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Истински се радвам и приветствам инвеститори, които 
правят заводи, реално производство, разкриват работни мес-
та, каза премиерът Бойко Борисов при официалното открива-
не на фабриката “АЛС България” в с. Мусачево, община Елин 
Пелин.

Премиерът се обърна към работниците с думите, че разчи-
та на това високото качество на труда им да привлече послед-
ващи инвестиции. 

Инвестицията на южноафриканската компания у нас, чи-
ято дейност е свързана с изработка и износ на луксозни ин-
териорни елементи от кожа за автомобилната индустрия, 
възлиза на 4 млн. евро, като във фабриката са разкрити 500 
работни места. 

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма  Де-
лян Добрев отбеляза, че политическата и макроикономическа 
стабилност на страната са били сред причините, поради които 
ръководството на АЛС е решило да инвестира тук, а не в някоя 
друга държава, въпреки че са проучвани и други възможности. 
Ние сме решени да запазим тази стабилност и климатът за ин-
вестиции у нас, каза министърът. 

Посланикът на Република Южна Африка у нас Шийла Каме-
рър  припомни, че през тази година се отбелязват 20  години 
от установяването на дипломатически отношения с България. 
По думите й в двустранните отношения това събитие е сигнал 
за нарастващия интерес на южноафриканските предприятия 
към възможностите, които България предлага в областта на 
търговията и промишлеността. Посланик  Камерър припомни, 
че АЛС е третата южноафриканска компания, инвестирала в 
България.

В откриването на завода взеха участие кметът на Елин Пе-
лин Галя Георгиева, председателят на Общинския съвет Геор-
ги Костов, общински съветници, кметове на населени места, 
много граждани. 

ПРЕМИЕРЪТ БОРИСОВ ОТКРИ 
ЗАВОД НА “АЛС БЪЛГАРИя” В 

СЕЛО МУСАЧЕВО

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА 
шОПИТЕ!

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Във връзка със зачестилите телефонни измами, 

гражданите по населени места да не се доверяват на 
случайни позвънявания от непознати за пострадал 
близък. /Сценарият обикновено е катастрофа на ваш 
близък/син , дъщеря, внук, внучка и т.н./ или болен от 
свински грип/.

Същите се представят за полицаи, адвокати, докто-
ри от здравни заведения и т. н., като мотивът единстве-
но е да ви измамят с пари.

При такива позвънявания се свързвайте с вашите 
близки и в никакъв случай не давайте сумите, които са 
ви поискали, защото ще бъдете измамени.

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН     
 

Усилията на общинското ръководство  да направят гр. 
Елин Пелин привлекателен за младите хора се увенчаха с 
успех. След разговори на кмета на общината Галя Георги-
ева, председателя на Общинския съвет Георги Костов и об-
щинския съветник Любомир Ников с ректора на Висшето 
училище по агробизнес и развитие на регионите (ВУАРР) в 
Пловдив проф. Димитър Димитров се стигна до решение на 
Общинския съвет от 31-ви май т.г., според което в гр. Елин 
Пелин се открива филиал на този ВУЗ.

Подробности четете на стр. 2

ЕЛИН ПЕЛИН – 
УНИВЕРСИТЕТСКИ ГРАД

За 43-та поредна година  
Община Елин Пелин ще оста-
не вярна на традицията и ще 
отдаде нужното уважение на 
всички онези, които са защи-
тили смисъла и са съхранили 
Шопския празник. Той е не 
просто събор, той е празник 
на духовното наследство, ко-
ето ни предава българския 

Подробности за Шопския празник четете на стр. 5 и 6облик и което сме длъжни да 
пазим и пренасяме във вре-
мето. 

Всяка година, на този 
празник, при „Църквето“, в 
местността, където е било 
старото селище на предци-
те ни, се разнасят църков-
ни песнопения, с водосвет 
и маслосвет се възраждат 
традициите  на новоселския 
събор.  

Хората от Шопско са но-
сители на здрави морални 
устои и крепители на народ-
ния дух. Ние се гордеем с ми-

налото си, не забравяме и не 
искаме никой да забравя, че 
дълбоко ценим и почитаме 
своите корени и богато фол-
клорно творчество.

Надявам се в дните на 
празника гостите и жители-
те на Община Елин Пелин да 
се освободят от житейските 
си грижи и да се заредят  с  

много положителни емоции. 
Да отворим сърцата си един 
към друг и да благодарим 
на спонсорите, чиято навре-
менна финансова подкрепа 
направи нашия празник ре-
алност. 

Пожелавам много настро-
ение на всички, съпричастни 
на шопската култура!
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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално 

развитие и от държавния бюджет на Република България

На 1 юли 2012г. приключ-
ва реализацията на проект 
„Ремонт и реконструкция на 
образователна инфраструк-
тура в Община Елин Пелин”

Чрез проекта бяха финан-
сирани  ремонта и рекон-
струкция на 4 училища,  фи-
лиала към едното и 2 детски 
градини на територията на 
Община Елин Пелин, които 
обслужват 2/3 от територия 
на общината, а именно: СОУ 
„Васил Левски” – гр. Елин Пе-
лин, филиал на СОУ „Васил 
Левски” – гр. Елин Пелин, НУ 
„Христо Ботев” – гр. Елин Пе-
лин, ОУ „ Стефан Стефанов” 
– гара Елин Пелин, ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” – с. Нови 
хан,  ЦДГ „Радост” – гр. Елин 
Пелин и ЦДГ „Слънце” –  Гара 
Елин Пелин.

Реализацията на този 
проект безспорно е важна и 
полезна местна инвестиция, 
която има приоритетно зна-
чение за общината. Тя ще се 
отрази положително върху 
цялостното развитие, като 
допринесе за  подобряване на 
сградния фонд, въвеждане на 
мерки за енергийна ефектив-
ност, закупуване на оборуд-
ване, свързано с дейността на 
училищата и детските гради-
ни, използване на възобно-
вяеми енергийни източници, 
както и изграждане на рампи 
за инвалиди.

Проблемът с остарялата 
инфраструктура в училища-
та рефлектира пряко върху 

РЕМОНТ НА УЧИЛИЩА С ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ

броя на учениците и младе-
жите, които напускат общи-
ната, за да получат образова-
ние в по-добри учебни заве-
дения. Лошите материални 
условия поставят училищата 
и детските градини в Община 
Елин Пелин в неизгодна по-
зиция, защото ги превръщат 
в непривлекателни места за 
учениците и младите учите-
ли. Намаленият интерес от 
тяхна страна доведе до зани-
жаване на образователните 
критерии, а оттук и до вло-
шаване качеството на обра-
зованието в училища с амор-
тизиран сграден фонд. 

По-голямата част от 
сградния фонд е остарял, той 
е сериозно амортизиран и 
непривлекателен. Учебните 
заведения губеха значителни 
финансови средства за ре-
жийни разходи, най-вече за 
отопление, защото сградите 
нямаха топлоизолация, про-
зорците не бяха уплътнени, 
а отоплителната система бе 

нискоефективна. Санитарни-
те помещения бяха с изпочу-
пен фаянс и теракота, доста 
от ВиК инсталацията бе ста-
ра и повредена. 

Адекватното решение 
на изредените по-горе про-
блеми беше търсенето на 
външни средства за инве-
стиране в строително – ре-
монтни дейности, които ще 
обезпечат висока енергийна 
ефективност, спестяване на 
вода, привлекателна учебна 
и работна среда. В отговор 
на острата нужда от основен 
ремонт на учебните заведе-
ния, през юни 2008г. Община 
Елин Пелин кандидатства по 
ОПРР с проект за ремонт и ре-
конструкция на образовател-
ната инфраструктура, като  
се спря върху най-големите 
училища и детски градини в 
общината. 

Резултатите от изпълне-
нието на проекта рефлекти-
рат върху цялото население 
на общината и допринасят то 
да се почувства като част от 
европейското пространство. 
Общинската администрация 
показа, че умее да използва 
възможностите за решава-
не на общозначими пробле-
ми чрез оползотворяване на 
възможностите, които ни 
предоставят европейските 
фондове, което ще стимулира 
и други местни власти да я 
последват.

ПАЗЕТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И 
РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ

НАПОМНЯМЕ ВИ АБСОЛЮТНАТА 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 стърнища и други растителни остатъ-
ци в земеделските земи”.

Не палете огън на открито във ветровито време. Това е пред-
поставка за пренасяне на големи разстояния на запалени час-
тици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с 
обхващане на значителни площи от огъня.

В дворовете палете огън, само ако предварително сте обезо-
пасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожаро-
гасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в 
близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата. 

Никога не оставайте огъня без наблюдение!
Не палете огън в междублоковите пространства, където са 

паркирани много автомобили, както и в близост до бензинос-
танции и газостанции, складове за леснозапалими и горими 
течности.

Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна 
безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ло-
вци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да об-
хване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански 
сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд. 

Особена е отговорността за недопускането на пожари на 
председателите на кооперации, собствениците и ползвателите 
на селскостопански земи, както и на кметовете на населените 
места.

За да бъде опазена реколтата, за работа в узрели зърнени 
масиви се допуска само изправна земеделска техника (удостове-
рено със специален стикер) и на изправна транспортна и друга 
техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогаси-
тели на изпускателните тръби.

При движение на земеделската и транспортната техника не 
бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха расти-
телност. 

Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и 
транспортна техника в близост до узрели зърнени масиви.

При откриване на признаци на пожар в полето търсете най-
бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 
112.
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СПОНСОРИ НА 
шОПСКИ ПРАЗНИК 2012

След откриването на фи-
лиали във Велико Търново, 
Русе и Пазарджик ВУАРР стъ-
пи и на шопска земя – в зали, 
предоставени в сградата на 
СОУ „Васил Левски” в общин-
ския център ще се обучават 
студенти, които ще получават 
бакалавърска и магистърска 
степен.

За придобиване на квали-
фикация „Мениджър” студен-
тите ще се обучават в профе-
сионалните направления „Ад-
министрация и управление”, 
„Стопанско управление” и 
„Управление на агробизнеса”.

Професия „Икономист” 
ще получават завършилите 
професионално направление 
„Икономика”, което включва: 
„Икономика на туризма”, „Аг-
рарна икономика”, „Икономи-

ка и управление на агробиз-
неса”, „Маркетинг и реклама”, 
„Финанси и банково дело”, 
„Счетоводство и одит”. 

В направление „Агроте-
хнологии” влизат специал-
ностите „Технологии на гра-
динарството, винарството, 
растениевъдството(фермер-
ството) с професионална ква-
лификация „Агроном”.

Казаното до тук се отнася 
за получаване на бакалавър-
ска степен.

Магистърските програми 
са към направленията: „Ад-
министрация, управление и 
икономика”, където младежи-
те ще се обучават в следните 
специалности: „Стопанско 
управление”, „Управление на 
проекти”, „Управление на об-
щини”, „Управление на селски 
райони”, „Арт мениджмът”, 

„Икономика и управление на 
агробизнеса”, „Икономика на 
туризма”, „Маркетинг и ре-
клама”, „Финанси и банково 
дело”, „Счетоводство и одит”.

Университетът си партни-
ра с университети от Европа 
и САЩ по програми на Евро-
пейския съюз: ТЕМПУС, ФАР, 
Интеррек, Леонардо да Вин-
чи, Сократес комениус и др. 

Най- важното, което мла-
дите трябва да знаят, че като 
знак на добра воля кандида-
тите от община Елин Пелин 
ще се приемат без конкурсен 
изпит. Вече 36 младежи са 
приети за обучение. Приемът 
продължава. 

За справки и повече под-
робности даваме номера на 
телефона на директорката 
на филиала Ружа Михайлова 
– 0888 609 962.

 ЕЛИН ПЕЛИН – УНИВЕРСИТЕТСКИ ГРАД
от стр. 1

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

ЗМСМА
обявява

че Решение №208 по Протокол №6/29.03.2012г. на Об-
щински съвет-Ел.Пелин е оспорено с Жалба от ЕТ „Ивайло 
Стойчев” гр.Елин Пелин пред Админи-стративен съд София 
област и образувано дело №345 от 2012 година.

фОТО КОНКУРС 
“НАшИяТ ГРАД И НЕГОВИТЕ хОРА”

Във връзка със 135 годишнината от рождението на пи-
сателя Елин Пелин, НЧ”Елин Пелин1896” обявява фото кон-
курс на тема “Нашият град и неговите хора”.Всеки желаещ 
има право да участва с три снимки формат 15х21.Снимките 
да се изпращат на адрес: бул”Витоша” № 1 НЧ “Елин Пелин 
1896” до 21 септември 2012год.От тях ще бъде направена из-
ложба, а жури ще награди най-добрите три.
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С работа и добро Партньортво 
можем да Се Поздравим С уСПехи

Има думата кметът
ВЕЛИН ВЕЛИНОВ - НОВИ хАН:

Велин Бонев Велинов е 
роден на 07.08.1975год. в 
гр. Елин Пелин.

Завършил средното си 
образование в професо-
налната гминазия на Гара 
Елин Пелин.

От 1997г. до 2011г. е 
служител в системата на 
МВР.

Семеен с две деца. 

-Г-н Велинов, какво Ви 
мотивира за да се кандида-
тирате за кмет на селото?

-Реших ми да се кандида-
тирам за кмет на с. Нови хан, 
защото според мен липсваше 
прозрачност и публичност в 
управлението на селото ни. 
Новоханци са хора със силна 
гражданска позиция, която 
са отстоявали винаги. Кан-
дидатурата ми за кмет бе 
издигната от инициативен 
комитет от жители на село-
то с различен социален и об-
ществен статус. Тези хора и 
всички, които ме подкрепиха 
ме познават добре и знаят, че 
завършвам започнатото до-
край.

-Кои са основните акцен-
ти на кметската Ви програ-
ма?

-Основните акценти в бъ-
дещата ми работа са решава-
нето на       проблема с водо-
снабдяването и канализаци-
ята, изграждане на временно 
депо за строителни отпадъци 
и земна маса, разширение на 
ОДЗ „Детелина” и ОУ „Св.св. 
Кирил и Методий”, изгражда-
не на спортни и детски пло-
щадки, осигуряване на по-
добра транспортна схема за 
жителите на с. Нови хан. 

-С какво започнахте ?
-Управлението ми започ-

на с подписване на договор 
за реализиране на проект  по 
програма „Енергийна ефек-
тивност” на сградите „Здрав-
на служба” и „Кметство”, бе 
започнат ремонт и на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий”.

Със съдействието на Об-
щина Елин Пелин бе даден 
ход на проект за изграждане 
на  тръбен кладенец за пи-
тейно битови нужди.

Селото ни има сериозни 
проблеми за решаване, които 
изискват много работа и до-
бро партньорство с Община 
Елин Пелин, за да се поздра-
вим с успехи.

-Нови хан доби нацио-
нална известност със съх-
ранението на ядрените от-
падъци и с проблемите око-
ло приюта на отец Иван.

Как решавате тези про-
блеми ?

-  ДП „Радио активни отпа-
дъци” е изградено в края на 
50-те и началото на 60-те го-
дини на XX век. То е въведено 
в експлоатация през 1964год. 
Хранилището и прилежащата 
около него среда са обект на 
непрекъснат контрол от стра-
на на самото предприятие, 
както и от други контролни 
органи – Агенция за ядрено 
регулиране, МЗ и МОСВ.

Пускането в експлоатация 
на Национално хранилище за 
съхранение на Радио актив-
ни отпадъци през 2015год. 
ще позволи събраните на 
площадката край селото от-
падъци да бъдат извозени в 
него. 

Известно е, че в Нови хан 
бе проведен първият успешен 
референдум за закриване на 
хранилището. Хранилището 
е от национално значение и е 
проблем не само за жителите 
на Нови хан.

Независимо от това дър-
жавата следва своя офици-
ална политика и споровете 
и полемиките ще продължа-
ват.

Проблемът с отец Иван е 
постоянен за селото ни. Хора-

та проявяват толерантност 
и състрадание към децата и 
с това не бива да се злоупо-
требява . Приютът трябва да 
съществува, но на подходящо 
място и с подкрепата и кон-
трола на много институции 
/МРРБ, Общна Елин Пелин, 
Българската патриаршия, 
Агенцията за социално под-
помагане и Агенцията за за-
крила на детето/и др.

Проблемите са решими, 
ако се представят коректно 
и се решават така, в полза 
на децата от дома. Похвално 
е, че инициативата на отец 
Иван среща одобрението на 
мнозина. Тя е добър пример 
за подражание, но при под-
ходящи условия, достатъчно 
средства и постоянен кон-
трол.

За жителите на Нови хан 
е важно в селото да има мо-
литвен храм, в който да вли-
зат свободно. Предстоят дей-
ности по консервация и рес-
таврация на църквата ни „Св. 
Троица” с подкрепата на об-
ластния управител Красимир 
Живков, Община Елин Пелин 
и жителите на с. Нови хан.

Бих искал да благодаря на 
министъра на МРРБ Лиляна 
Павлова, на областния упра-
вител Красимир Живков, на 
кмета на Община Елин Пелин 
Галя Георгиева за активното 
им партньорство и на жите-
лите на с. Нови хан за после-
дователната им гражданска 
позиция в решаването на 
проблема с приюта на отец 
Иван.

-Как  си представяте се-
лото след края на мандата 
Ви?

- Времето не критерий за 
свършеното. От мен и от съ-
гражданите ми зависи как ще 
изглежда Нови хан след чети-
ри години.

Бих искал да сме разре-
шили проблема с водоснаб-
дявянето, децата ни да учат 
в местното училище, да има 
къде да играят, да се радваме 
на по-добър обществен ими-
дж и да задържим младите 
хора в Нови хан.

Първи юни  е международният ден  на децата, но има едни 
деца от с.Нови хан, за които Първи юни е двоен празник.На 
тази дата десетгодишен рожден ден празнуваха певците от 
вокална група”Шик и Трик” при НЧ „Иван Вазов-1928” с.Нови 
хан с ръководител Юлия Динчева. 

Десет години за един човек са малка част от неговия живот, 
но 10 години сценична изява на едни талантливи и чаровни 
деца, постигнали много отличия и спечелили сърцата на пуб-
ликата, са подчинени на труд, отговорност и дисциплина. 

Преди десет години ръководството на читалище “Иван Ва-
зов-1928” реши ,че е време да се даде възможност за разви-
тието на певческите умения на децата от Нови хан и покани 
Юлия Динчева за ръководител на детската вокална група. Пет 
години по-късно на групата беше дадено име - “Шик и Трик”.И 
така за 10 години от тук минаха 50 деца. 

Сега в групата са на възраст от 7 до 16 г. и пеят предимно 
български забавни песни.Те завладяват публиката със своите 
звънливи гласчета. 

Да им пожелаем още повече награди и все така да радват 
публиката !

В землището около с. Нови 
хан са съществували селища 
още в дълбока древност: тра-
кийската, римската и сред-
новековната епоха. На 4 км 
югоизточно  от Нови хан в 
местността Селището се е на-
мирало с. Търнава, на  запад 
– до чешмата срещу Аязмото  
има останки от селище, на 
юг на върха Градището също 
личат следи от друго старо 
селище.

Името на селото идва от 
хубавия за времето си каме-
нен  йени/нов/ хан, построен 
по желание на Ахмед паша 
за десет години – от 1660 до 
1670 г. Той е наречен нов, тъй 

като  на изток от София край 
пътя за Цариград е имало още 
няколко стари ханове.  Но но-
вият кервансарай смайвал 
пътешествениците със своя-
та модерна уредба. йени хан 
се споменава още  през  1680 
г. в пътеписа на Бенети.

Нови хан е освободен от 
турско робство на 19 декем-
ври 1877 г. 

През 1886 г. започва из-
граждането на керамична фа-
брика „Изида” на гара Нови 
хан, днес Гара Елин Пелин. 
Много новоханчани започват 
работа на строежа, а по-къс-
но – във фабриката. Друга 
част работят на строежа на 

въжената линия до мина Чу-
курово, по която по-късно се 
извозват въглищата до гара-
та.

В Нови хан е имало учили-
ще още преди Освобождени-
ето. То се помещавало в една 
стая. През 1872 г. е построе-
но  основно училище „Св. св. 
Кирил и Методий”. В двора 
на училището има останки 
от кервансарая. През 1905 г. 
е съборено източното кале 
и с камъните му е построено 
ново училище. 

През 1930-31 г. е откри-
та прогимназия. Първата 
прогимназиална учителка е 
Василка К. Иванова от Кази-

чене. През 1937 г. към учили-
щето е изградена двуетажна 
постройка с 4 класни стаи. 
Първият известен учител в 
Нови хан е поп Петър Стоич-
ков Чакъров. По-късно са за-
помнени Нане даскал, Даскал 
Дяко и др.

Читалище „Иван Вазов” е 
открито през 1928 г. Иници-
атори са Георги Стоянов Бо-
нев и Атанас Сотиров. Първи 
председател на читалището 
е Велин Кръстев Гергов, а се-
кретар-библиотекар и каси-
ер е Атанас Сотиров. Започва 
групово четене на книги, из-
насяне на вечеринки,  сценки 
и програми. Сформират се 

певчески, танцови  и други 
състави.

При търнавските гроби-
ща е имало паянтова черква 
много отдавна. С разрешение 
на догановския бей била по-
строена черквата „Св. Трои-
ца” в Търнавската махала на 
Нови хан около 1860-1870 
г. След Освобождението тя 
е удължена на запад с още 7 
метра.

Всяка втора неделя на ме-
сец юни, на Свети Дух  в село-
то се провежда голям събор.

В Балканската и Първата 
световна война са убити 24 
новоханчани, а във Втората 
световна война – шест.

ПРАЗНИЦИ В С.НОВИ хАН

На 2  и 3 юни 2012г.  в с.Нови хан се проведе селищният 
празник. Той започна с ретро изложение на автомобили на 
площада.В празничния концерт взеха участие самодейните 
състави и школите към народното читалище „Иван Вазов-
1928”. Наши гости бяха:  мъжка певческа група „Левенти” от 
читалището в с.Габра, танцовият състав „Столник” при чита-
лището с.Столник, мажоретният състав „Светла” от гр.Елин 
Пелин, дует „Шик” гр.София  и др. Концертът завърши с тър-
жествена заря.

На 3 юни се проведе футболна среща между отборите на 
„Спортист” Нови хан. Направен бе курбан в храм „Св.Трои-
ца”, а за доброто настроение се погрижи оркестър „Средец” 
гр.София.

Читалищното ръководство благодари на община Елин Пе-
лин и спонсорите, благодарение на които се осъществи този 
хубав празник.

РУМЯНА СТОЕВА
Нови хан

НОВИ хАН - ЩРИхИ ОТ ИСТОРИяТА



БРОй 6 - ЮНИ 2012 Г.�

общинските съветници решават    
РЕшЕНИя, ВЗЕТИ НА СЕДМОТО И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ 

НА ОБЩИНСКИя СЪВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН
Решение № 247
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.9 от Правил-
ника за реда за предоставяне 
на еднократни безвъзмездни 
финансови помощи в полза на 
физически лица от бюджета на 
Общината да бъде предоставе-
на еднократна безвъзмездна 
финансова помощ размер на 
75.00 лв. от бюджета на Общи-
на Елин Пелин за 2012 година, 
на следните физически лица:

Стефан Петков Мечкарски-
гр.Елин Пелин

Методи Благоев Вълчев- 
гр.Елин Пелин

Борис йорданов Караива-
нов- с.Гара Елин Пелин

Василка Благоева Стоянчо-
ва- с.Доганово

Иванка Симова Петракова- 
с.Габра

Захари Стоилов Славев- 
с.Габра

Решение № 248
Сумата в проект за реше-

ние ІІ на ПК по по „Здравео-
пазване, образование, култура 
и вероизповедание, спорт и 
социални дейности”, относно 
предоставяне на еднократна 
безвъзмездна финансова по-
мощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2012г. на Сил-
вия Светославова Миланова 
от с.Столник да бъде промене-
на от 75, 00 лева / седемдесет 
и пет лева/ на 500, 00 лева / 
петстотин лева/.

Решение № 249
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от 
Правилника за реда за предос-
тавяне на еднократни безвъз-
мездни финансови помощи в 
полза на физически лица от 
бюджета на Община Елин Пе-
лин:

1.  Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна фи-
нансова помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2012г. 
на Силвия Светославова Ми-
ланова от с.Столник в размер 
на 500,00 (петстотин) лева, 
поради доказано тежко здра-
вословно състояние на сина й 
Радослав Миланов Стоянов и 
необходимостта от провежда-
не на лечение.

Решение № 250
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от 
Правилника за реда за предос-
тавяне на еднократни безвъз-
мездни финансови помощи в 
полза на физически лица от 
бюджета на Община Елин Пе-
лин:

1.  Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна фи-
нансова помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2012г. 
на Методи Николов Ангел-
ков от с.Мусачево в размер на 
75,00 (седемдесет и пет) лева, 
поради доказано тежко здра-
вословно състояние.

Решение № 251
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от 
Правилника за реда за предос-
тавяне на еднократни безвъз-
мездни финансови помощи в 
полза на физически лица от 
бюджета на Община Елин Пе-

лин:
1.  Да бъде предоставена 

еднократна безвъзмездна фи-
нансова помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2012г. 
на сем.Валентин и Наталия 
йотови от с.Гара Елин Пелин 
в размер на 1000,00 (хиляда) 
лева, поради доказано тежко 
здравословно състояние и не-
обходимостта от провеждане 
лечение на дъщеря им Нева 
Валентинова йотова и във 
връзка със затрудненото фи-
нансово положение на семей-
ството.

Решение № 252
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.2 от Правил-
ника за реда за предоставяне 
на еднократни безвъзмездни 
финансови помощи в полза на 
физически лица от бюджета 
на Община Елин Пелин:

1.  Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна фи-
нансова помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2012г. 
на Панталей Людмилов Коцев, 
възпитаник на Дом за деца 
лишени от родителски грижи 
с.Доганово в размер на 300,00 
(триста) лева за текущи нуж-
ди във връзка с настаняване-
то му в защитено жилище след 
завършване на средно образо-
вание.

Решение № 253
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.2 от Правил-
ника за реда за предоставяне 
на еднократни безвъзмездни 
финансови помощи в полза на 
физически лица от бюджета 
на Община Елин Пелин:

1.  Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна фи-
нансова помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2012г. 
на Гина Петюва Иванова, въз-
питаничка на Дом за деца ли-
шени от родителски грижи 
с.Доганово в размер 300,00 
(триста) лева за текущи нуж-
ди във връзка с настаняване-
то й в защитено жилище след 
завършване на средно образо-
вание.

Решение № 254
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от 
Правилника за реда за предос-
тавяне на еднократни безвъз-
мездни финансови помощи в 
полза на физически лица от 
бюджета на Община Елин Пе-
лин:

1.  Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна фи-
нансова помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2012г. 
на Надя Петрова Кирилова от 
с.Гара Елин Пелин в размер на 
150,00 (сто и петдесет) лева 
във връзка с провеждането на 
абитуриентски бал за завър-
шено средно образование и 
предвид тежкото финансово 
положение на семейството.

Решение № 255
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от 
Правилника за реда за предос-
тавяне на еднократни безвъз-
мездни финансови помощи в 
полза на физически лица от 
бюджета на Община Елин Пе-

лин:
1.  Да бъде предоставена 

еднократна безвъзмездна фи-
нансова помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2012г. 
на Георги Любенов Костов от 
с.Гара Елин Пелин в размер на 
150,00 (сто и петдесет) лева 
във връзка с провеждането на 
абитуриентски бал за завър-
шено средно образование и 
предвид тежкото финансово 
положение на семейството.

Решение № 256
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от 
Правилника за реда за предос-
тавяне на еднократни безвъз-
мездни финансови помощи 
в полза на физически лица 
от бюджета на Община Елин 
Пелин: Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна фи-
нансова помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2012г. 
на Тихомир Ивайлов Петров-
ски от с.Гара Елин Пелин в раз-
мер на 150,00 (сто и петдесет) 
лева във връзка с провеждане-
то на абитуриентски бал за за-
вършено средно образование 
и предвид тежкото финансово 
положение на семейството.

Решение № 257
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от 
Правилника за реда за предос-
тавяне на еднократни безвъз-
мездни финансови помощи в 
полза на физически лица от 
бюджета на Община Елин Пе-
лин:

1.  Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна фи-
нансова помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2012г. 
на Цветелина Емилова Ане-
ва от с.Нови хан в размер на 
150,00 (сто и петдесет) лева 
във връзка с провеждането на 
абитуриентски бал за завър-
шено средно образование и 
предвид тежкото финансово 
положение на семейството.

Решение № 258
На основание чл.21 ал.1 

т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 
ал.1 от ЗУТ:

1.  Одобрява  ПУП-ПЗ „ За 
складови дейности ” на имоти 
№№ 165052, 001071 и 001072, 
местност „ Умни дол ” в земли-
щето на с.Нови хан с ЕКАТТЕ 
52012, Община Елин Пелин, 
Софийска област, със следни-
те показатели: височина на 
сградите – до 15м; плътност 
на застрояване – до 80%; Кинт 
– до 2,5; минимална озеленена 
площ – 20%; начин на застро-
яване – свободно.   

2. Проектирането, изграж-
дането и поддръжката на тех-
ническата инфраструктура, 
необходима за функционира-
нето на обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобре-
ния от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен 
план да бъде за сметка на съ-
ответния възложител /соб-
ственик/, съгласно Решение 
№787/26.11.2009г. на Общин-
ски съвет-Елин Пелин.

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

РЕшЕНИя ОТ ОБЩИТЕ СЪБРАНИя НА 
ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

общо събрание на „Синанец” 
еоод гр.елин Пелин 

РЕШЕНИЕ  № 1
На основание чл.73 ал.1 от 

Правилника за организацията и 
дейността на ОбС, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във 
връзка с чл.138 ал.1 и чл.147 ал.2 
от Търговски закон, чл.21 ал.1 
т.23 от ЗМСМА, приема дневен 
ред на Общо събрание на „Сина-
нец” ЕООД гр.Елин Пелин, както 
следва:

1. Приемане на Годишен от-
чет за дейността  на „Синанец” 
ЕООД гр.Елин Пелин 2011г.

2. Вземане на решение за ос-
вобождаване на управителя на 
„Синанец” ЕООД гр.Елин Пелин 
от отговорност за 2011 година.

3. Вземане на решение за раз-
пределяне на печалбата на „Си-
нанец” ЕООД гр.Елин Пелин за 
2011г.

4. Разни
Р Е Ш Е Н И Е  № 2
Отлага вземането на решение 

за разпределяне на печалбата за 
2011г. на „Синанец” ЕООД гр.Елин 
Пелин до следващото редовно 
заседание на Общински съвет-
Елин Пелин
общо събрание на „медицински 

център І – елин Пелин” еоод 
гр.елин Пелин

Р Е Ш Е Н И Е  № 1
На основание чл.73 ал.1 от 

Правилника за организацията и 
дейността на ОбС, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във 
връзка с чл.138 ал.1 и чл.147 ал.2 
от Търговски закон, чл.21 ал.1 
т.23 от ЗМСМА, приема дневен 
ред на Общо събрание на „Ме-
дицински център І -Елин Пелин” 
ЕООД гр.Елин Пелин, както след-
ва:

1. Приемане на Годишен от-
чет за дейността на „Медицин-
ски център І-Елин Пелин” ЕООД  
за 2011г.

2. Вземане на решение за 
освобождаване на управителя 
на „Медицински център І-Елин 
Пелин” ЕООД  от отговорност за 
2011 година.

3. Вземане на решение за раз-
пределяне на печалбата на „Ме-
дицински център І -Елин Пелин” 
ЕООД за 2011г.

4. Разни.
Р Е Ш Е Н И Е  №2
На основание чл.21, ал.1, т.8 

и т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, 
т.3 от Търговски закон, приема 
Годишен отчет за дейността на  
„Медицински център І - Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин за 
2011 година, съгласно прило-
жението в протокола с вх.№ 08-
5904/22.02.2012г.

Р Е Ш Е Н И Е  №3
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от 
Търговски закон, освобождава 
Управителя на „Медицински цен-
тър І - Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 
Пелин от отговорност за 2011г.

Р Е Ш Е Н И Е  №4
Отлага вземането на решение 

за разпределяне на печалбата за 
2011г. на „Медицински център І - 
Елин Пелин” ЕООД до следващо-
то редовно заседание на Общин-
ски съвет-Елин Пелин.

общо събрание на „мбаЛ 
– елин Пелин” еоод 

гр.елин Пелин
Р Е Ш Е Н И Е  № 1
На основание чл.73 ал.1 от 

Правилника за организацията и 
дейността на ОбС, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във 
връзка с чл.138 ал.1 и чл.147 ал.2 

от Търговски закон, чл.21 ал.1 
т.23 от ЗМСМА, приема дневен 
ред на Общо събрание на „МБАЛ-
Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пе-
лин, както следва:

1. Приемане на Годишен от-
чет за дейността на „МБАЛ-Елин 
Пелин” ЕООД за 2011г.

2. Вземане на решение за ос-
вобождаване на управителя на 
„МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД от от-
говорност за 2011 година.

3. Вземане на решение за 
разпределяне на печалбата на 
„МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД за 
2011г.

4. Разни
Р Е Ш Е Н И Е  № 2
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 

т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 от 
Търговски закон, приема Годи-
шен отчет за дейността на  „Мно-
гопрофилна болница за активно 
лечение - Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин за 2011 година, 
съгласно приложението в прото-
кола с вх.№ 08-6004/27.03.2012г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 3
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от 
Търговски закон, освобождава 
Управителя на „Многопрофил-
на болница за активно лечение 
- Елин Пелин” ЕООД гр.Елин Пе-
лин от отговорност за 2011г.

Р Е Ш Е Н И Е  №4
Отлага вземането на решение 

за разпределяне на печалбата за 
2011г. на „Многопрофилна бол-
ница за активно лечение - Елин 
Пелин” ЕООД до следващото ре-
довно заседание на Общински 
съвет-Елин Пелин.
общо събрание на „Гед – елин 

Пелин” еоод гр.елин Пелин
Р Е Ш Е Н И Е  № 1
На основание чл.73 ал.1 от 

Правилника за организацията и 
дейността на ОбС, неговите ко-
мисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във 
връзка с чл.138 ал.1 и чл.147 ал.2 
от Търговски закон, чл.21 ал.1 
т.23 от ЗМСМА, приема дневен 
ред на Общо събрание на „Газо-
енергийно дружество -Елин Пе-
лин” ЕООД гр.Елин Пелин, както 
следва:

1. Приемане на Годишен до-
клад за дейността на „Газо-енер-
гийно дружество-Елин Пелин” 
ЕООД за 2011 година.

2. Вземане на решение за ос-
вобождаване на управителя на 
„Газо-енергийно дружество-Елин 
Пелин” ЕООД от отговорност за 
2011 година.

3. Вземане на решение за раз-
пределяне на печалбата на „Газо-
енергийно дружество-Елин Пе-
лин” ЕООД за 2011г.

4. Разни
Р Е Ш Е Н И Е  № 2
На основание чл.21, ал.1, т.8 

и т.23 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 
от Търговски закон, приема Го-
дишен доклад за дейността на  
„Газо-енергийно дружество-Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин за 
2011 година, съгласно прило-
жението в протокола с вх.№ 08-
6022/06.04.2012г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 3
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от 
Търговски закон, освобождава 
Управителя на „Газо-енергийно 
дружество-Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин от отговорност за 
2011г.

 Р Е Ш Е Н И Е  № 4
Отлага вземането на решение 

за разпределяне на печалбата за 
2011г. на „Газо-енергийно друже-
ство-Елин Пелин” ЕООД до след-
ващото редовно заседание на Об-
щински съвет-Елин Пелин.
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Шопският празник 2012  беше достойно про-
дължение  на една чудесна традиция, доказала 
жизнеността си във времето и съхранила духов-
ните ценности, фолклора  и силата на хората от 
нашия край.

Седемте празнични дни бяха наситени с бо-
гата и разнообразна програма. И преминаха неу-
сетно - в празнична и делова, творческа и емоци-
онална, приятна и весела атмосфера. 

По традиция стартът беше селищният праз-
ник „Св. Дух” на 4 юни в местността „Църквето”, 
където елинпелинчани прекараха приятни миго-
ве сред свои роднини, близки и приятели. Весе-
лото настроение бе подържано от изпълненията 
на Пепа Христозова, Гери Драганова и приятели, 
оркестър „Пепи бенд” – с. Лесново...

СЕДЕМ ВЪЛНУВАЩИ, ИСТИНСКИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ

През втория ден 5 юни, се проведоха 
редица спортни състезания и игри. Въз-
можност да изявят своите способности 
имаха акробати, атлети, футболисти, 
шахматисти, състезатели по бойни из-
куства...Отново зарадваха зрителите с 
добрите си изпълнения мажоретният 
състав „Светла” и „Теа Денс”.

Проведената на 6 юни 2012 г. лите-
ратурна вечер по повод 135-ата годиш-
нина от рождението на Елин Пелин пре-
мина под надслов „България – държава 
на духа”. Тя бе предшествана от откри-
ването на изложба творби на местни 
художници. /Материал за вълнуващата 
среща публикуваме отделно./

В празничните дни беше отделено 

необходимото вни-
мание  и на децата. 
Многобройни бяха 
техните изяви и за-
нимания през 7-те 
празнични дни. Мал-
ките любители на 
театъра  бяха зарад-
вани от актьорите 
от столичния театър 
„Възраждане” с по-
становката на пие-
сата „Макс и Мориц” 
от немския писател 
Вилхелм Буш, която 
бе представена на 
7 юни, четвъртък в 

салона на градското 
читалище „Елин Пе-
лин”. 

Основният кон-
церт на 43-ия шоп-
ски празник се със-
тоя на 8 юни, петък 
на площад „Незави-
симост”.  Празнич-
ната вечер  започ-
на с  изпълнения 
на представителен  
духов оркестър 
„Стефан Стефанов” 
– Гара Елин Пелин 
с ръководител Ви-

лимир Кирилов и 
представителен 
мажоретен със-
тав „Светла” – гр. 
Елин Пелин с ръ-
ководител Светла 
Иванова.

Водещата Рени 
Николова покани 
на сцената кме-
та на Общината 
Галя Георгиева и 
председателя на 
Общинския съвет 
Георги Костов, 
които бяха по-
срещнати с апло-

дисменти от многото присъстващи.  
След тях на сцената бяха поканени 
гостите на Шопския празник: Даниел 
Георгиев – народен представител от 
политическа партия ГЕРБ, Красимир 
Живков – областен управител на Со-
фийска област, Жоро Цветков - кмет на 
община Своге, Радостин Радев – кмет 
на община Костенец, йордан Здравков 
– председател на Общинския съвет гр. 
Костенец, Емил Найденов – кмет на 
община Горна Малина, Николай Стои-
лов – председател на общинския съвет 
Горна Малина, Тони Кацаров – зам.-
кмет на община Ихтиман, Ивайло Ва-
генщайн – председател на Общинския 

съвет в Оряхово, Венета Гергова – зам.-
кмет на община Етрополе, Христо Андре-
ев – началник РИО София област, кметове 
и кметски наместници  и общински съвет-
ници от община Елин Пелин.

Приветствие към всички присъстващи 
поднесе кметът на Общината Галя Георги-
ева. Тя изрази  признателност и уважение 
към видни дейци на културата, танца и 
спорта, свързали своята работа с община-
та ни, допринесли за нейното развитие  и 
утвърдили нейния престиж.  Сред отличе-
ните бяха хореографът, ръководителят на 
Шопския ансамбъл, почетният гражданин 
на Елин Пелин Ради Радев; хореографът 
и ръководител на представителния ма-
жоретен състав „Светла” Светла Иванова; 
художникът-живописец Кирил Божков; 
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СЕДЕМ ВЪЛНУВАЩИ, ИСТИНСКИ ПРАЗНИЧНИ ДНИ

треньорът на спортен клуб по 
естетическа групова гимнас-
тика „Теа Денс” Теа Граматико-
ва; дългогодишният танцьор 
Георги Фичеров; учителят по 
физическо възпитание и отго-
ворник за детско-юношеския 
футбол в общината Валентин 
Веселинов; ръководителят на 
спортен клуб „Юлис” Венцис-
лава Атанасова.

Водещата Рени Николова  
изказа благодарността на ця-
лата елинпелинска обществе-
ност  към фирмите и хората, 
без които  Шопският  празник 
нямаше да може да се проведе – 
любезните спонсори:(списъка 
публикуваме на стр. 2)

Преди да започне своите 
бурни танци, шопът се обръща 

към земята: „Дръж се земьо, 
шоп те гази!” и заиграва със за-
видна лекота и бързина – каза 
водещата и покани на сцената 
танцьорите. 

С бурни аплодисменти бяха 
посрещани и изпращани Шоп-
ският ансамбъл и мажоретни-
ят състав „Светла”. 

Празничната вечер завър-
ши с песните на обичания от 
много българи певец Веселин 
Маринов.

На 9 юни  в празничния кон-
церт участваха детските съста-
ви „Камбанки” с ръководител 
Бинка Георгиева, „Пелинче” с 
ръководител Светла Иванова, 
деца от ОДЗ „Здравец”, деца от 
НУ „Христо Ботев” с ръково-
дител Нина Радева, детската 
фолклорна група „Шарени мъ-

ниста” с ръководител Надежда 
Антова, деца от ОДЗ „Радост”и  
спортен клуб „Теа Денс”. 

Бурно бяха аплодирани 

виртуозните танцьори на 
Нешка Робева, които изпълни-
ха части от спектакъла „Среща 
в спомена”.

Голям интерес предизвика 
изложбата на домашни лю-
бимци с водещи бате Васко и 
анимационният герой Мики 
Маус.

Обичаната народна певица 
от Пиринския край Гуна Ива-
нова достави истинска есте-

тическа наслада и радост на 
многобройните си почитатели 
и слушатели.

С удовлетворение бяха слу-
шани игривите  ритми на „Бер-
ковската духова музика”, които 
привлекоха мало и голямо на 
дългото хоро.

Последният ден, 10 юни 
на Шопския празник отново 
показа богатството на шоп-
ския фолклор, жизнеността на 
традициите и силния дух на 
населението от този край на 
България. Приемствеността 
на традициите бе потвърдена 
от чудесните изпълнения на 
талантливите деца от вокал-

ната група „Шик и трик” – с. 
Нови хан с ръководител Юлия 
Динчева, детският танцов със-
тав  „Новоханче” – с. Нови хан 
с ръководител Младенка Пав-
лова, децата от „Школа по тан-
ци” с ръководител Божидара 
Стоянова, детският ансамбъл 
„Здраве” от Дома за деца в с. 
Доганово с хореограф Силвия 
Георгиева,  Детската фолклор-
на група в с. Габра с ръководи-
тел Георги Фичеров и децата 
от спортен клуб „Теа Денс”.

Шопският празник по тра-
диция приключи на плошада с 
тържествена заря. Преди това 
в празничния концерт участ-

ваха  вокално трио  „Тhe Unigue 
Voices” /тримата тенори/,  се-
верняшкият ансамбъл за на-
родни песни и танци „Иван 
Вълев” – гр. Плевен и „Гранд 
дамата на поп-фолка”, плени-
телната певица Преслава.

Четиридесет и третият 
шопски празник премина с 
много весело настроение и 
приятни преживявания за 
населението от община Елин 
Пелин. Това дава основание 
за вяра, че и през следващите 
години градът ни ще остане 
не само огнище на Шоплука, 
но и разпространител на бъл-
гарската идентичност, дух, 
традиции и култура. А те ще 
пребъдат. 

СЕЛИЩЕН ПРАЗНИК 
СЕЛО ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

От 21 до 27 май 2012г.  в с. Гара Елин Пелин се прове-
де традиционният селищен празник. Той започна с курбан 
пред новостроящия се храм „Св. св. Константин и Елена”.

На двадесет и пети май в младежкия дом местните тво-
рци за пореден път доказаха високото си майсторство, чрез 
добре уредена изложба.

На следващия ден бе проведен празничен концерт и 
тържествена заря. За доброто настоение на многобройната 
публика се погрижиха певицата Росица Пейчева и самодей-
ни състави от общината.

Празника продължи на двадесет и седми май с народно 
веселие пред младежкия дом.
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На 5 юни 2012 година в 
рамките на „Шопски празник 
2012“ на стадион „Левски“ в 
град Елин Пелин се проведе 
спортен празник под патро-
нажа на кмета на Община-
та Галя Георгиева. Тя откри 
празника, като пожела мно-
го успехи на участниците в 
спорта, учението и личния 
живот. Мажоретният състав 
„Светла”, с ръководител Свет-
ла Иванова, за пореден път 
показа високата си класа и 
събра овациите на присъст-
ващите.

Излъчени бяха победите-
ли в следните лекоатлетиче-
ски дисциплини: 

•200 метра гладко бягане 
7-8 клас

Момичета – Емануела Ема-
нуилова, СОУ „Васил Левски” 
– гр. Елин Пелин

Момчета – Николай Руси-
нов, ОУ „Стефан Стефанов” 
–  Гара Елин Пелин

•200 метра гладко бягане 
5-6 клас

Момичета – Юлияна Алек-
сандрова, ОУ „Свети свети Ки-
рил и Методий” – с. Нови Хан 

Момчета – Ивайло Велков, 
СОУ „Васил Левски” – гр. Елин 

Традиционното празнуване 
на международния ден на деца-
та се проведе под патронажа на 
кмета на общината Галя Геор-
гиева и  бе отбелязано с лекоат-
летически крос за най-малките 
жители на общината.

Децата от детските градини 
се състезаваха по трасе от по-
щата до хотел „Гайдарец“. При 

момичетата победи Александра 
Кирилова от ЦДГ „Слънце” в село 
Гара Елин Пелин, а при момче-
тата – Юлиан Христов от ЦДГ 
„Слънце” в село Гара Елин Пе-
лин.При по-големите какички от 
първи - втори клас победи Стела 
Стоянова от СОУ „Васил Левски”, 
а при батковците Кристиян Ге-
шев от СОУ „Васил Левски” град 

На 6 юни се проведе въл-
нуваща литературна вечер 
на тема „България – държа-
ва на духа”  по повод 135-ата 
годишнина от рождението на 
големия български писател 
Елин Пелин.

Тя бе предшествана от от-
криването на Осмата по ред 
обща художествена изложба 
на местни автори. В озарена-
та от живиписните багри на 
картините зала на Градската 
библиотека присъстваше ад-
министративното ръковод-
ство на Общината, начело с 
кмета Галя Георгиева. Тя при-
ветства местните художници 
и им връчи поощрения.

От името на художниците  
Димитър Ядков и Кирил Бож-

ков благодариха за внимани-
ето и подкрепата не само за 
художниците, а и за цялост-
ното развитие на културния 
живот в Общината. „Може 
би е необходимо да прераз-
гледаме собствените си въз-
можности и да не очакваме 
някой друг да изгради нашия 
професионален имидж пред 
обществеността...”- каза  Бож-
ков.

Литературната вечер пре-
мина под знака на един от 
стожерите на българската 
духовност – писателя Елин 
Пелин, чиято 135-годишнина 
ще честваме през юли.

Главната библиотекарка 
Виолета Гацева представи 
щрихи от живота и творче-

шОПИТЕ СПОРТУВАТ

Пелин  
•60 метра гладко бягане 

7-8 клас
Момичета – Емануела Ема-

нуилова, СОУ „Васил Левски” 
– гр. Елин Пелин

Момчета – Павел Петров, 
СОУ „Васил Левски” – гр. Елин 
Пелин

ОУ „Стефан Стефанов” 
–  Гара Елин Пелин

Отборната победа грабна 
СОУ „Васил Левски” – гр. Елин 
Пелин.За най-добра лекоа-
тлетка бе обявена Емануела 
Емануилова, за най-добър 
лекоатлет-Николай Русинов 
и за най-переспективен млад 
лекоатлет – Луиза Стоянова.

На победителите бяха 
връчени купи и медали, а на 
всички участващи отбори 
възпоменателни грамоти и 
плакети.Бяха раздадени и 10 
мобилни телефони Nokia на 
отличилите се в състезание-
то.

Високото си спортно май-
сторство демонстрира и гру-
па по акробатика с ръководи-
тел Мариана Маринова, бой-
ни изкуства с ръководител 

•60 метра гладко бягане 
5-6 клас

Момичета – Юлияна Алек-
сандрова, ОУ „Свети свети Ки-
рил и Методий” – с. Нови Хан 

Момчета – Ивайло Велков, 
СОУ „Васил Левски” – гр. Елин 
Пелин  

•Щафета 4 х 100 метра 
гладко бягане 

Венци Игнатов и „ТЕА Денс” с 
ръководител Теодора Грама-
тикова.

В края на изпълнения 
с много емоция и спортни 
страсти празник децата от 
футболния отбор на „Ботев” 
Ихтиман победиха връстни-
ците си от „Левски” Елин Пе-
лин с резултат 3:1 

ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНАТА 
ПРАЗНУВАТ

БЪЛГАРИя – ДЪРЖАВА НА ДУхА
ските портрети на гостите от 
София – акад. Георги Марков, 
поета Найден Вълчев и пуб-
лициста и издателя Иван Гра-
нитски. Те говориха за Елин 
Пелин и други бележити бъл-
гари, доказали, че България 
наистина е държава на духа. 
Високоерудираният историк 
Георги Марков определи Бал-
канската война като послед-
ния възрожденски връх в 
българската история. Макар 
че не доведе до национално 
обединение на целокупна 
България,  бяха освободени 
Македония и Одринска Тра-
кия. Академик Марков из-
тъкна и подвизите на Първа 
софийска дивизия, наречена 
желязната дивизия. Той за-
върши словото си с думите: 
„Икономическата криза рано 
или късно ще бъде преодо-
ляна. По-страшна е духовна-
та криза!” Георги Марков бе 
любезен  да даде специален 
автограф за вестник „Елин 
Пелин днес” и обеща, че в на-
шия град ще се състои първо-
то представяне на новата му 
книга за Балканската война. 

Найден Вълчев и Иван 
Гранитски четоха свои стихо-
ве, честитиха Шопския праз-
ник и изложбата и пожелаха 
просперитет на Общината.

Елин Пелин.При момичетата от 
трети и четвърти клас на първо 
място се нареди Яница Иванова 
от от СОУ „Васил Левски”, а при 
момчетата Кристиян Николов от 
НУ „Христо Ботев” в град Елин 
Пелин. Учениците от пети и шес-
ти клас се състезаваха по трасе 
от РПУ до хотел Гайдарец.При 
момичета победи Юлиана Алек-
сандрова от ОУ „Свети свети Ки-
рил и Методий” село Нови хан, а 
при момчетата – Ивайло Велков 
от СОУ „Васил Левски”.

Най-дългото трасе от чи-

талище „Елин Пелин” до хотел 
„Гайдарец“ пробягаха учениците 
от седми и осми клас. Победите-
ли при девойките станаха Ема-
нуела Емануилова от СОУ „Васил 
Левски” и при младежите-Павел 
Петров от СОУ „Васил Левски”.  
Под бурните аплодисменти на 
присъстващите, победителите 
получиха своите награди от кме-
та на Общината Галя Георгиева и 
зам. кмета Ангелина Димитрова.

За финал на празничния ден 
всеки получи парче от огромна-
та и вкусна празнична торта.
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ЮЛИ

1 юни 2012 година бе 
тържествено отбелязан по 
случай вековния юбилей на 
читалище „Отец Паисий’’ в 
с. Петково. Поздравителен 
адрес бе изпратен от кмета 
на община Елин Пелин Галя 
Георгиева. Жителите на село-
то, както и гостите, бяха оча-
ровани от изпълненията на 
танцьорите от ТК „Полянци” 
в с. Петково, хумористичните 
изпълнения на участниците 
от студио „Талант” към Арт 
клуб на НЧ „Елин Пелин” град 
Елин Пелин с ръководител 
Виолета Плашокова. С апло-
дисменти бяха посрещнати 
изпълненията на жените от 
певческия хор на Петково с 

ръководител Величка Ива-
нова, и стихчетата и песните 
на децата от ЦДГ „Звездичка”, 
които имаха и свой празник 
- Деня на детето. Театрална-
та постановка на приказката 
„Момче и вятър” от Театрал-
на работилница „Магаре” в 
град Казанлък зарадва малки 
и големи.

Своите приветствия под-
несоха Петрана Реджова 
- председател на НЧ „Елин 
Пелин”, Руска Георгиева - се-
кретар на НЧ „Елин Пелин” 
и Иванка Митева - секретар-
библиотекар на НЧ „Отец Па-
исий” с Мусачево.

ДЕНКА МИЛЕНОВА

В рамките на културните 
празници ”Тимошка пролет”-
във видинския град Брегово се 
проведе  петият фестивал на 
духовите оркестри. В него взеха 
участие ПДО ”Стефан Стефанов”, 
оркестри от Брегово, Белоград-
чик, Видин и др. Празниците за-
почнаха с дефиле по улиците на 
града,а самите изяви бяха на от-

крита сцена пред читалището.
Домакините отделиха специ-

ално внимание на оркестъра от 
Елин Пелин, а местните хора ги 
наградиха с огромна симпатия 
и бурни аплодисменти. Възтор-
гът на публиката беше подсилен 
и от участието на мажоретния 
състав към читалище”Светлина-
1975”-Гара Елин Пелин.

Овен 
Връзките ви ще ви носят 

удовлетворение и тези, кои-
то поддържате от години ще 
започнат да дават резултати. 
Ще можете категорично да 
решите кои си заслужават и 
кои -  не. Връзката с партньо-
ра ви ще стане по-стабилна 
и ще общувате с по-голяма 
лекота. Ще бъде месец на на-
гради, от които можете да се 
възползвате като опитате 
късмета си в игри или поис-
кате повишението, което все 
ви се изплъзва.

Телец 
Лесно ще губите контрол 

и понякога ще действате буй-
но и импулсивно, за което по-
късно ще съжалявате. Всичко 
това ще ви пречи да разбирате 
обкръжението си и също така 
ще доведе до промени в про-
фесионалния ви живот. Що се 
отнася до взаимоотношения-
та с партньора ви ще искате 
изцяло да сте завладeли чув-
ствата му.

Близнаци 
За да се приближите до 

целите си ще трябва да на-
правите реалистична оценка, 
да разберете неуспехите и 
ограниченията си и да оцени-
те постиженията си. Оставете 
размишленията. Ще преживе-
ете романтични мигове.

Рак 
Това ще бъде период на 

значителна промяна, кога-
то определени скрити ваши 
идеи и фантазии трябва да 
бъдат приспособени към ре-
алността на заобикалящия ви 
свят. Емоциите ви дори може 
да доведат до болестно със-
тояние. Ще трябва да вземете 
мерки и да избягвате самоле-
чението. 

Лъв 
Периодът ще се характе-

ризира с дълбочина на ми-
сълта и неутолимо любопит-
ство. Важно е да споделяте 
проблемите си с някого, но 
избягвайте да говорите пре-
калено много за чувствата си. 
Това ще бъде месец на свобо-

да, възстановяване на власт и 
постоянство. 

Дева 
Ще се стремите към само-

усъвършенстване и ще полу-
чите признанието на висшес-
тоящите и възхищението на 
хората, които са ви равни по 
обществено положение. За 
партньора си вие ще бъдете 
идеалния придружител на 
всяко светско събитие. Въ-
преки това ще трябва да вни-

мавате и да не се поддавате 
на стрес. Опитайте се да раз-
нообразите интелектуалната 
работа с други дейности.

Везни 
Ще се чувствате неспокой-

ни, ще бъдете разточителни 
и ще се противопоставяте на 
всички ограничения. Нужда-

та ви да обогатите емоцио-
налния си живот и да търси-
те нови преживявания чрез 
пътуване, нови запознанства 
и изучаването на нови идеи 
може да доведе до конфликт 
с любимите ви хора.  

Скорпион 
Някакво сериозно преме-

ждие или криза ще ви накара 
да мислите за поставянето на  
ново начало. Ще се чувствате 
безгрижни и ще изразявате 

свободно чувствата си. Към 
края на месеца ще устоите 
на изкушението да се присъ-
едините към една прекалено 
дръзка компания. 

Стрелец 
Това ще бъде месец изпъл-

нен с позитивизъм. Ще имате 
огромна енергия за работа. 
Ще изпитвате голяма нужда 
да променяте заобикаляща-
та ви среда. Промените ще са 
много положителни. 

Козирог 
Ще се чувствате силни и 

привлекателни. Ще бъдете 
“разтърсени” от летни емо-
ции. Дори по природа да сте 
дискретни и консервативни, 
има опасност да попаднете 
в любовен капан или пък ще 
позволите на любовния ви 
живот да повлияе на работа-
та ви. На преден план ще из-
лезе търсенето на финансова 
независимост. 

Водолей 
През този период ще се 

чувствате сами и няма да има-
те сила да се изправите срещу 
външния свят. Подкрепата на 
другите ще ви помогне да не 
сте толкова гневни. Не се пре-
давайте. Избягвайте споро-
вете. Към края на месеца ще 
възстановите енергията си. 
Може да се появи неочаквано 
пътуване - бъдете подготве-
ни.

Риби 
През този месец ще трябва 

да бъдете по-прикрити. След 
период на тежки битки, ще 
намерите спасение в любовта 
на партньора си. Мечтите ви 
и емоционалният ви свят са 
от съществено значение. Най-
много ще се интересувате от 
възстановяване на приятел-
ствата си. 

1   † Четвърта неделя след Пет-
десетница - ИЗЦЕЛЕНИЕ НА СЛУГАТА 
НА КАПЕРНАУМСКИЯ СТОТНИК

2 Полагане честната дреха на 
Пресвета Богородица във Влахерна 
(V)

3 Св. мъченик Якинт (Иакинт) († 
нач. II век)

4  Св. Андрей, архиепископ Крит-
ски († 720). Св. преподобни Андрей 
Рубльов Иконописец († ок.1430). 
Интронизация на Н.Св. Българския 
патриарх Максим (1971)

5 * Св. преподобни Атанасий 
Атонски († 1000-1001). Св. преподоб-
ни Сергий Радонежки Чудотворец († 
1392)

6 Св. преподобни Сисой Велики 
(† 429). Св. свещеномъченик Вален-
тин, презвитер Римски

7 * Св. великомъченица Кири-
акия - Неделя (†289). Св. преподобни 
Акакий Синайски († 550). Св. препо-
добни Тома Малейски (X)

8   † Пета неделя след Петде-
сетница - ИЗЦЕЛЯВАНЕТО НА ГАДА-
РИНСКИЯ БЕСНОВАТ

9 Св. свещеномъченик Панкра-
тий, епископ Тавроменийски (I-II). 
Св. Теодор Едески († 848)

10   Св. 45 мъченици в Никопол 
Арменски († 319). Св. мъченик Алек-
сандър. Св. Антоний Печорски († 
1073)

11   Св. мъченица Евфимия Пре-
хвална († 451). Св. равноапостолна 
княгиня Олга († 969). Св. преподобни 
Никодим Албански († 1722)

12 Свв. мъченици Прокъл и Ила-
рий (I-II). Св. Мария Колендуха († 
591). Св. преподобни Михаил Мале-
ин († 962)

13 Събор на св. архангел Гаври-
ил. Св. преподобни Стефан Саваит († 
794)

14 Св. апостол Акила от Седем-
десетте апостоли (I). Св. преподобни 
Онисим Чудотворец (IV). 

15 † Шеста Неделя след Петде-
сетница - НЕДЕЛЯ НА СВ. ОТЦИ ОТ 
ШЕСТТЕ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОРИ

16 Св. свещеномъченик Атино-
ген и десетте му ученици († ок. 311). 
Св. мъченица Юлия девица († ок. 440 
или 613). 

17   * Св. великомъченица Мари-
на (Маргарита) (IV)

18 Св. мъченик Иакинт в 
Амастрида (IV). Св. мъченик Емили-
ян Доростолски (Емилиан Доростол-
ски) († 363)

19   Св. преподобна Макрина († 
370). Св. преподобни Дий Чудотво-
рец († ок. 430). Намиране мощите на 
св. Серафим Саровски (1903)

20 † СВ. СЛАВЕН ПРОРОК ИЛИЯ 
(IX век пр.Хр.) (Илинден)

21   Св. пророк йезекиил (VI 
в. пр.Xр.). Св. преподобни Симеон, 
юродив заради Христа († ок. 590). 
Св. преподобни йоан († ок. 590). Св, 
преподобни Онуфрий Мълчаливи 
Печерски (ХII в.)

22   † Седма Неделя след Петде-
сетница

23 Св. свещеномъченик Аполина-
рий, епископ Равенски (Равенийски) 
(ок. 75). Свв. мъченици Трофим, Тео-
фил и други тринадесет с тях († 305)

24 Св. великомъченица Христина 
(† ок. 300). Свв. мъченици благовер-
ни князе Борис и Глеб († 1015)

25   * Успение на св. Ана, майка на 
пресвета Богородица. Св. дякониса 
Олимпиада († 409). 

26   Св. свещеномъченик Ермо-
лай Никомидийски и другарите му 
(† 305). Св. преподобномъченица Па-
раскева Римлянка (138-161)

27   * Св. великомъченик Панте-
леймон (Св. Панталеймон) († 305). 
Свв. Седмочисленици - Кирил и Ме-
тодий, Климент, Наум, Сава, Горазд и 
Ангеларий (IX). 

28  Св. апостоли и дякони Про-
хор, Никанор, Тимон, Пармен и Ни-
колай (I-II). Св. мъченик Евстатий († 
ок. 316)

29 † Осма Неделя след Петде-
сетница 

30   Свв. апостоли от седемдесет-
те Сила, Силуан, Крискент, Епенет и 
Андроник (I).

31   (Богородични заговезни. За-
говява се за Богородичния пост) Св. 
мъченица Иулита (Юлита) († 304/5). 
Св.праведни Евдоким Кападокийски

100 ГОДИНИ ЧИТАЛИЩЕ В 
СЕЛО ПЕТКОВО

УСПЕшНА ИЗяВА НА САМОДЕЙЦИТЕ
ОТ ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН


