Кирил и 
Методий, а след освобождението 
до 1916г. става общоучилищен 
празник.

Светският празник за Св. Св. 
Кирил и Методий, бележи нача-
лото си през Възраждането и се 
свързва с училищните търже-
ства, които са били организира-
ни на 11 май, когато църквата 
вече е почитала създателите на 
славянската писменост.

***
21- Май - Св. св. равноапосто-

ли Константин и Елена 
 В паметта на християните 

имената на майка и син са свър-
зани с ревностното съхранение 
на християнската вяра. Констан-
тин се смята за първият христи-
янски римски император, майка 
му царица Елена посетила мес-
тата, където и живял Христос, 
построила е няколко манастира 
и е открила кръста, на който е 
разпнат Христос.

На този ден жителите на гара 
Елин Пелин празнуват събора 
си. Така ще се казва и бъдещата 
църква.

ЛюБОПИТНО ЗА мАЙСКИТЕ 
ПРАЗНИцИ

През май в ЦДГ „Слънце” на Гара Елин Пелин се проведе 
кампания под надслов:  „Да почистим заедно детската гради-
на”        

Децата, учителите и помощният персонал почистиха двора 
на детската градина и така подкрепиха инциативата на bTV 
“Да почистим България за един ден”. 

Малчуганите се включиха с желение в почистването и се 
надпреварваха кой ще събере повече отпадъци. Децата още 
веднъж осмислиха ролята на чистотата за човешкото здраве 
и комфорт. 
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ЧувСтвуваМ СЕ СилНа С 
ПоДКРЕПата На хоРата

Има думата кметът УСПЕшНО ПРЕДСТАВяНЕ 
НА ЗАмЕСТНИК-КмЕТА 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ В САЩ
Заместник-кметът на Об-

щина Елин Пелин йордан 
йорданов участва в българ-
ска делегация по покана на 
Посолството на СаЩ в Бъл-
гария, съставена от кмето-
вете и заместник кметовете 
на  общините: Смолян, Мон-

-Г-жо Спасова, в какви 
направления насочихте 
усилията си като кмет на с. 
Равно поле?

-Като кмет на селото  съм 
насочила усилията си към 
инициативи за сплотяване на 
хората. 

Организирахме уникален 
благотворителен концерт 
през февруари 2012 г. за да 
помогнем за лечението на 
една млада жена от селото. 
Това стана възможно благо-
дарение на колегите от об-
щина Елин Пелин, на всички 
равнополци, на фирмите от 
Равно поле и на отец Иван 
Плещов.

Като майка търся възмож-
ности за развитие на децата 
– организирахме допълни-
телни занимания в учили-
щето и детската градина по 
английски език и приложно 
изкуство,  работя по възмож-
ността за въвеждане на ве-
роучението, по случай Меж-
дународния ден на детската 
книга проведохме среща на 
учениците с писателя Кирил 
Назъров. Организирахме за-
лесяване с младежите и за-
едно почиствахме и боядис-
вахме в детските площадки,  
така се включихме в кампа-
нията „Да изчистим Бълга-
рия за един ден”. Равно поле 
около месец всяка събота 
организираше почистване на 
нерегламентирани сметища 

По време на османското владичество селото се е каз-
вало Хаджи Караман -  по името на един турчин, който 
направил чифлик тук. Следващото му име е Бариево. 
След Освобождението през 1894 година е преименувано 
на Робертово , а през 1950 г. селото получава днешното 
си име Равно поле. 

Черквата е открита през 1834 г. По-видните жители 
отишли при бея с молба да им разреши да си построят 
черква, получили разрешение,  събрали средства и в 
1832г. сложили основите на храма “Света Троица”. Кти-
тори на храма били Величко и ангелко Тодорови. Храмът 
бил завършен в 1834г. Първата служба е извършена през 
1835г. Пръв свещеник е бил Димитър Паунов.                               

След разбиването на Ботевата чета много от четни-
ците  се пръснали на различни посоки, някои от тях за-
гинали в с. Желява на Мерова поляна. Трима  стигнали с. 
Мусачево и се крили там няколко дни. Един  ден излезли 
из полето и тръгнали към Бариево. Видял ги турчин от 
чифлика, събрал башибузука и ги заградили при Кита-
нов вир. Четниците се защитавали храбро, двама от тях 
били убити, а третият се спасил в ледените води на вира, 
като три дни дишал с тръстика и избягал в Македония. 
След освобождението се върнал в Мусачево, защото там  

тана, Чепеларе, Сунгурларе, 
Исперих, Етрополе, Тетевен 
и представители на бизне-
са. Делегациятапосети све-
товното изложение за упра-
вление на отпадъци „Уейст 
експо“ в град Лас Вегас, СаЩ 
в периода 30 април – 4 май 
2012г.

Посещението бе орга-
низирано от Станислава 
Димитрова от Търговското 
представителство на СаЩ 
протече на много високо 
ниво. Освен участието в из-
ложението за управление 
на отпадъци „Уейст експо“ в 
град Лас Вегас, делегацията 
посети и пречиствателната 
станция за отпадни води, 

Българската делегация в СаЩ

депото за отпадъци на града 
и ВЕЦ“Хувър Дам“, намиращ 
се на границата между щата 
Невада и щата аризона.

йордан йорданов пред-
стави изключително успеш-
но проектите на Община 
Елин Пелин в областите на 
управлението на отпадъци-

те и водите. Благодарение 
на изложението и проведе-
ните срещи със съдействи-
ето на Станислава Димитро-
ва, се предизвика интерес 
от американски фирми към 
проектите ни. 

Една от водещите в СаЩ 
фирми -  „Делта Механикал“ 
от аризона, прояви интерес 
към водния цикъл на Общи-
на Елин Пелин.

В Община Елин Пелин 
се получи и благодарствено 
писмо от Търговското пред-
ставителство към посол-
ството на СаЩ в България, 
относно доброто представя-
не на йордан йорданов, кое-
то публикуваме.

от стр. 1

ВЕСЕЛИНА СПАСОВА - РАВНО ПОЛЕ:

и сме ПЪРВИ по изкаран бок-
лук – около 450 тона. 

Имаме сайт   http://
ravnopole.ovo.bg/ , където е 
поместена информация за се-
лото.

 -А кои са акцентите във 
вашата работа през манда-
та? 

-Училището ми е приори-
тет: да се поправи поправи 
покривът, да се възстанови 
спортния салон към него, 
който е най-голям в общи-
ната и е в окаяно състояние, 
а би могъл да поеме много 
спортни мероприятия. Има-
ме прекрасна спортна пло-
щадка в центъра на селото, 
която е подходяща за футбол, 
тенис, баскетбол, волейбол, 
но трябват пари за настилка 
и освежаване. Създаването 
на пенсионерски клуб е сред 
предстоящите ми задачи.  Из-
ключително важно е рацио-

налното използване на мине-
ралната вода. 

  -Как преодолявате труд-
ностите в работата си? 

- Трудности среща всеки, 
но това не ме отказва. Бла-
годарна съм на младежите 
за подкрепата им в моите 
инициативи. Съдейства ми 
групата от ГЕРБ -  Равно поле. 
Помага ми и предишният 
кмет.  Трудно е, защото имам 
малко средства за поддържа-
не на инфраструктурата. Но 
се чувствам силна, защото 
имам подкрепата на жители-
те на Равно поле, на моето се-
мейство и приятелите. 

-Какви са специфичните 
особености в бита и оби-
чаите на равнополци? 

-Равнополци спазваме 
традициите и уважаваме 
църковните празници -  йор-
дановден, Джамалите, Лаза-
руване, събор на селото пре-
ди Свети Дух, Коледуване и 
посрещане на Нова година. 
Тази година ще направим на 
1 юни и празник за децата. На 
наша територия имаме две 
индустриални зони с извест-
ни фирми, а в същото време 
е спокойно масто за живеене 
на около 15 км от София. Голф 
игрището също допринася за 
модерния облик на селото. 
Опитвам се да съм връзката 
между хората, фирмите, чи-
талището, училището, общи-
ната и така да им помагам.

ЩРИХИ ОТ ИСТОРИяТА НА 
С. РАВНО ПОЛЕ

останали жълтиците на четата. Хазяинът ка-
зал, че ще ги даде, но  на сутринта се обесил, 
защото бил похарчил жълтиците.  

През турското робство е имало килийно 
училище в селото - 1860г. През 1883г.  се от-
крива светско училище. За него е дошъл спе-
циално учител от Панагюрище. Училището 
се помещавало в една механа , която била 
черковна, а по-късно - в къщата на свеще-
ник Минко - погребан в двора на черквата. 
Училището е съществувало до 1928г., кога-
то било построено новото, а в старото се е 
помещавала гимназията в продължение на 
учебните години 1931г-1934г. 

През август 1937 г. в селото е открита 
здравна служба.

Първите писмени доказателства за съ-
ществуването на село Равно поле са споме-
нати от проф. Петър Петров в неговата кни-
га „СЪДБОНОСНИ ВЕКОВЕ За БЪЛГаРСКаТа 
НаРОДНОСТ”. 

Друг писмен източник, свидетелстващ 
за съществуването на селото, е „Пътепис” на 
Евлия Челеби, който е най-известният ос-
мански автор, живял и работил през ХVІІв., 
написал 10 тома за пътешествията си из об-
ширната Османска империя. 

Друго писмено свидетелство за история-
та на с. Равно поле е книгата на Добри Ган-
чев 

Спомени за княжеското време, (писана 
през 1923г).

Сред видните личности на селото е Лазар 
Добрич - известен български цирков артист, 
педагог и режисьор, един от най-изтъкнати-
те дейци на българското цирково изкуство, 
допринесъл за развитието и международ-
ния му авторитет. Роден е в село Равно поле 
на 23 юни 1881г.
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общинските съветници решават    
РЕшЕНИя, ВЗЕТИ НА СЕДмОТО И ОСмОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИя СЪВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН

Решение № 218
На основание  чл.73, ал.2 и 

във връзка с  чл.69, ал.1 от Пра-
вилника за организацията и дей-
ността на Общински съвет- Елин 
Пелин, неговите комисии и вза-
имодействието му с Общинската 
администрация Предложение с 
вх № Оа- 6040(1)/ 25.04.2012 г. 
от Кмета на Община Елин Пелин, 
относно относно изграждане на 
тръбен кладенец за питейно- 
битово водоснабдяване в мест-
ността ,,Старата кория”, имот 
№ 498002 по КВС на с. Нови хан 
да бъде разгледано в т. Разни от 
дневния ред.

Решение № 220
Променя свое Решение № 115 

по Протокол №4 от заседание, 
проведено на 26.01.2012г., като:

1. отменя точка 2.6 съдържа-
ща следния текст: Дружеството 
ще се представлява и управлява 
от управител Венцислав Павлов 
Георгиев ЕГН: 7401167263.

2. приема нова точка 2.6 със 
следния текст: Дружеството ще 
се представлява и управлява от 
управител Панайот Павлов Пана-
йотов ЕГН: 4402147409.

Решение № 221
На основание чл. 21, ал.2 от 

ЗМСМа, чл. 181, ал. 6 от Закона 
за горите и чл. 51 от Закона за 
общинската собственост при-
ема Наредба за управление на 
общинските горски територии 
в Община Елин Пелин, съгласно 
приложението.

Решение № 222
На основание чл.21 ал.1 т.8 и 

т.11 от ЗМСМа приема проекта 
за изменение на ПР на УПИ ІІ-
Читалище, сграда КОО и озеле-
няване, кв.20, с.Столник, Община 
Елин Пелин, Софийска област, за  
разделянето му на три самостоя-
телни УПИ:  УПИ за „Читалище и 
озеленяване ” и два броя УПИ „ За 
обществено обслужване ”. 

Решение № 223
На основание чл.21 ал.1 т.11 

и т.13 от ЗМСМа, чл.129 ал.1 от 
ЗУТ:

1.  Одобрява ПУП-ПРЗ  „ За жи-
лищно строителство /ниско за-
строяване/ ”  на имот № 029646, 
местност „ Над селото ” в зем-
лището на с.Нови хан с ЕКаТТЕ 
52012, Община Елин Пелин, Со-
фийска област, за включването 
му в границите на ЗРП /ПУП/ на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, 
Софийска област, като за имота 
се образува УПИ ХІІ-646 За ЖС в 
кв.29 със следните показатели: 
устройствена зона – Жм, височи-
на на сградите – до 10м; плътност 
на застрояване – до 50%; Кинт 
– до 1,2; минимална озеленена 
площ – 40%; начин на застроява-
не – свободно.    

2. Проектирането, изгражда-
нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграждат, 
съгласно одобрения от Общински 
съвет-Елин Пелин подробен ус-
тройствен план да бъде за смет-
ка на съответния възложител 
/собственик/, съгласно Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински 
съвет-Елин Пелин

Решение № 224
На основание чл.21 ал.1 т.8 и 

т.13 от ЗМСМа, във връзка с чл.21 
ал.2 от ЗОЗЗ дава съгласие, при 
реализиране на инвестиционно-
то намерение „ Складова и тър-
говска дейност ” в имот № 000269 
в землището на гр.Елин Пелин, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област, електрозахранването на 
имота да се осъществи подзем-
но по общински полски пътища 

№№000171, 000173 и  000319 съ-
гласно изработен ПП.  

Решение № 225
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМа избира от своя състав 
за членове в заседанията на Об-
щински експертен съвет по ус-
тройство на територията по един 
представител от политически 
представена група в Общински 
съвет Елин Пелин, както следва:

1. Васил Цветков Цветков- ПП 
„ГЕРБ”

2. Мариана Цветкова Гешева- 
БСП

3. Емил Стоянов Петров- аТа-
Ка

4. Емил Истилиянов Михай-
лов- МК „Ново начало”

5. Стефан Григоров Николов- 
МК „Заедно за нашия град

Решение № 226
На основание чл.21, ал.1, т.8 

и т.12 от ЗМСМа, чл.8 ал.9 от ЗОС 
Общински съвет-Елин Пелин 
приема актуализация на Годишна 
програма за управление и разпо-
реждане с имоти общинска соб-
ственост за 2012 година, приета 
с Решение №154/23.02.2012г. на 
ОбС, в частта:

ІІ. ОПИСаНИЕ На ИМОТИТЕ, 
КОИТО ОБЩИНаТа ИМа НаМЕ-
РЕНИЕ Да ПРЕДЛОЖИ За  ПРО-
ДаЖБа

1.Имот №198005, с площ 2.671 
дка, категория III-та, начин на 
трайно ползване „нива” по одо-
брената карта на възстановена 
собственост на землище с.Равно 
поле.

2.УПИ IV-607, кв.48 с площ от 
590 кв.м. по плана на с.Лесново;

ІV. ОПИСаНИЕ На ИМОТИТЕ 
За ПРЕКРаТЯВаНЕ На СЪСОБ-
СТВЕНОСТ

1.6 кв.м. придаваеми, към УПИ 
VІ-371, кв.79 по плана на гр.Елин 
Пелин;

2.33 кв.м. придаваеми към 
УПИ XI-317, кв.45 по плана на 
с.Равно поле;

V.ОПИСаНИЕ На ИМОТИТЕ  За 
ПРОВЕЖДаНЕ На ПРОЦЕДУРИ За 
ОТДаВаНЕ ПОД НаЕМ

1.Помещения в сграда – „Кмет-
ство, здравна служба и аптека” в 
УПИ XIV-за кметство, поща, здрав-
на служба и магазини”, кв.42 по 
плана на с.Габра, както следва

- №31 с площ  18,90 кв.м. 
; №32 с площ от 13,20 кв.м. и 
№№28,29,30 /сервизни помеще-
ния/ с обща площ – 5,33 кв.м. на 
първи етаж на сградата с пред-
назначение за пощенски услуги.

VI.ОПИСаНИЕ На ИМОТИТЕ, 
КОИТО ОБЩИНаТа ИМа НаМЕ-
РЕНИЕ Да ПРИДОБИЕ В СОБ-
СТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ За 
ТЯХНОТО ПРИДОБИВаНЕ 1.31 
кв.м. /тридесет и един кв.м./ от 
имот пл.№529, кв.58 по плана на 
с.Голема Раковица.

Решение № 227
Предложение с вх.№ Оа-

6038/10.04.2012г. от Кмета на 
Община Елин Пелин г-жа Галя 
Георгиева, относно  откриване 
на процедура за продажба чрез 
публичен търг на имот частна 
общинска собственост, съставля-
ващ земеделски имот №198005, 
находящ се одобрената КВС на зе-
млище с. Равно поле,  да отпадне 
от дневния ред на заседанието, за 
да бъде доизяснено.

Решение № 228
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМа, чл.14, ал.8 от Закона 
за общинската собственост за от-
даване под наем на земеделски 
земи – частна общинска собстве-
ност по реда на Наредба №4 на 
Общински съвет Елин Пелин за 
придобиване, управление и раз-
пореждане с общинско имуще-

ство:
1. Утвърждава размера на на-

емни цени за отдаване под наем 
на земеделски земи от общин-
ския поземлен фонд /ОПФ/ об-
щинска собственост по реда на 
Наредба №4 на Общински съвет-
Елин Пелин за реда за придоби-
ване, управление и разпорежда-
не с общинско имущество на ма-
лоимотни и безимотни граждани 
за периода от 2012-2015 година, 
както следва:

Категория Ниви Лива-
ди 

ІІІ-14.00 лв./дка-12.00 лв./дка
ІV-12.00 лв./дка-10.00 лв./дка
V-10.00 лв./дка-9.00 лв./дка
VІ-8.00 лв./дка-7.00 лв./дка
VІІ-6.00 лв./дка-6.00 лв./дка
VІІІ-5.00 лв./дка-5.00 лв./дка
ІХ-4.00 лв./дка-3.00 лв./дка
Х-3.00 лв./дка -2.00 лв./дка
2. Утвърждава размера на на-

емни цени за отдаване под наем 
или аренда на земеделски земи 
– частна общинска собственост, 
чрез публичен търг или публич-
но оповестен конкурс по реда 
на Наредба №4 на Общински съ-
вет-Елин Пелин за придобиване, 
управление и разпореждане с об-
щинско имущество,  за периода 
2012-2015 год., както следва:

Категория Ниви Лива-
ди 

ІІІ-15.00 лв./дка-12.00 лв./дка
ІV-13.00 лв./дка-11.00 лв./дка
V-11.00 лв./дка-10.00 лв./дка
VІ-9.00 лв./дка-8.00 лв./дка
VІІ-7.00 лв./дка-6.00 лв./дка
VІІІ-6.00 лв./дка-5.00 лв./дка
ІХ-5.00 лв./дка-3.00 лв./дка
Х-3.00 лв./дка-2.00 лв./дка
Решение № 229
1. Отменя свои Решения №№ 

97, 98, 99 и 100 по Протокол №4 
от редовно заседание, проведено 
на 26.01.2012г. 

2. Кмета на Община Елин Пе-
лин в срок до заседанието на по-
стоянната комисия по „Инвести-
ции, управление и разпорежда-
не с общинско имущество” през 
м.Май 2012г. да внесе предложе-
ние за вземане на решение от-
носно отдаване под наем на земе-
делските имоти в землищата на 
селата Лесново, Доганово, Огня-
ново и Голема Раковица, подроб-
но описани в Решения №№ 97, 
98, 99 и 100 по Протокол №4 от 
редовно заседание, проведено на 
26.01.2012г. с така утвърдените 
цени за наем на земеделски земи 
за периода 2012-2015г.,  съгласно 
по-горният проект за решение.

Решение № 230
Да отпадне т. 2 от Предложе-

ние с вх.№ Оа-6041/10.04.2012г. 
на Кмета на Община Елин Пелин 
г-жа Галя Георгиева, относно ут-
върждаване на  наемна цена за 
отдаване под наем на постоянно 
затревени площи /мери, пасища 
и ливади/ от общинския позем-
лен фонд /общинска собстве-
ност/  по реда на „Национален 
стандарт 4.1”, утвърден със Запо-
вед на Министъра на земеделие-
то и храните /ЖЕ/ха/, за периода 
2012-2015 година.

Решение № 231
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМа, чл.25, ал.1 от Закона за 
собствеността и ползване на земе-
делските земи, изречение трето 
от ЗСПЗЗ /д.в.бр.10 от 2009 год./ 
и Заповед №РД09-609/26.07.2011 
год. на Министъра на ”Земедели-
ето и храните”:

1. Утвърждава  наемна цена за 
отдаване под наем на постоянно 
затревени площи /мери, пасища 
и ливади/ от общинския позем-
лен фонд /общинска собстве-
ност/  по реда на „Национален 

стандарт 4.1”, утвърден със Запо-
вед на Министъра на земеделие-
то и храните /ЖЕ/ха/, за периода 
2012-2015 година, както следва:

КаТЕГОРИЯ М Е Р И / П аС И -
Ща/

ІІІ 1.50 лв./дка
ІV 1.30 лв./дка
V 1.20 лв./дка
VІ 1.00 лв./дка
VІІ 0.90 лв./дка
VІІІ 0.70 лв./дка
ІХ 0.50 лв./дка
Х 0.30 лв./дка
Решение № 232
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМа,  чл.14, ал.7, във връзка 
с чл.14, ал.2 от Закона за общин-
ската собственост и чл.12, ал.2, 
ал.3 от Наредба №4 на Общинска 
съвет Елин Пелин за придобива-
не, управление и разпореждане 
на общинско имущество:

1. Да бъде отдаден под наем  
чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – публична общинска соб-
ственост, съставляващ: 

- помещение №31 /за поща/, с 
площ 18,90 кв.м., №32 /коридор/  
с площ 13,20 кв.м. и 3 броя сер-
визни помещения /№28, №29 и 
№30/ с обща площ 5.33 кв.м., на-
ходящи се на първия етаж в сгра-
да – „Кметство, здравна служба и 
аптека”, в УПИ ХІV-За кметство, 
поща, здравна служба и магазин, 
в кв.42 по плана на с.Габра, Общи-
на Елин Пелин;

-предмет на дейност – за 
поща.

-за срок от 10 /десет/ години.
-начална конкурсна цена 

– 2,70 лева - утвърдена с решение 
№1052/24.06.2010г на ОбС Елин 
Пелин

2. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да проведе 
процедура за отдаване под наем 
чрез публично оповестен конкурс 
и сключи договор с кандидата 
обявен за  спечелил конкурса.

Решение № 233
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ размер на 75.00 лв. от бю-
джета на Община Елин Пелин за 
2012 година, на следните лица:

Величка Димитрова Николо-
ва- гр.Елин Пелин

ангел Николов Кундрев- 
гр.Елин Пелин

Валерий Райов Стоянов- 
гр.Елин Пелин

Фидоса Макавеева Трифонова 
- гр.Елин Пелин

Димитра Трайкова Григорова 
- гр.Елин Пелин

Тинка Георгиева Кундрева- 
гр.Елин Пелин

Лиляна Димитрова Борисова- 
гр.Елин Пелин

йордан Иванов Златанов- 
с.Гара Елин Пелин

Венера александрова Илиева-
с.Гара Елин Пелин

Славе Георгиев Шуманов- 
с.Гара Елин Пелин

Христо Николов Иванов- 
с.Гара Елин Пелин

Михаил Димитров Шотов- 
с.Мусачево

Радка Василева Милушева- 
с.Габра

Стоян Петров Стоицов - Нови 
хан

Карамфила Цветкова Стоицо-
ва- с.Нови хан

Мария Петкова Колова- с.Нови 
хан

Никита Митов Богданов- 
с.Нови хан

Димитър Георгиев Стойков- 
с.Нови хан

Димитра Благоева Савина- 
с.Столник 

Миронка Кирилова Велинова- 

с.Лесново
Иван Димитров Стоянов- 

с.Лесново
ангел Стойнов Дулев- 

с.Лесново
Георги Любомиров Георгиев- 

с.Лесново
Илия ангелков Кръплев- 

с.Равно поле
Димитър Илиев Димитров- 

с.Равно поле
Иванка Стоянова Славова- 

с.Елешница
Димитър Николов Султов- 

с.Елешница
Гергана Петрова Богданова за 

нуждите на сина й Евгени Гроз-
данов александров - с.Огняново

Гергана Петрова Богданова 
за нуждите на сина й алексан-
дър Грозданов александров- 
с.Огняново

Зарка Димитрова Корчакова- 
с.Огняново

Решение № 234
На основание чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМа, чл.2 и чл.5 от Правил-
ника за реда за предоставяне на 
еднократни безвъзмездни фи-
нансови помощи в полза на физи-
чески лица от бюджета на Общи-
на Елин Пелин:

1. Да бъде предоставена едно-
кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2012г. на Ваня 
Миткова Методиева от с.Равно 
поле в размер на 500,00 (петсто-
тин) лева, поради доказано тежко 
здравословно състояние на сина 
й Веселин Методиев Цветанов и 
необходимостта от провеждане 
на лечение.

***
Решение № 243
Упълномощава  кмета  на  Об-

щина  Елин Пелин да  подпише  
Запис  на заповед, без протест и 
без разноски, платима на предя-
вяване в полза на ДФ „Земеде-
лие”   –   Разплащателна  агенция  
в  размер  на  2 224 214,30 лв. 
(Два милиона двеста двадесет и 
четири хиляди двеста и четири-
надесет лева и тридесет стотин-
ки) за обезпечаване на 110 % от 
авансово плащане по договор за 
отпускане на финансова помощ 
№ 23/321/00283 от 23.10.2009г 
по мярка 321 Основни услуги 
за населението и икономиката 
в селските райони” за Проект 
„.Реконструкция на вътрешна 
водопроводна мрежа на с. Габра, 
община Елин Пелин ” сключен 
между Община Елин пелин и ДФ 
„Земеделие” – Разплащателна 
агенция.

Решение № 244
Възлага на Кмета на Община 

Елин Пелин да получи обратно 
от ДФ „Земеделие“ - Разплаща-
телна агенция, издадения на 
10.03.2010г. Запис на заповед в 
полза на Фонда,  подписан съглас-
но решение №923 по Протокол 
№37 от 25.02.2010г., за встъпване 
в дълг на Община Елин Пелин по 
договор за отпускане на финан-
сова помощ № 23/321/00283 от 
23.10.2009г. по мярка 321 „Ос-
новни услуги за населението и 
икономиката в селските райо-
ни” от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 
2007-2013г. за Проект „Рекон-
струкция на вътрешна водопро-
водна мрежа на с. Габра, Община 
Елин Пелин”, сключен между Об-
щина Елин Пелин и ДФ „Земеде-
лие” – Разплащателна агенция, на 
стойност 2 717 294,80 лв., обезпе-
чаваща 110% от получения аванс 
по договора.

Пълният текст на Решения-
та четете на сайта на община 
Елин Пелин: www.elinpelin.org
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Професионална гимназия по керамика - гара Елин Пелин 
изпрати 25 дванадесетокласника - специалност “Електрооб-
завеждане на производството”, професия - Електромонтьор. С 
отличен успех завършиха 2-ма ученика - Борислава Благоева 
Кръстанова и Тихомир Ивайлов Петровски. От класа с високи 
спортни изяви - постигнато 2 място на националните учени-
чески игри отборът спечели 2-ро място. В училищния отбор 
участваха 4-ма дванадесетокласници. Гимназията изпрати 
абитуриентите на 24.05.2012г. в 17,30ч. На 26.05.2012г. зами-
наха на екскурзия в Турция.

След приключване на образованието си някои от дванаде-
сетокласниците са се насочили към следване в ХТМУ - София, 
ТУ - София, СУ - София, УНСС - София и др. Останалите могат да 
работят по специалността си.

ПРОфЕСИОНАЛНАТА ГИмНАЗИя 
ПО КЕРАмИКА НА ГАРА ЕЛИН 

ПЕЛИН
И тази година по традиция най-българският празник 

– Денят на светите братя Кирил и Методий – е паметен за СОУ 
„Васил Левски” гр. Елин Пелин. Училището изпрати випуск 
2012 година. Събитие, което събра цялата общественост от 
града и общината. атмосферата беше повече от приповдигна-
та, наситена с много щастливи усмивки, настроение и  овации. 
По червената пътека дефилираха в елегантни красиви тоале-
ти абитуриентите, изживявайки своя звезден миг. Посрещна-
ха ги единадесетокласниците, организатори на изпращането, 
като им подариха  по една червена роза и свитък с  индиви-
дуално пожелание.  Това е също част от многогодишната тра-
диция.Те бяха подготвили кратка и ефектна програма, която 
повдигна градуса на емоциите. Подарък за абитуриентите бе 
подготвила и общинската администрация  - всеки ученик по-

НАшИТЕ АБИТУРИЕНТИ
СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” В

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

лучи по един албум.
Ритуалът  по изпращането включваше тържествено пре-

даване на училищното знаме. а двама малки първокласници 
държеха Ключа на познанието, което зрелостниците  им бяха 
подарили на 15 септември, при откриването на учебната го-
дина, и в емоционални стихчета изразиха своята готовност 
да бъдат добри ученици като своите по-големи батковци и 
какички.В края на вълнуващото тържество кметът на община 
Елин Пелин – госпожа Галя Георгиева поздрави абитуриенти-
те с пожелание за успешна бъдеща реализация. Прочувствено 
слово произнесе и директорът на СОУ „Васил Левски” – г-жа 
Юлия Стефанова, след което  тя удари за последен път за ви-
пуск 2012 училищния звънец и лисна менчето с вода за къс-
мет на зрелостниците.

Водени от своите класни ръководители – г-жа Жени Ще-
рева на ХІІа, г-жа Теодора Савова – на ХІІб и г-н Милчо Милев 
– ръководител на ХІІв клас , дванадесетокласници се отправи-
ха към София, където тържеството продължи чак до зори.

По традиция 
в навечерието на 
най-духовния, най-
светлия български 
празник 24 май – 
Ден на славянската 
писменост, на бъл-
гарската просвета 
и култура, Начално 
училище “Христо 
Ботев” гр. Елин Пе-
лин празнува.

На 22 май 2012 
година училищно-
то тържество за-
почна с ритуал по 
предаване и при-
емане знамето на 
училището и песни и стихове 
в чест на Солунските братя.
Особено радостно беше при-
съствието на един от създа-
телите на училищния химн 
– композиторът андрей 
Дреников. За децата той из-
несе рецитал от свои песни. 

ПРАЗНУВАТ мАЛКИТЕ УчЕНИцИ В НАчАЛНОТО 
УчИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

Допълнително радостно на-
строение в празника внесоха 
вихрените фолклорни танци 
на настоящи и бивши учени-
ци от училището, които тан-
цуват в читалищен състав 
под ръководството на госпо-
дин Стоянов. 

ПиСМа На 
ЧитатЕлитЕ

Учениците от III клас при 
ОУ”Свети свети Кирил и Ме-
тодий” в с. Доганово още 
ирез април започнаха сюжет-
но-ролева игра „Пътуване в 
Европа”.

От страниците на списа-
нията „Дребосъчета” полу-
чиха интересна информация 
за шестте държави, положи-
ли основите на Европейския 
съюз през 1952 год.

Всяко голямо междучасие 
от 2 до 9 май споделяха нау-
ченото със съучениците си 
пред къта с фотоси и с богат 
информационен материал.

Така всички се радваха на 
кулата в Пиза, на красивата 
Венеция, на айфеловата кула 
в Париж и на празника „Тома-
тина” в Испания.

На 9 май под звуците на 
химна на Европа учениците 
се поздравиха като европей-
ски граждани.

Третокласниците полу-
чиха символичен паспорт от 
издателство „Пайдея”, за да 
продължат своето пътуване 
в ЕС и да участват в игрите.

а ние им казваме:
На добър път!

МаРГаРИТа ТРИФОНОВа
класен ръководител на III 

клас, с. Доганово

ПЪТУВАНЕ В 
ЕВРОПА

Нашите момичета от Пред-
ставителният мажоретен 
състав ,,Светла” взеха участие 
в   Националния  конкурс  за 
класически, характерни и мо-
дерни танци в гр. Казанлък на 
27.05. и се върнаха с престиж-
на награда - статуетка и ди-
плом за 2-ро място на ,,Танц с 
шапки” и грамота  за отлично 
представяне. Общо танците 
са били над 100, а  балетните 
школи, клубове, танцови сту-
диа и  групи   над 20. Танците 
бяха оценявани от изтъкнати 
балетни педагози.

Благодарим ви, момичета, 
че споделихте тези хубави 
моменти с нас!
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ОТЛИчЕНИ ДЕЙцИ 
НА КУЛТУРАТА

Бинка александрова Геор-
гиева-гр. Елин Пелин

Руска Иванова Георгиева-

НАГРАДЕНИ УчИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, УчЕНИцИ 
И КУЛТУРНИ ДЕЙцИ ПО ПОВОД 24 мАЙ

НАГРАДА ОТ СБП ЗА ПОЕТА 
КИРИЛ НАЗЪРОВ

Стихосбирката на нашия съгражданин Кирил Назъров „Чу-
десата на децата”, издадена с подкрепата на община Елин 
Пелин, спечели наградата на Съюза на българските писатели 
за най-хубава детска книга, в съревнование с всички книги за 
деца /над 100 на брой/, излезли през 2011г.

гр. Елин Пелин
Иванка Митева-с. Мусаче-

во
Цветан Иванов ангелов-с. 

Голема Раковица
Станка Щерева-с. Петково
ангел  Панайотов Георги-

ев-с. Чурек
Вилимир Кръстев Кири-

лов-с. гара Елин Пелин
Мартин Михайлов Грозда-

нов-с. Равно поле
Марена Джингова-с. Нови 

хан
Петра Петрова Стоилова-с. 

Огняново
Калина Захариева Берова-

с. Григорево
йорданка Стойнова-ръко-

водител на женска фолклорна 
група при НЧ „Елин Пелин-
1929“, с.Елешница

Надка Стоилова Пенчева-
с.Габра

ОТЛИчЕНИ 
ДИРЕКТОРИ

Гергана Иванова-НУ „Хрис-
то Ботев“, гр. Елин Пелин

Юлия Стефанова-СОУ „Ва-
сил Левски“, гр. Елин Пелин

Марина Колева-ОДЗ „Ра-
дост“, гр. Елин Пелин

Силвия Велинова-ОДЗ „Де-
телина“, с. Нови хан

ОТЛИчЕНИ 
УчИТЕЛИ

Мария Тодорова Петрова-
ОУ „Христо Ботев“, с. Лесново

адриана Гаврилова Кара-
джова-ОДЗ „Здравец“, гр. Елин 
Пелин

Румяна атанасова Стояно-
ва - Генадиева-НУ „Христо Бо-
тев“, гр. Елин Пелин

йорданка Благоева Гание-
ва-НУ „Христо Ботев“, гр. Елин 
Пелин

Жанета арахангелова ан-
дреева-НУ „Христо Ботев“, гр. 
Елин Пелин

Калина Иванова Трайкова-
СОУ „Васил Левски“, гр. Елин 
Пелин

Екатерина Методиева Пе-
ткова-СОУ „Васил Левски“, гр. 
Елин Пелин

Цветанка Кирилова Стоя-
нова-СОУ „Васил Левски“, гр. 

Елин Пелин
Борислав антонов Тонев-

ПГК, Гара Елин Пелин
Вася Георгиева Стоянова-

ОДЗ „Радост“, гр. Елин Пелин
Искра Лазарова Величкова-

ОУ „Иван Вазов“, с. Мусачево

Юлия Тодорова Динчева-
ОДЗ „Детелина“, с. Нови хан

Росица Дейстанова Стефа-
нова-ЦДГ „Славейче“, с. Лесно-
во

Невяна Иванова Дишева-
ЦДГ „Слънце“, с. Гара Елин Пе-
лин

ОТЛИчЕНИ 
УчЕНИцИ

Иван Огнянов Станоев-
ПГК, с.Гара Елин Пелин

йордан Ивайлов Искрев-
ПГК, с.Гара Елин Пелин

Лъчезар Любомиров Дел-
чев-ПГК, с.Гара Елин Пелин

Самарян Руменов Георги-
ев-ПГК, с.Гара Елин Пелин

Методи Пламенов Цветков-
ПГК, с.Гара Елин Пелин

Данаил Христов йорданов-
ПГК, с.Гара Елин Пелин

Цветан Георгиев Иванов-
ПГК, с.Гара Елин Пелин

Илия Иванов Русинов-ПГК, 

с.Гара Елин Пелин
Иван Георгиев ИвановПГК, 

с.Гара Елин Пелин
Пламен Любомиров Начев-

ПГК, с.Гара Елин Пелин
Християн Стоилов Петров-

ПГК, с.Гара Елин Пелин
Елизабета Георгиева 

Ненчова-ОУ“Христо Ботев“, 
с.Лесново

Борислав Светославов 
Тодоров-ОУ“Христо Ботев“, 
с.Лесново

Лиляна йорданова Илиева-
ОУ“Христо Ботев“, с.Лесново

Невена Романова Русева-

ОУ“Христо Ботев“, с.Лесново
Величка Георгиева То-

дорова-ОУ“Христо Ботев“, 
с.Лесново

Даниела Цветанова Стан-
чева-ОУ“Христо Ботев“,с.Лес-
ново

Евелина Георгиева Ге-
оргиева-ОУ“Христо Ботев“, 
с.Лесново

Ценко Димитров Стоянов-
ОУ“Христо Ботев“, с.Лесново

Валентина Живкова Ди-
митрова-ОУ“Христо Ботев“, 
с.Лесново

Лилия Васкова Григорова-
ОУ“Христо Ботев“, с.Лесново

Нелина Ромеова Миланова-
ОУ“Христо Ботев“, с.Лесново

Беата Емилова Вряшкова-
СОУ“В.Левски“, гр.Елин Пелин

Кристиан ангелов Гешев-
СОУ“В.Левски“, гр.Елин Пелин

Мартин Ивайлов Балджий-
ски-СОУ“В.Левски“, гр.Елин 
Пелин

Пламена Красимирова Ган-
чева-СОУ“В.Левски“, гр.Елин 
Пелин

Стела Емил Стоянова-
СОУ“В.Левски“, гр.Елин Пелин

Мартин Георгиев Георгиев-
ОУ“Иван Вазов“, с.Мусачево

Виктория Иванова Ивано-
ва-НУ“Хр. Ботев“, гр.Елин Пе-
лин

Симона Калинова Маке-
донска-НУ“Хр. Ботев“, гр.Елин 
Пелин

Василена ачкова Славчева-
НУ“Хр. Ботев“, гр.Елин Пелин

Теодора атанасова Здрав-
кова-НУ“Хр. Ботев“, гр.Елин 
Пелин

Елена Венциславова Геор-
гиева-НУ“Хр. Ботев“, гр.Елин 
Пелин

Калина Пламенова андре-
ева-НУ“Хр. Ботев“, гр.Елин Пе-
лин

Росица Росенова Клисура-
нова-НУ“Хр. Ботев“, гр.Елин 

Пелин
Василена Иванова Кирче-

ва-НУ“Хр. Ботев“, гр.Елин Пе-
лин

Георги Венелинов Младе-
нов-НУ“Хр. Ботев“, гр.Елин Пе-
лин

Симеон ангелов Георгиев-
НУ“Хр. Ботев“, гр.Елин Пелин

анита Василева ангелова-
НУ“Хр. Ботев“, гр.Елин Пелин

Теодора Теохарова-НУ“Хр. 
Ботев“, гр.Елин Пелин

Венелина Велинова Боне-
ва-НУ“Хр. Ботев“, гр.Елин Пе-
лин

От 28  до 30 април 2012 г. в Двореца на културата и спорта - гр. 
Варна  се проведе Световно първенство по естетическа групова 
гимнастика за девойки, Световна купа за жени и Международен 
детски турнир по Естетическа групова гимнастика. В надпрева-
рата взеха участие над 15 отбора от световния елит. Българският 
национален отбор девойки зае трета позиция на Световното пър-
венство.Отборът ни във възраст жени стана втори след отбора на 

УСПЕХИ НА СПОРТЕН 
КЛУБ  „ТЕА ДЕНС” 

Русия- „Мадона”.
В детския международен турнир се включиха 5 български 

отбора и 2 чуждестранни от Естония и Финландия. Отборът на 
спортен клуб „Теа Денс”с треньори Теодора Граматикова и Прес-
лава Вулова,  получи най-висока оценка в техническа стойност, но 
беше с по-ниска в изпълнение ,което понижи крайния резултат и 
отборът ни отново не успя да заеме място на почетната стълбич-
ка, като се нареди на 4-то място след Естония,СК „Импала” – Стара 
Загора и СК „академик” - София. Това беше първото международно 
участие на СК „ТЕа Денс”. Надяваме се следващия път да заемем 
място в почетната тройка.

На 13 май 2012 г. в гр. Пазарджик се проведе Трети детски тур-
нир по художествена гимнастика. СК „ТЕа Денс” взе участие в него 
с три отбора в три възрастови групи. След оспорвана надпревара 
с над 30 отбора от 15 клуба от цялата страна, малките ни грации 
извоюваха своите медали. Във възраст, деца родени 2005 година, 
отборът ни зае първо място на турнира. В следващата възраст, 
деца родени 2004, отборът на СК „ТЕа Денс” зае втора позиция 
след миналогодишната четвърта. В най-малката възрастова  група 
„ТЕа Денс” пусна нов отбор на най-малките състезатели от клуба 
родени 2006 година, които заеха четвърто място, което за първо 
състезание е голям успех за тях.Треньорите на отборите Теодора 
Граматикова, Преслава Вулова и Цветелина атанасова поздравя-
ват своите състезателки и им пожелават нови успехи !
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Плашокови-фамилия, 
която  е добре известна не 
само в град Елин Пелин, но и 
района. И не само  за това, че в 
миналото са я популяризира-
ли бележити личности като 
Стефан Плашоков, Пантелей 
Плашоков и др. а и за това, че 
през последните десетилетия 
широка известност на рода 
носи Людмила Плашокова. 

За първи път чух името й 
към средата на 80-те години, 
когато дойде в редакцията на 
детското списание „Славей-

ЛюДмИЛА 
И СВЕТЪТ НА КНИГИТЕ

че” и  ни покани  да гостува-
ме на деца в гр. Елин Пелин. 
Постепенно  гостуванията 
станаха ежегодни – по време 
на шопските празници, на 
седмицата на детската книга,  
при обсъжданията на книги 
от патриотичната библиоте-
ка „аз съм българче” на Во-
енно издателство... Творче-
ските срещи се превръщаха  в 
незабравими културни праз-

ници както за населението от 
общината, така и за самите 
творци. 

По онова време  с колеги 
се шегувахме, че щом чуем  
нейния императивен глас, 
изпитваме леко чувство на 
уплаха. Плахост ни обземаше 
не  от фамилията й, а от убе-
дителните аргументи, не тър-

пящи възражение, с които ни 
канеше  за срещи с читатели 
в Елинпелинската библио-
тека или по селата. На нейна 
покана просто не можеше да 
се откаже! Не случайно е ор-
ганизирала и провела над  
180 срещи с писатели в Об-
щината. 

Сетне се заселих на Гара 
Елин Пелин. Все по-често пъ-
тищата ни започнаха да се 

срещат и да вървят в една по-
сока – към обогатяване и раз-
витие на културния живот.         
Възхищавах се от нейната 
динамична всеотдайност в 
работата, от неспокойния й 
дух...  Радвах се  на обичта й 
към работата , на чувството 
й за отговорност и на успе-
хите й...  Удивлявах се на ней-

ния ентусиазъм и замах, на 
нейния буен темперамент и 
силен характер... Отзовавах 
се, по-точно – „покорявах” се 
на поканите й за творчески 
срещи, обсъждания на книги, 
представяния на художестве-
ни изложби. 

Само човек, влюбен в ра-
ботата си може да посвети 
целия си трудов стаж на една 
професия, в едно селище. Лю-
дмила е първият щатен биб-
лиотекар в с. Елин Пелин. С 
учители събират книги от 
хората, които ги даряват за 

библиотеката.  Постъпва в 
библиотеката в началото 
на 1955 г. – пенсионира се в 
края на 1991 г.  Когато започ-
ва работа книжният фонд на 
библиотеката е 3 000 библи-
отечни единици, а когато се 
пенсионира – 73200. 

Книгите са паметта на чо-
вечеството. В книгите са съ-
брани знанието, мъдростта, 
мислите и чувствата на хора-

та през столетията. Книгата 
е най-добрият приятел на 
човека. Людмила добре знае 
това. Но знае и друго – библи-
отекарят трябва да е приятел 
на читателя, за да го запознае 
с необятния свят на книгите. 
Тя е въвела стотици читате-
ли в чудния свят на книгите. 
Запалила е у тях искрите на 

любовта към четенето, под-
тикнала ги е да общуват с 
книгата, насочвала ги е към 
подходящите книги... Преда-
вала е опита си на начина-
ещите библиотекари.

Някои от традициите, съз-
дадени от нея, са живи и днес, 
въпреки трудностите на вре-

мето, въпреки навлизането 
на аудиовизуалната техника 
и електрониката, въпреки...

През тези години библио-
теката е обявявана за първе-
нец в различните дейности 
– комплектоване на фондове-
те, каталогизация, културно-
масова работа и др.

През тези десетилетия 
Людмила Плашокова раз-
гръща  активна културна и 
обществена дейност в чита-
лището. Тя е един от органи-
заторите на първия Шопски 
празник през 1970 г.

Взискателната към себе си 
и към другите библиотечна 
деятелка върши всичко това 
не за признание и награди, не 
за слава или за да се хареса на 
някого. Но когато човек оби-
ча работата си, когато я вър-
ши добросъвестно и отговор-
но, признанието и наградите 
идват сами. а нейното при-
знание е голямо, наградите 
й са много:  орден „Св. св. Ки-
рил и Методий” трета степен, 
юбилеен знак „1100 години 
от смъртта на Методий”, ме-
дал за заслуги към БНа, ме-

дал „1300 години България”, 
сребърна значка от Върхов-
ния читалищен съвет, златна 
значка на Министерството на 
културата, златна значка на 
Комитета за култура, Отлич-
ник на Комитета за култура, 
повече от 80 грамоти, похвал-
ни листове, поздравителни 

адреси,парични и морални 
награди...

Гордее се със 121 автогра-
фи на писатели, дадени лич-
но на нея.

Ето как самата тя обоб-
щава смисъла на своя живот: 
„Щастлива съм, че имах въз-
можността  да се срещам с 
най-светлите умове на Бълга-
рия – писателите! Богата съм 
с преживяното и с духа си.”

Награди, автографи, въл-
нения, емоционални мигове, 
незабравими спомени...

С многогодишния си все-
отдаен труд Людмила Плашо-
кова прокара трайна следа в 
библиотечното дело и в кул-
турния живот на общината и 
най-вече в душите на хората.

 Най-голямото удовлетво-
рение за труда си през изми-
налите 4 десетилетия   тя чете 
в очите на своите съгражда-
ни, които при всяка среща  я 
озаряват със светлика на чо-
вешката благодарност.  

Какво повече може да се 
направи за един човешки жи-
вот?!

КИРИЛ НаЗЪРОВ
СПОРТ

И тази пролет отборите, 
взели участие в ученически-
те игри и първенствата в 
областта и страната, се пред-
ставиха отлично. След отлич-
ната организация с помощта 
на Община Елин Пелин, бяха 
проведени Общински учени-
чески игри. Победителите 
добиха право да представля-
ват училищатата и Общината 
на областно ниво, а отбори-
те на СОУ „Васил Левски” по 
шахмат и отборът по футбол 
на ПГК с. Гара Елин Пелин 
11-12 клас се класираха за 
зоналните първенства, ко-
ито се проведоха съответно 

И ОТНОВО ПОБЕДИТЕЛИ

в Благоевград и Гара Елин 
Пелин. Малките шахматисти 
V-VІІ клас и VІІІ-Х клас се кла-

сираха на ІІІ-то място след 
отборите на Благоевград и 
Дупница. Отлично бе класи-

рането на футболистите, ко-
ито бяха сред шестте отбора 
в страната на турнира в гр. 
Сливен, където на финала за-
губиха от отбора на гр Варна. 
Поздравления за техния учи-
тел Борислав Тонев.

Не по-малко радост ни до-
несоха първенствата по фут-
бол, където нашите отбори 
– деца и юноши мл. възраст, 
водени от треньорите Ва-
лентин Веселинов и Георги 
Георгиев спориха до послед-
но за класиране за републи-
канското първенство. Това се 
удаде на детския отбор, кои-
то спечели първенството и се 
класира за републиканското, 
елиминирайки на финала 
силния отбор на „Балкан” 
гр. Ботевград. Сега жребият 

отреди да се срещнат с отбо-
ра на „Септември” гр. София, 
където в две срещи ще про-
дължи по-добрият.

Всичко това ни радва, но 
то едва ли би си осъществи-
ло без активната подкрепа 
на Общината, на кмета Галя 
Георгиева и на ресорния зам.
естник-кмет ангелина Дими-
трова, които ни съдействаха 
за подготовката и участието 
ни. 

Сега предстоят на 1-ви 
юни лекоатлетически игри 
с участието на всички учи-
лища и детски градини, а на 
Шопския прадник на 5-ти 
юни от 16часа на стадиона 
ще приемем и детски отбор 
на „Ботев” Ихтиман.

ВаЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ
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ОВЕН
През този месец ще имате 

много енергия, която ще ви 
трябва във всичко, с което 
се захванете. Дисциплината 
и контрола ще бъдат много 
важни през този период. Ще 
бъдете решителни и ще рис-
кувате всичко, за да осъщест-
вите проектите си. Пътуване 
през уикенда може да даде 
отговор на много ваши въ-
проси.

ТЕЛЕц
Ще имате благоприятни 

бизнес възможности, тъй 
като действията ви ще бъ-
дат водени от интуицията 
ви. Това ще ви помогне да ус-
пеете там, където другите се 
провалят. Периодът е подхо-
дящ да вземате важни реше-
ния. Ще избегнете рисковани 
начинания. Оптимизмът ви 
ще привлича положителна 
енергия.

БЛИЗНАцИ
Ще имате нужда да се от-

ървете от вашата несигур-
ност. Нямате интерес да се 
самоанализирате. Чувствате 
нещо силно, което искате да 
споделите, но се въздържа-
те, трябва да разрушите тази 
стена, която ви пречи.  ако 
успеете, депресията ще из-
чезне и ще започнете да се 
чувствате по-сигурни както в 
любовта, така и в професио-
налната сфера.

РАК
В следващите няколко ме-

сеца всичко ще бъде свързано 
с пари. Правете инвестиции, 
които помагат на човечество-
то, давайте на хората в нужда. 
Знаете какво да правите.

ЛЪВ
Очакват ви моменти на 

ХОРОСКОП 
юНИ

страст, толкова силна, че 
няма да се интересувате от 
нищо друго. Като цяло ще 
бъдете доста развълнувани, 
но на моменти ще чувствате 
страх от смъртта, състояние 
на екзистенциална трево-
га и отчаяние. Избягвайте 

подписването на договори 
и промените в работата или 
вкъщи.

ДЕВА
През този период ще бъ-

дете склонни да преувели-
чавате и да бъдете надменни 
или да се държите арогант-
но. Плановете ви изглеждат 
изпълними, опитайте се да 
бъдете реалисти и не се от-
насяйте извънредно побе-

доносно. Възможни са раз-
ногласия с хора, които са ви 
като учители.  Бъдете умере-
ни и скромни и няма да има-
те проблеми. Ваш приятел ще 
се отдръпне от вас, защото се 
държите зле.

ВЕЗНИ
Ще се радвате на симпа-

тия и уважение. Ще спортува-
те много и ще се занимавате 
с дейности на открито. Пери-
одът е подходящ за романти-
ка и любов. 

СКОРПИОН 
Ще откриете любовта ня-

къде наоколо. През цялото 
време трябва да бъдете мно-
го дискретни, защото непред-
видени събития могат да ста-
нат причина за загубата на 

всичко, което сте получили. 
Ще се чувствате самоуверени 
и победители. 

СТРЕЛЕц
Периодът ще бъде изпъл-

нен със събития. Ще бъдете 
непокорни, независими, упо-
рити. Ще работите усилено, 
ще бъдете концентрирани.

КОЗИРОГ
ако сте планирали да пъ-

тувате, ще възникнат някои 
неочаквани проблеми. През 
този месец е възможно да 
бъдете раздразнителни и 
това ще доведе до проблеми 
с висшестоящите. Нерешени 
съдебни дела ще се върнат в 
живота ви. Отнасяйте се към 
нещата винаги с голямо вни-
мание. Можете да постигнете 
това, защото силата на ваши-
ят зодиакален знак е дисци-
плината.

ВОДОЛЕЙ
През този период на пре-

ден план ще бъде любовта. 
Това означава, че тези от вас, 
които са намерили най-под-
ходящия партнъор, могат да 
усетят любовта още повече. 
Тези от вас, които имат емо-
ционално слаба връзка, тряб-
ва да я прекратят окончател-
но. Същото важи и за профе-
сионалната сфера.

РИБИ
Ще работите усилено и ще 

имате необичайна вътрешна 
сила. Ще имате способността 
да ръководите хора, които са 
податливи на внушение.  Ще 
можете да премахвате мас-
ките на хората и да виждате 
какви са в действителност 
или какви искат да бъдат.  
Няма да се откажете докато  
не постигнете това, което ис-
кате.

КАЛЕНДАР
юНИ

Св. св Петър и Павел
1 Св. мчк Юстин Философ. 

Св.мчци Юстин и дружината му. 
(Отдание на Пасха)

2 Св. Никифор изповедник, 
патр. Цариградски. Прпмчк Ера-
зъм Охридски (Задушница)

3 † Неделя след Пасха – Петде-
сетница

4 † Свети Дух. Св. Митрофан, 
патр. Константинополски. Св. 
мчци Фронтасий, Северин и др. Св. 
свщмчк астий, еп. Дирахийски

5 Св. свщмчк Доротей, еп. Тир-
ски. Преп. Петър.

6 Преп. Висарион Чудотворец. 
Преп. Иларион Нови

7 Св. свщмчк Теодот, еп. анкир-
ски. Св. мчца Валерия

8 Св. вмчк Теодор Стратилат. 
Св. мчци Марк и Юлий Доростол-
ски

9 Св. Кирил, архиеп. алексан-
дрийски

10 † Неделя след Петдесетница 
– на Всички светии. Св. свщмчк Ти-
мотей, еп. Брусенски

11 * Св. апли Вартоломей и Ва-
рнава. Св. Богородица – „Достойно 
есть“ Задушница

12 Преп. Онуфрий Велики. 
Преп. Петър атонски

13 Свети Дух. Св. мчца акили-
на. Св. Трифилий, еп. Никозийски

14 Св. прор. Елисей. Св. Мето-
дий, патр. Константинополски

15 Св. прор. амос. Св. мчк Иси-
хий Доростолски. (Блажи се)

16 Св. Тихон чудотворец, еп. 
аматунтски.

17 † Неделя Петдесетница – на 
Всички светии. Св. мчк Евтропий 
четец Св. мчци Мануил, Савел и Ис-
маил. Св. мчк Манасий Габровски

18 Св. мчци Леонтий, Ипатий и 
Теодул (Отдание на Петдесетница)

19 * Св. ап. Иуда, брат Госпо-
ден. Преп. Паисий Велики. Преп. 
Паисий Хилендарски. Св. мчк Зо-
сим, Созополски (Нв.) Созополски. 
(Петрови заговезни)

20 * Преп. Наум Охридски. Св. 
свщмчк Методий, еп. Патарски. Св. 
Калист, патр. Константинополски

21 Св. мчк Юлиан Тарсийски. 
Преп. Юлий презвитер и Юлиан 
дякон

22 Св. свщмчк Евсевий, еп. Са-
мосатски.

23 Св. мчци Галактион и Юли-
ания Св. мчца агрипина.

24 † Неделя след Петдесетница. 
Рождество на св. йоан Предтеча, 
Кръстител Господен (Еньовден). 
Св. Никита, еп. Ремесиански

25 Св. прпмчца Феврония. 
Преп. Дионисий атонски. Св. мчк 
Прокопий Варненски(|1810)

26 Преп. Давид Солунски. Преп. 
Давид Български.

27 Преп. Сампсон Страннопри-
имец.

28 Пренасяне мощите на св. 
безсребреници и чудотворци Кир 
и йоан.

29 Св. първовърховни апли Пе-
тър и Павел. (Петровден)

30 * Събор на св. славни и все-
хвални 12 апостоли

Еньовден е стар славян-
ски празник, който се чества 
на 24 юни всяка година. На 
същата дата източноправо-
славната християнска църква 
чества деня на йоан Кръсти-
тел и често обредите и тра-
дициите на двата празника 
се преплитат.

Празникът съвпада с лят-
ното слънцестоене, затова 
и много от поверията и оби-
чаите са свързани с пътя на 
небесното светило и култа 
към него. Предполага се, че 
коренът на празника се крие 
в славянската традиция. Из-
точните славяни отбеляз-
ват празника с традиционно 
нощно къпане преди Еньов-
ден. Също има задължител-
но огън, който се прескача, а 
около него се танцува. Бил-

ЕНьОВДЕН И БИЛКИТЕ

След пъстрото съцветие 
от майски празници разцъф-
ва първият ден на юни -  Меж-
дународният ден на детето.  а 
децата са цветята на живота, 
цветята на планетата.

 През 1950 г. ООН  обяви 
първи юни за Международен 
ден за защита на децата. От-
тогава той се чества по света 
с много и разнообразни тър-
жества.

Детството е утрото на 
живота. Всичко започва от 
детството. През детството се 
поставят основите на всичко, 
което е нужно за пълноцен-
ното изграждане на човешка-
та личнност.

За децата се грижи и дър-
жавата, и училището, и се-
мейството, и обществото. 
Грижата за децата е грижа за 

ПРЕДСТОяЩО

ДЕН НА ДЕТЕТО
утрешния ден 
на България.Но 
дали полагаме 
достатъчно гри-
жи за децата? 

Нека помага-
ме на днешните  
деца да форми-
рат характери-
те и личностите 
си. Нека ги нау-
чим на знания 

и умения;  на честност, спра-
ведливост, доброта, доблест... 
Нека ги научим на още много 
полезни неща. Нека им помог-
нем да формират естетически 
усет за красивото и грозното, 
за възвишеното и пошлото... 
Нека предпазим нашите деца 
от опасностите  на днешното 
време – като насилие, дрога, 
глад... Нека увеличим грижи-
те си за тях. Особено за тези, 
които имат най-голяма нуж-
да от това.

Грижата за децата е грижа 
за утрешния ден. Чрез наши-
те деца ще станем съвремен-
ници на бъдещето. Днешните 
деца ще пренесат в бъдещето 
и нашите дела, нашите меч-
ти, нашите грешки...Защото 
нашите, българските деца са 
бъдещето на Родината ни! 

ките имат най-голяма сила 
именно в тази нощ.

Смята се, че на Еньовден 
различните треви и билки 
имат най-голяма лечебна 
сила, особено на изгрев слън-
це. Затова е най-добре да се 
берат рано сутринта преди 
изгрев слънце. Жените – ба-
ячки, магьосници, ходят сами 
и берат билки, с които по-
сле лекуват и правят магии. 
Набраните за зимата билки 
трябва да са „77 и половина” 
– за всички болести и „болес-
тта без име”. 


