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Наричат го художник на 
българското село,  защото с 
творбите си виртуозно на-
рисува пъстрата  картина  на 
селския живот от края на XIX 
и началото на XX век. И защо-
то самият той има яки селски 
корени.   Такова  определение 
е вярно,  но непълно- към него 
трябва да се добави умението 
му да прониква дълбоко в чо-
вешката душа, да я изследва, 
да търси причинноследстве-
ните връзки в поведението 
на своите герои. Такъв е пи-
сателят Елин Пелин.

Той навлиза в литература-
та ни със свой свят и създава 
образи ярки и пълнокръвни,  
реалистични и въздейства-
щи. Поставени в естестве-
ната си среда, героите му 
водят всекидневна битка  за 
хляба, понасят тежестите на 
сиромашията и много рядко 
изживяват кратки мигове на 
щастие.

Новият живот в следосво-
божденска България нахлува 

с пълна сила  и променя нра-
вите. Патриархалните отно-
шения отстъпват място на 
нови страсти, пагубни за чо-
вешката душа-злоба,  завист, 
алчност,  безчестие. Поквара-
та на  големия град избира за 
свои жертви до вчера чисти и 
обичливи селски чеда. И ду-
шата страда...

Страда Боне Крайнене-
ца, когато умира неговата 
Сивушка, защото той и се-
мейството му са обречени на 
глад. Плаче сърцето на левент 
Никола, когато убийствената 
жега отнема живота на люби-
мата му Пенка. Нещастната 
Илчовица в страданието си 
отрича Бога. Тя не може да 
приеме, че дъщеря й е про-
паднала в града и заклеймя-
ва в божия храм този живот, 
в който няма правда.  Стене 
душата на  стария Герак,  ко-
гато гледа как пред очите му 
рухва семейството - до вчера 
сговорно, трудолюбиво, чес-
тито. Алчният Божан иска да 

135 години от рождението на елин Пелин

ПРОНИКНОВЕН 
ПОЗНАВАЧ НА 

ЧОВЕШКАТА ДУША
заграби всичко, безхарактер-
ният Петър е готов да пропие 
бащиното имане, а Павел е 
озлобен и отчужден,  обсебен 
от безнравственото си битие 
в града. Отчаян, дядо Йордан, 
някогашният първенец на се-
лото, мълви: “Любовта бяга 
от човешките сърца, хората 
не са вече братя”. Това е теж-
ката присъда на един обик-
новен човек над зараждащия 
се нов свят, в който честта и 
достойнството, любовта и 
добротата не струват нищо.

Нещастни са Пелинковите 
герои, когато загубят любов-
та си. Много често причината 
за това е нищетата. Свилен не 
може да се ожени за любима-
та си Милена, защото е беден, 
няма свой дом и изплаща ба-
щини дългове. Богатият поп 
Лука се възправя срещу лю-
бовта на единствената си дъ-
щеря, защото е отдала сърце-
то си на ратая Добрян. Непо-
лучила бащина благословия, 
Ивка се самоубива.

Като писател реалист    
Елин Пелин не идеализира 
своите герои-като земни хора  
те носят в себе си и доброто,  
и злото. Такъв сложен образ е 
Еньо от повестта ”Земя”.  Еньо 
обича  земята и е  стопанин 
за пример, но тази обич се из-
ражда в пагубна страст, която 
взема душата му. Той продава 
любовта си към Цвета  за ни-
вите на Станка Гърбушката, 
посяга на живота на брата си. 
Търсейки утеха в алкохола, 
на моменти в съзнанието му 
проблясва истината, че  “жи-
вотът без любов лула тютюн 
не струва”. Като страдалец на-
пуска земния свят Еньо, а ли-
цето му прилича на буца земя 
от  засъхнала угар- алюзия за 
убийствената му страст към 
земята.

Такива са  страдалците 
от творчество на писателя- 
правдиви и истински, като 
че взети направо от живота. 
И те го правят омайно и въз-
действащо. 

Неслучайно то заема дос-
тойно място в литературната 
ни класика.

175 години от рождението на 
Васил леВски

СВЕТЪЛ ПРИМЕР 
ЗА РОДОЛЮБИЕ

На  18 юли 1837 година е роден Апостолът на свободата 
Васил Левски - най-безспорната личност в българската исто-
рия. Със своя живот и дейност Левски се превърна в знаме на 
борците за национална независимост, в икона на жадуваната 
свобода, пред която народът се прекланя.

ШОПСКИТЕ ТАНЦИ 
ОТНОВО ПОКОРЯВАТ 

ЕВРОПА

„Огърлицата на безсмъртието”       Д. Узунов

на стр. 2
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Преди четири години фон-
дация „работилница за граж-
дански инициативи” подаде 
ръка на читалището в с. Г. ра-
ковица, като финансира про-
ект „Предай нататък”. Парите 
ни бяха нужни за закупуване 
на контейнери и кошчета за 
отпадъци, които да монтира-
ме край бреговете на язовир 
„Огняново”.

За другите идеи не ни 
трябваха пари. Нужни ни 
бяха съмишленици. И ги сре-
щахме. Бог събира сродните 
души. Днес всичко се случва 
с подкрепата на приятели. И 
се случва всеки ден. Стига да 
извадиш тефтерчето с теле-
фоните им.

Проектът отдавна не е 
само „Събери боклука на дру-
гите”. Последната ни среща 
беше на 23 и 24 юни тази го-
дина с най-малките ни при-
ятели от 4 до 15-годишна 
възраст.  Те направиха първи 
стъпки с каяк на мястото, къ-
дето неотдавна беше смети-
ще. 

Има хора като един фран-

цузин роден в Африка, които 
крачка по крачка променят 
света ни. Иван Танги или 
момчето с лодките без ника-
къв хонорар се включва във 
всяка инициатива на „Предай 
нататък”. И дарява много ра-
дост на децата.

„Предай нататък” е уника-
лен проект, защото отдавна 
напусна границите на орга-
низацията със съдебна регис-
трация. Сега вече ние нямаме 
адрес на управление. Но от 
година на година като лави-
на идват все повече и повече 
доброволци. Събира ни любо-
вта към природата, събира ни 
едно тефтерче с телефоните 
на приятели - доброволци и 
спонсори, което ще ни среща 
отново в последната събота 
на август всяка година, за да 
продължим нататък с идея-
та, че „Ние не сме наследили 
природата от дедите си, а сме 
я взели от децата си”. 

Бъдете с нас на 25 август! 
Подайте ръка за да продъл-
жим нататък! 

СТОЯНКА ВЪЛЧЕВА

ДА ПРОДЪЛЖИШ НАТАТЪК  
С ПРИЯТЕЛИ

И тази година мотоклуб 
„Калашниците” организира 
благотворителен мото рок 
фест, на който участниците 
се радваха на много рок бира 
и игри. Те събраха средства 
за лечението на  4 - годишния 
Виктор Цончев, болен от дет-
ска церебрална парализа.

Благодарение на спонсо-
рите, посетителите и мото-
клуба бяха събрани 4700 лв 
за лечението и рехабилита-
цията на Вики.

На феста се чуваше ревът 

От 6 юли  до 9 юли т. г. 
представителният Шоп-
ски ансамбъл от читалище 
„Елин Пелин” направи не-
забравимо турне в сърцето 
на обединена Европа. В град 
Битбург, северозападна Гер-
мания, се проведе за 48-ми 
път Европейски фолклорен 
фестивал.

В него участваха 30 дър-
жави, които показаха на 
немската публика своите 
национални танци. По тра-
диция в Германия фести-
валните дни бяха съпрово-
дени с бирфест на фона на 
изпълненията на танцьо-
рите на няколко естради и 
пред заведения и кафенета 
в центъра на града. Просло-
вутата германската точност 
и безупречната организа-
ция се потвърдиха и тук.

В деня на пристигането 
на всички танцови състави 
беше подготвена “Вечер на 
запознаването”. На нея все-
ки състав бе представен от 
водещите с историята на 
възникването му , получе-
ните отличия в родината и 
извън нея, и с харатерното 
в тяхното танцово изкуство. 
Съставите демонстрираха 
част от свои танци, а после 
приканваха другите учас-
тници да се включат заед-
но с тях. Учудващо беше, че 
някои танцьори бързо схва-
щаха непознатите стъпки 
и така се създаде наистина 
приятелска атмосфера. Ко-
гато дойде време нашите 
танцьори да покажат сво-
ето изкуство, с учудване и 
притеснение разбрахме, че 

ШОПСКИТЕ ТАНЦИ ОТНОВО ПОКОРЯВАТ ЕВРОПА

на моторите, музиката на шест рок групи. На-
правен бе мото кордон до общинския център, 
където участниците поднесоха венци и цветя  
пред паметника на писателя Елин Пелин.

разля се много бира и се продаде на търг 
специално изработен за феста нож, парите от 
който отидоха в касата за лечението на детето.
разигра се и томбола, на която се раздадоха на-
гради от магазин MotoStoreBG и Lucas Oil.

Кулминацията на феста беше ревът на мо-
торите в памет на Теди и зарята в полунощ! 

„Калашниците” МСС искрено благодарят на 
ТВ „Фантастико”, Баумит, Община Елин Пелин, 
кмета на Нови хан Велин Велинов и на всички 
спонсори, поддръжници и приятели, благода-
рение на които стана як купон, съчетан с бла-
готворителност! 

РОК И РЕВ НА МОТОРИ ОГЛАСИХА 
ПОБИТ КАМЪК

нашите музиканти са оста-
вили инструментите си в 
общежитието, където бяхме 
настанени и вече си мисле-
хме, че няма да има вечер 
на запознаване с българите. 
Тогава се включи в действие 
прочутата българска изо-
бретателност и умение да 
се справим с всеки проблем. 
Момичета и момчета, без 
да се притесняват, че нямат 
музика се хванаха на хоро. 
Под отчетливите удари на 
тъпана хорото се забърза 
типично по шопски.  Тогава 
ръководителят на състава 
Борислав Ковачев вече беше 
намерил музика на запис и 
от компютъра бликна пре-
красната българска музика 
и нашите младежи покани-
ха своите приятели от дру-
гите състави да изиграят 
заедно едно хубаво право 
хоро. В този момент усеща-
нето на хората от нашата 
група бе все едно, че сме 

покорили Европа. На събот-
ното матине отново имаше 
танци, ръководителите на 
танцовите ансамбли бяха 
поздравени от кмета на 
града и последва размяна 
на подаръци. Близо до мяс-
тото имаше импровизиран 
базар  с национални сувени-
ри на съставите от всички 
държави. Най-интересни за 
германците бяха прочутите 
мускалчета с българско ро-
зово масло.

В следобедното дефиле 
участниците, облечени с 
най-пищните си национал-
ни костюми, преминаха из 
централните улици на гра-
да.

На третия ден се със-
тоя гала концерт, който бе 
своеобразна феерия от баг-
ри, звуци и движения, на 
вълшебството, на които се 
надслади цялата публика. 
Въпреки че фестивалът ня-
маше състезателен харак-

тер, присъстващите бяха 
завладяни от темперамент-
ните танци на българите, 
украинците и босненците. 
А леките, спокойни и гра-
циозни танци на белгийци-
те, австрийците, немците и 
холандците връщаха зрите-
лите в епохата на Среднове-
ковието. Нашите момичета 
и момчета дадоха всичко от 
себе си, за да станат посла-
ници на българския фолк-
лор и завладяха сърцата на 
публиката, която се учуд-
ваше как толко бързо тан-
цуват, как увеличават по-
степенно темпото и услож-
няват стъпките и фигурите 
и как сякаш танцът няма 
край! Особено я впечатли 
сюжетния Коледарски танц. 
Това е доказателство, че 
веселото настроение и ху-
мора са присъщи на всички 
европейски народи. В една 
от рекламните брошури на 
фестивала беше написано, 
че през тези дни в Битбург 
ще се срещнат великолепи-
ето на цветовете в носиите 
и типичните фолклорни 

танци на 30 нации. Но за на-
шите таньори фестивалът 
беше нещо повече от това. 
Тук те осъществиха нови 
запознанства, обогатиха 
своята артистична култура  
и доказаха, че Европа наис-
тина е обединена, но наро-
дите в нея не са еднакви, и 
въпреки това всеки уважава 
националните достойнства 
и традиции на другия и вяр-
ва, че тук е мястото да се по-
каже колко красота се крие 
в изконните  фолклорни 
традиции чрез танцовото 
изкуство.

В далечната Германия 
нямаше значение, че бъл-
гарите бяха на хиляди ки-
лометри от родината, в съз-
нанието на всички се появи 
прочутото мото на нашия 
Шопски празник: “ Що е ев-
ропско, оно е от Шопско”

Да им пожелаем още мно-
го следващи изяви из Евро-
па и други континенти, из-
пълнени с приятни емоции, 
нови приятелства и профе-
сионално удовлетворение.

МАРИНА КОЛЕВА
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РАБОТАТА В ЕКИП ДАВА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА - СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН:

-Госпожо Методиева, 
какво Ви мотивира да пое-
мете тежката отговорност 
и да заемете длъжността  
секретар на общината?

-Това, което винаги ме 
мотивира, независимо дали 
в работата или в личния жи-
вот, е предизвикателството 
да се справям с нови задачи и 
проблеми  и да постигам до-
бри резултати. Когато хората 
от екипа и близките ми оце-
няват положения труд, това 
ми дава сили и енергия да 
влагам всичко от себе си. От 
друга страна за мен е чест и 
голяма отговорност да рабо-
тя с ръководител и професио-
налист, като кмета на община 
Елин Пелин  Галя Георгиева. 

Оценявам доверието, ко-
ето ми беше гласувано и се 
старая  да го оправдая с еже-
дневната си работа. Явих се 
на конкурс, като си давах  
ясна сметка, че задачата не 
е лека  и това се потвържда-
ва в процеса на работа, като 
почти всеки ден  пред мен 
стои решаването на различ-
ни въпроси, свързани с адми-
нистрацията и гражданите, 
за които работим. Но за мен 
този ритъм е положителен, 
зареждащ и ми дава възмож-
ност непрекъснато да се усъ-
вършенствам.

- Секретарят на община е 
прекият шеф на общинска-
та администрация. В какво 
състояние я заварихте  и 
наложи ли се да правите 
промени?

Цветанка Методиева е секретар на общината от ми-
налата година.

Тя е 37-годишна. Висшето си образование завършва 
в колеж по туризъм  Благоевград, специалност  „Бизнес 
администрация”. Омъжена с две деца-син на 18г. и дъ-
щеря на 6г. В общината работи от 2008 год. 

- При  встъпването ми в 
длъжност ми беше необходи-
мо  време, за  да се адаптирам 
и да се запозная  в детайли с 
дейността на различните от-
дели,  въпреки че имах поглед  
за работата на общинската 
администрация.  Служители-
те  се справят добре с работа-
та си, по-голяма част от тях  
имат дългогодишен опит.

Направиха се някои про-
мени, като например въвеж-
дането на пропускателен ре-
жим в сградата на общината, 
защото според мен това е 
важно, касае  сигурността на 

служителите и,  разбира се, 
на гражданите. Всеки  граж-
данин има достъп до общи-
ната, но съответно по обявен 
ред. Непрекъснато се работи 
в посока на усъвършенства-
не,  с подкрепа на цялото ръ-
ководство.

- Кои основни услуги на 
гражданите извършват ва-
шите служители и кои отде-
ли са най-натоварени?

- Основните услуги, които 
са най-търсени от граждани-
те са:

- Обща информация;
- Административно-тех-

нически услуги;
- Гражданско състояние и 

регистрация;
- Административни услу-

ги: местни данъци и такси;
- Административно-прав-

ни услуги и общинска соб-
ственост;

- Каса;
- Допълнителни услуги
За по-добро, ефективно 

и прозрачно управление е 
въведена системата за об-
служване на едно гише чрез 
Център за услуги и инфор-
мация. Въведена е система за 
контрол на документооборо-
та и проследяване на движе-
нието, спазване на сроковете 

на предлаганите услуги чрез 
системата   за електронно 
деловодство – АКСТЪр. Във 
връзка с подобряването на 
комуникацията и удовлет-
вореността на гражданите 
и бизнеса от дейността на 
общинската администрация, 
е създадена възможност за 
проучване на тяхното мне-
ние и препоръки за подо-
бряване на предоставяните 
услуги. Служителите от Цен-
търа за услуги и информация 
на гражданите посредничат 
за извършването на всички 
видове административни ус-
луги и дават информация за 
тях. На “едно гише” се пода-
ват заявления, придружени с 
необходимите документи.

За улеснение на гражда-
ните са разработени типо-
ви молби-бланки за голяма 
част от услугите. Гражданите 
депозират своето искане за 
съответната услуга в ЦУИГ 
и в нормативно установения 
срок получават резултата от 
услугата, т.е. регламентът е 
изключително точен, ясен и 
унифициран за всяка услуга.

Всички компютри са свър-
зани в мрежа и във всеки мо-
мент служителите могат да 
проследят къде се намира 
дадена молба, какви резолю-
ции има, какъв е срокът на 
изпълнение и причината за 
евентуално забавяне.

Извършват се над 90  вида 
услуги и се дава пълна ин-
формация по съответните 
направления – технически 
дейности, стопански дей-
ности, гражданско състояние, 
общински  жилища и имоти и 
други.

В  сградата на общината 
има информационно табло, 
където се поставя текуща 
информация за търгове и 
конкурси, данъци, културни 
събития и други.

Като цяло администраци-
ята работи изключително до-
бре. Натоварването с работа 
в отделите е значителна. 

Предимства на сегашната 

организация на работа в отде-
лите е утвърденият принцип 
на екипност, създаденият до-
бър колектив и високата ква-
лификация на служителите.

-  Имате ли обратна връз-
ка, т.е. знаете ли мнението 
на гражданите за качество-
то на работа на общинската 
администрация?

- Търсим обратна връзка 
с потребителите на наши-
те услуги. Ангажираме се да 
търсим мнения и препоръ-
ки от гражданите, да вземем 
предвид похвалите и оплак-
ванията; да ги анализираме 
и предприемем адекватни 
действия. За тази цел в ин-
формационния център  сме 
поставили Книга за мнения 
и предложения. разработи-
ли сме и анкетни карти, чи-
ето попълване  ни дава ясна 
представа до каква степен 
сме задоволили желанията 
на нашите клиенти.

Важен елемент от качест-
вото на обслужване на граж-

даните е да откликнем на 
техните нужди и да отгово-
рим на техните очаквания.

Обратната връзка „граж-
дани-администрация” се 
осъществява посредством 
анкетиране на клиентите  и 
чрез мнения и препоръки, из-
пратени по обикновена или 
електронна поща. Наличието 
на обратна връзка дава въз-
можност за контрол върху 
дейността на службите, за 
повишаване на качеството на 
услугите.

-  Вие как оценявате ка-
чеството на обслужване на 
гражданите?  Има ли опции 
за повишаване на ефектив-
ността?

- Една от приоритетните 
задачи и основни дейности 
на общинската администра-
ция е била и продължава да 
бъде облекчаване и подобря-
ване на административното 
обслужване на гражданите и 
бизнеса. Тя е разработила и 
внедрила Система за управле-
ние на качеството по смисъла 
на Европейския стандарт БДС 
EN ISO 9001:2000, Система за 
управление на околната сре-
да ISO 14001:2004 и предстои 

да се разработи и внедри Сис-
тема за управление на сигур-
ността на информацията ISO 
27001:2005. 

В резултат на ефектив-
но действащата система по 
управление на качеството, 
общинската администрация 
цели да постигне подобрение 
на дейността си и да спечели 
доверието и уважението на 
своите клиенти.

Предстои да се разработи 
и внедри WEB модул за мо-
дернизиране и експлоатация 
на електронни услуги, даващ 
възможност заявител-граж-
данин или фирма да подават 
своите документи през ин-
тернет страницата на Общи-
на Елин Пелин. работим за 
предоставяне на администра-
тивни услуги по електронен 
път - формуляри, които могат 
да бъдат не само извлечени 
от интернет страницата на 
общината, но и изпратени по 
електронен път след въвеж-
дането на нужната информа-

ция. 
Чрез този канал за кому-

никация потребителите след-
ва да имат възможност както 
да заявят, така и да просле-
дят изпълнението на своето 
искане и да получат резулта-
та от него по електронен път. 
Това е съвременен  начин за 
реализиране на по-бързо и 
ефективно обслужване и за 
двете страни, участващи в 
процеса.

- Вие сте ново лице за об-
щината в качеството си на 
секретар. Какво ще пожела-
ете на служителите и граж-
даните?

- На служителите и граж-
даните искам  да пожелая 
здраве и късмет. Колегите 
от общинската  администра-
ция  да изпълняват  съвестно 
служебните си задължения 
-много е важно да работят  в 
екип и да се уважават помеж-
ду си. Всичко това дава добри 
резултати. 

Гражданите имат пра-
во по всяко време да дават 
оценка за работата на адми-
нистрацията. Това е важно  за 
подобряване качеството на 
обслужване.

Момент от всекидневието на общинското ръководство
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общинските съветници решават    
РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ НА ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН

р Е Ш Е Н И Е  № 291
Уведомява районна прокура-

тура-Елин Пелин, че за решава-
не на поставения въпрос относ-
но отмяна на решение №1159 
по протокол №44/30.09.2010г. 
на Общински съвет- Елин Пелин 
като нищожно, следва да бъде 
сезиран компетентния орган, а 
именно Административен съд-
София област.

р Е Ш Е Н И Е  № 292
На основание чл.21 ал.1 т.8 и 

т.23 от ЗМСМА, чл.13 ал.1 и ал.7 
от Закона за горите:

1. Упълномощава Панай-
от Панайотов – Управител на 
„Общински гори – Елин Пелин” 
ЕООД гр.Елин Пелин да проведе 
процедура за възлагане изработ-
ването на Задание за горскосто-
пански план и Горскостопански 
план за общинските горски те-
ритории в Община Елин Пелин.

2. Необходимите средства в 
размер на 20 000,00 лева да бъ-
дат осигурени от Общински бю-
джет 2012г. като се увеличи § 43-
01-Субсидия за текуща дейност, 
Функция 8-6-898-Други дей-
ности по икономиката (Местни 
дейности) с 20 000,00лв. и се на-
мали § 97-00-резерв за непред-
видени и неотложни разходи, 
Функция 10-0-998-резерв с 20 
000,00лв.

р Е Ш Е Н И Е  № 293
На основание чл.21 ал.1 т.8 

и т.23 от ЗМСМА, чл.41 ал.3 от 
Наредба за управление на об-
щинските горски територии в 
Община Елин Пелин разрешава 
Панайот Панайотов – Управи-
тел на „Общински гори–Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин 
със средства на Дружеството на 
стойност до 10 000,00лв. да при-
добие високопроходим автомо-
бил за охрана на горските тери-
тории, собственост на Община 
Елин Пелин.

р Е Ш Е Н И Е  № 294
На основание чл.21 ал.1 т.8 

и т.23 от ЗМСМА, чл.7 ал.1 от 
Наредба за условията и реда 
за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии 
- държавна и общинска собстве-
ност, и за ползването на  дърве-
сина и недървесни горски про-
дукти,  Общински съвет-Елин 
Пелин приема и одобрява Го-
дишен план на „Общински гори 
– Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 
Пелин за ползване на дървесина 
през 2012 година, както следва:

І. Иглолистни 
Вид сечи/Мярка/Ползване 

Забележка
Прореждане/пл. м3/400 

размера на ползване е без клони 
Общо: 400

ІІ. Широколистни
Вид сечи./Мярка/Ползване/

Забележка
Прочисткат./ м.3/60
размер на ползване е без 

клон Пробирка  540
Общо:  600
ІІІ. Общо Иглолистни и Ши-

роколистни
Дървесни видове/Мярка 

Ползване без клони
Иглолистни/пл. м3/400
Широколистни /т. м3/600
Всичко:  1000
р Е Ш Е Н И Е  № 295
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.40 от Наредба 
за управление на общинските 
горски територии в Община 
Елин Пелин, Общински съвет – 
Елин Пелин приема и одобрява 
щатно разписание на „Общин-

ски гори – Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин за 2012 година, 
съгласно приложението с №08-
6122(1)/25.06.2012г.

р Е Ш Е Н И Е  № 296
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  
„Синанец” ЕООД гр.Елин Пелин 
за 2011 година, съгласно прило-
жението в протокола с вх.№ 08-
6008/28.03.2012г.

р Е Ш Е Н И Е № 297
На основание  чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 от 
Търговски закон освобождава 
Управителя на  „Синанец” ЕООД 
гр.Елин Пелин от отговорност 
за 2011 година.

р Е Ш Е Н И Е  № 298
На основание чл.21 ал.1 т.11 

и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от 
ЗУТ:

1.  Одобрява  ПУП-ПЗ  „За ав-
тосервиз ”  на имот № 000414 в 
землището на с.Нови хан с ЕКА-
ТТЕ 52012, Община Елин Пелин, 
Софийска област, със следните 
показатели: височина на сгра-
дите – до 10м; плътност на за-
строяване – до 60%; Кинт – до 
1,5; минимална озеленена площ 
– 20%; начин на застрояване 
– свободно. 

2. Проектирането, изгражда-
нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Об-
щински съвет-Елин Пелин под-
робен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възло-
жител /собственик/, съгласно 
решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

р Е Ш Е Н И Е  № 299             
На основание чл.21 ал.1 т.11 

и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от 
ЗУТ:

1. Одобрява ПУП-ПЗ „За 
вилно строителство” на имот 
№045032, местност „Краище” в 
землището на с.Огняново с ЕКА-
ТТЕ 53343, Община Елин Пелин, 
Софийска област, със следните 
показатели: устройствена зона 
– Ов, височина на сградите – до 
7м; плътност на застрояване – 
до 40%; Кинт – до 0,8; минимал-
на озеленена площ – 40%; начин 
на застрояване – свободно.       

2. Проектирането, изгражда-
нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Об-
щински съвет-Елин Пелин под-
робен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възло-
жител /собственик/, съгласно 
решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

р Е Ш Е Н И Е  № 300
На основание чл.21 ал.1 т.11 

и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от 
ЗУТ:

1.  Одобрява  ПУП-ПЗ „За ав-
тосервиз ”  на имот № 069027, 
местност „ русоляко-Домухчи-
ята ” в землището на с.Лесново 
с ЕКАТТЕ 43445, Община Елин 
Пелин, Софишйска област, със 
следните показатели: устрой-
ствена зона – Пп, височина на 
сградите – до 10м; плътност на 
застрояване – до 60%; Кинт – до 
1,2; минимална озеленена площ 
– 20%; начин на застрояване 
– свободно; свързано с ПИ № 
069028.    

2. Проектирането, изгражда-

нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Об-
щински съвет-Елин Пелин под-
робен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възло-
жител /собственик/, съгласно 
решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

р Е Ш Е Н И Е  № 301
На основание чл.21 ал.1 т.8 

и т.13 от ЗМСМА и във връзка с 
чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 
от ППЗОЗЗ:

1. Дава съгласие при реализи-
ране на инвестиционното наме-
рение „жилищно строителство” 
в ПИ №306006 в землището на 
с.Нови хан, Община Елин Пе-
лин, Софийска област, външно-
то ел.захранване на имота да се 
осъществи подземно по общин-
ски полски пътища №№000945, 
000807 и 000800 и общински 
канал № 000910 по КВС на зем-
лището на с.Нови хан, съгласно 
изработения ПУП-ПП.  

2. Съгласуването на препи-
ската със заинтересуваните цен-
трални и териториални адми-
нистрации, специализираните 
контролни органи и експлоата-
ционни дружества да е за смет-
ка на инвеститора-собственик 
Иван Димитров Иванов.

р Е Ш Е Н И Е  № 302
На основание чл.21 ал.1 т.8 

и т.13 от ЗМСМА и във връзка с 
чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 
от ППЗОЗЗ:

1. Дава съгласие при реализи-
ране на инвестиционното наме-
рение „жилищно строителство” 
в ПИ №306006 в землището на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, 
Софийска област, пътния достъп 
до имота да се осъществи като 
се използват части от общин-
ски полски пътища №№000945, 
000807 и 000800 и общински 
канал № 000910 по КВС на зем-
лището на с.Нови хан, съгласно 
изработения ПУП-ПП.  

2. Съгласуването на препи-
ската със заинтересуваните 
централни и териториални ад-
министрации, специализирани-
те контролни органи и експло-
атационни дружества и таксата 
за смяна предназначението на 
земеделската земя за неземе-
делски нужди на частите от об-
щинските имоти да е за сметка 
на инвеститора-собственик 
Иван Димитров Иванов.

р Е Ш Е Н И Е  № 303
На основание чл.21, ал.1, 

т.18 от ЗМСМА, улица с ОТ 221А- 
221Б- 221В, находяща се в с.Нови 
хан да се именува ,,Липите”.

р Е Ш Е Н И Е  № 304
На основание чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА, чл.9 от Правилника 
за реда за предоставяне на едно-
кратни безвъзмездни финансо-
ви помощи в полза на физически 
лица от бюджета на Общината да 
бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова помощ 
размер на 75.00лв. от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2012 
година, на следните физически 
лица:

1. Стефан Цветков Дими-
тров - с.Чурек

2. Стефан Димитров Сте-
фанов - с.Чурек

3. Георги Величков Стоя-
нов - с.Чурек

4. Милка Иванова Стояно-
ва - с.Чурек

5. Ирина Красимирова 

Добрева - с.Елешница
6. Петър Златков Георги-

ев - с.Елешница
7. Манол Стоилов Джоров 

- с.Гара Елин Пелин
8. Мария Ангелова Бонева 

- с.Гара Елин Пелин
9. Борис Андонов Петров- 

с.Гара Елин Пелин
10. Венцислав Величков 

Несторов за нуждите на сина 
му Ясен Венциславов Несторов 
- с.Петково

11. Петко Атанасов Васи-
лев - с.Лесново

12. Анастасия Антониос Ге-
оргуси-Георгусиди - равно поле

р Е Ш Е Н И Е  № 305
На основание чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от Пра-
вилника за реда за предоставя-
не на еднократни безвъзмезд-
ни финансови помощи в полза 
на физически лица от бюджета 
на Община Елин Пелин да бъде 
предоставена еднократна без-
възмездна финансова помощ от 
бюджета на Община Елин Пелин 
за 2012г. на Ангелина Димитро-
ва Димитрова от с.Нови хан в 
размер на 500,00 (петстотин) 
лева във връзка с претърпяна 
скъпоструваща операция

р Е Ш Е Н И Е  № 306
На основание чл.21, ал.1, т.6 

от ЗМСМА да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна фи-
нансова помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2012г. в 
размер на 100,00 лева на след-
ните лица, ветерани от войните, 
живущи на територията на Об-
щина Елин Пелин: 

1. Стоян Павлов Канев- 
гр.Елин Пелин

2. Ангел Стоянов Дойчов- 
гр.Елин Пелин

3. Атанас Бонев Добрев- 
гр.Елин Пелин

4. Петър Димитров русев- 
с.Гара Елин Пелин

5. Никифор Симов рангелов- 
с.Гара Елин Пелин

6. Иван Йорданов Милев- 
с.Крушовица

7. Ангел Николов Фичеров- 
с.Габра

8. Илия Димитров Спасов- 
с.Габра

9. Ванко Милушев Велков- 
с.Габра

10. Димитър Христов Георги-
ев - с.Огняново

11. Иванчо Александров Ми-
нев - с.Огняново

12. Иван Трайков Георгиев- 
с.Доганово

13. Йордан Николов Цвета-
нов - с.Лесново

14. Георги Стоянов Георгиев 
- с.Чурек

15. Стоил Митов Венев- 
с.равно поле

16. Борис Йосифов Митков- 
с.Мусачево

17. Борис Янакиев Богданов 
- с.Мусачево

18. Благой Николов Пили-
щарски - с.Мусачево

19. Методи Атанасов Коста-
динов - с.Мусачево

р Е Ш Е Н И Е  № 307
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 упра-
вление и разпореждане с имо-
ти общинска собственост 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.УПИ І-магазин в кв.36 по 
ЗрП на с.Чурек, целия с площ от 
2010 кв.м.

V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  
ЗА ПрОВЕЖДАНЕ НА ПрОЦЕДУ-
рИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

-Недвижим имот – публична 
общинска собственост съста-
вляващ, три броя помещения /
класни стаи, всяка с площ от 49.6 
кв.м., обща площ 148.8 кв.м./ на-
ходящи се на III-ти етаж в сгра-
дата на СОУ „Васил Левски”, из-
градена в УПИ VІIІ-За училище, 
кв.89 по плана на гр.Елин Пелин, 
Община Елин Пелин, обл.Софий-
ска.

-Земеделски имот №000946 с 
площ от 0.904 дка по одобрената 
карта на възстановена собстве-
ност на землище с.равно поле.

р Е Ш Е Н И Е  № 308
На основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и чл.60, 
ал.1, от Закона за общинската 
собственост, чл.2, ал.2, т.2 от На-
редба №4 на Общински съвет за 
реда за 

1. Обявява за частна общин-
ска собственост - части от УПИ 
I-за обществен център, кв.4 по 
плана на с.Гара Елин Пелин, как-
то следва:

- 33 кв.м. /тридесет и три 
км.м./, които се присъединяват 
към УПИ XIV-256, кв.4 по плана 
на с.Гара Елин Пелин при грани-
ци: имот пл.№256 и улица с о.т. 
202-169 и улица с о.т.202-201 
- попадащи в образувания УПИ 
XIV-256, кв.4 със заповед №ТС-
922/25.08.2009 год. на Кмета на 
община Елин Пелин.

- 5 кв.м. /пет кв.м./, които се 
присъединяват към УПИ XIV-256, 
кв.4 по плана на с.Гара Елин Пе-
лин при граници: имот пл.№256 
и улица с о.т.202-201 и УПИ XVIII 
– 256, кв.4,  попадащи в образу-
вания УПИ XIV-256 кв.4 със запо-
вед №ТС-922/25.08.2009 год. на 
Кмета на община Елин Пелин.

- 185 кв.м. /сто осемдесет и 
пет кв.м./, които се присъеди-
няват към УПИ XVIII-256, кв.4 
по плана на с.Гара Елин Пелин 
при граници: имот пл.№256 
и улица с о.т.202-201, УПИ XIX 
– 256, кв.4 и УПИ XIV-256 кв.4,  
попадащи в образувания УПИ 
XVIII-256, кв.4 със заповед №ТС-
922/25.08.2009 год. на Кмета на 
община Елин Пелин.

- 340 кв.м. /триста и четири-
десет кв.м./, които се присъеди-
няват към УПИ XIX-256, кв.4 по 
плана на с.Гара Елин Пелин при 
граници: имот пл.№256 и улица 
с о.т.202-201, УПИ XX-общ. за хо-
телски комплекс, кв.4 по плана 
на с.Гара Елин Пелин със запо-
вед №ТС-922/25.08.2009 год. на 
Кмета на община Елин Пелин.

- 1225 кв.м. /хиляда двеста 
двадесет и пет кв.м./, от УПИ XX-
общ. за хотелски комплекс, кв.4 
по плана на с.Гара Елин Пелин 
при граници: улица с о.т.202-
201, улица с о.т. 201-220, УПИ 
XIII-278, кв.4 и УПИ XIX-256, кв.4 

2. За частите от УПИ I-за об-
ществен център, кв.4 по плана 
на с.Гара Елин Пелин подробно 
описани в т.1 от настоящето ре-
шение, представляващи части 
от новообразуваните урегули-
раните поземлени имоти да се 
съставят актове за частна об-
щинска собственост.

Пълният текст на Решения-
та четете на сайта на община 
Елин Пелин: www.elinpelin.org
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РОДНОТО 
БАЙЛОВ0

Байлово се казва моето 
малко и хубаво село, където 
съм се родил и където съм 
прекарал незабравимите дет-
ски години.

Много е хубаво моето 
родно село. То  е наредило 
малките си бели къщички с 
червено гривосани по края 
прозорчета по едно разлато 
възвишение - там, където 
Средна  гора  се откача от ней-
ната майка Стара планина и 
повежда дружини от малки 
и големи върхове на изток 
към Тракия. Обърнато право 
срещу слънцето,  то се радва  
и гледа през дивите овошки 
на дворовете си един живо-
писен,  весел и зелен простор 
от поляни, долинки, ниви, 
напостлани между шубрако-

ви синори като пъстри чер-
ги, малки кичести горички и 
едвам доловими живи петна 
на селца. Право насреща тоя 
простор се прегражда от зъб-
чатата верига на рила- зиме 
бял сън, лете  синкаво виде-
ние. На  запад пък стои дос-
тойно изправена до небето 
хубавицата Витоша и всяка 
вечер спокойно изпраща и за-
крива залязващото слънце.

Сред тая хубава родна 
картина, заградена в тая чуд-
на рамка, съм прекарал мо-
ето безгрижно детство. Тук 
най-напред съм почувствал 
живота,  тук най-напред съм 
се запознал със света. Много 
пролети, много лета, много 
есени и много зими съм се 
учудвал на странните про-
мени на природата,над нео-
чакваните случки в живота. 
В нескончаеми игри край 
селската рекичка,  в скитане 

ПИСАТЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ
по полето и по горите, в при-
ятелска дружба с животните,  
с птичките, с пеперудите, с 
тревите, с цветята растеше 
моята детска душа и се разви-
ваше моят ламтеж за знание.

Тук,  в тоя прекрасен кът,  
съм научил нашия хубав език, 
тук съм чул чудната  българ-
ска песен,  извезана  от красо-
тата на най-хубави думи. Тук 
съм опознал нашия работлив 
народ,  нашия човек-българи-
на и неговата широка, добро-
детелна  и отзивчива душа.

МЪДРЕЦЪТ ЗА 
ЖИВОТА И 

ЛИТЕРАТУРАТА
Ако в България някога 

се роди гений,  то той ще бъде 
геният на  завистта.
Социалната действи-

телност винаги тежи на чо-
века. И затова човек дири и 
иска да се освободи от нея. 
Най-сполучливото освобож-
дение е изкуството и затова 
то не може да бъде доктри-
нерно.
Творецът трябва да 

бъде талантлив човек,  свобо-
ден ум,  горд дух.
Мярката за изкуството 

трябва да бъде не килограми, 
а карат.
Смятам за твърде бла-

городна работа участието, 
което взимам, в четения пред 
селяни, работници, пред бри-
гадири и деца. Това ми прави 
голямо удоволствие и влиза-
нето в контакт с народа ме 
ободрява и вдъхновява.
Малкият разказ трябва 

да има преди всичко съдър-
жание, трябва да  има ковна-
та в него една  идея,  безраз-
лично каква.  Всяко произве-
дение от тоя род неминуемо 
трябва да  отговаря на въпро-
са защо е написано.
Лиричността разваля 

разказа. Малкият разказ не 
търпи възвишен тон.
ръководното начало 

при написване на разказа е 
идеята, а не образът, както е 
в стихотворението. Ето  защо 
неговият край трябва да бъде 

логичен. Да те влече и да те 
спре там, дето трябва.
Идеята на разказа расте 

като дръвчето. Тя има корен, 
стебло и връх. Когато се пре-
сажда, не трябва да се забива 
с върха надолу.
Простота в  израза, 

честност в мислите и чувство  
за мярка-това са най-добрите 

качества на белетриста.
Лъжата в разказа  е по-

грозно нещо от лъжата в раз-
говора, казва Чехов.

ЕЛИН ПЕЛИН ЗА 
ЛИТЕРАТУРАТА 

ЗА ДЕЦА
Децата в училището жи-

веят в една особена атмосфе-
ра, дето книгата им се налага 
сама по себе си. От читанките 
и христоматиите те се запоз-
нават с откъслеци от разни 
автори, които будят техния 
интерес. В училището те до-
биват знания за животни, 
земи, столици, морета, което 
дразни и възбужда детската 

фантазия и предизвиква ин-
терес към нещо по-ново, по-
неизвестно, по-любопитно и 
увлекателно. Тоя интерес на 

детето може да бъде задово-
лен само с четене на книги 
вън от училището.
Любовта към книгата 

и интерес към литературата 
ако не се развие у човека още 
когато той е дете, не може да 
се развие никога. 
За по-малките деца кни-

гата трябва да бъде едновре-

менно и книга ,  и играчка.
С нищо не могат да се 

заменят като четиво на деца-
та народните приказки и ле-
генди из Стария завет.
При днешните скъпи 

цени на книгата трябва да 
се направи нещо, та и най-
бедното дете, което ходи на 
училище, да има освен учеб-
ниците и други свои, лично 
негови си книги.
Държавата дава субси-

дии за насадени дръвчета,  за 
фурни за печене на сливи,  за  
отгледани породисти свини и 
прасета, а  за ония,  които са-
дят най-хубавите цветя в чо-
вешката душа, няма никаква 
грижа.

Дом-паметник „Елин Пелин” в Байлово

Родната къща
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НИКОЛАЙ ХАЙТОВ
Не помня кой бе казал (но 

право го е казал!), че една 
книга , която се чете само 
веднъж, не е книга; че добра-
та книга се чете и втори път, 
и трети път, чете се винаги , 
и всякога човек открива по 
нещо ново в нея и всякога 
се вълнува от нея. Такива са 
книгите, разказите  и повес-
тите на Елин Пелин. Те имат 
в себе си неща като магнит за 
мислите и чувствата.

Този магнетизъм на Елин 
Пелиновата проза, ето вече 
толкова десетилетия откак 
тя е създадена и публикувана 
– не се нито изтощава, нито 
намалява. Много хвалени и 
прехвалени книги на много 
по-гръмогласни автори, как-

EМИЛИЯН СТАНЕВ
Някои теми могат да оста-

ряват, но правдата и красота-
та никога не остаряват в про-
изведенията на истинския ху-
дожник. Иначе литературно-
то и културното наследство, 
съхранено в библиотеките 
и музеите, не би събуждало 
възхищение в поколенията, 
нито би имало друга стой-
ност освен историческата. 
Това напълно се отнася към 
Елин Пелин, чиито разкази, 
повести и стихове в проза и 
днес ни доставят най-чиста 
художествена наслада.

Аз поставям „Под мана-
стирската лоза” на върхове-
те на нашата белетристика. 
Това съвсем не означава, че 
подценявам другите произ-
ведения на Елин Пелин. Но 
тук, в тая малка книжка, Елин 
Пелин е надникнал най-дъл-
боко в българския светоглед, 
диалектичен в същността 
си, и толкова проникновено 
и поетично е изразил отно-
шенията на българина към 
големите проблеми на жи-
вота, към доброто и злото, 
към греха и светостта, към 
любовта и смъртта и пр. И 
колко изящно, с каква чудна 
мярка и сдържан патос е на-
писана тази книжка, малка 
по страници, но  много голя-

ДРУГИТЕ ЗА ПИСАТЕЛЯ
то се появиха, така прошумя-
ха и угаснаха, а Елин Пелино-
вите продължават да се четат 
и препрочитат.

разгърнете старите лите-
ратурни списания, и ще ви-
дите, че по времето, когато 
се печатат Елин Пелиновите 
разкази и повести, офици-
алната критика въздига в 
небесата книги и автори, за 
които сега вече никой не се 
дори и сеща, а за „Косачи”и за 
„Гераците”или не се говори , 
или се правят снизходителни 
забележки.

Изобщо, за Елин Пелино-
вата проза по онова време, 
двайсетте години на века, 
официалната оценка е , че тя 
не е достатъчно изящна, че тя 
е „шопска”, регионална и т.н. 
Добре, че в литературата има 
и други съдници и най-вече 
съдникът,наречен”време”, ко-
ето умее да отсява най-добре 
бездарното от даровитото, 
преходното от непреходното, 
дребното от едрото.И тък-
мо този безпогрешен и без-
жалостен критик определи 
мястото на Елин Пелин в на-
шата литература и го поста-
ви редом с малкото класици 
на българската проза- Вазов, 
Йовков и Захари Стоянов.

Макар до неотдавна Елин 
Пелин да минаваше за типи-
чен „регионален” или , казано 
на български език,”районен” 
писател, той влезе във веч-
ността, неговата проза прек-
рачи границите на България 
и се превърна в едно от до-
казателствата , че голямата 
литература е винаги ярко на-
ционална.

Елин Пелиновите Андреш-
ковци, Сисоевци, Нане Стоич-
ковци, Гелевци и Вутевци ще 
останат в литературата не с 
шопските си беневреци, а със 
своя български характер.

Много „тайни” има Елин 
Пелин, не само в конфликти-
те и в езика – чист, звучен и 
сочен български език; една 
от големите негови магии е, 
че той възпява красотата у 
човека, вдъхва му чисти по-
риви и благородни чувства..

Социалните мотиви в 
творчеството на Елин Пелин 
бликат някак  естествено, 
като светлината – от разпале-
ния огън. разказите и повес-
тите на Елин Пелин са като 
росни капки, в които се ог-
лежда целия всемир; затова 
в никакви трактати по-соци-
алния човек не би могъл да 
научи повече за разпадането 

на нашето патриархално се-
мейство, отколкото в негова-
та малка повест „Гераците”.
Никакви статистики не могат 
да ни внушат дори частица 
от онова, което научаваме за 
тежката селска мъка в мъ-
ничкия и не дори тъжен, а 
хумористичен разказ, озагла-
вен „Андрешко”. Тази пък и 
не само тази творба на Елин 
Пелин доказва истината , че 
познанието чрез литерату-
рата е огромна сила, защото е 
съчетано с вълнението . Това 
е всъшност предимството на 
литературното познание над 
сухото, обикновеното позна-
ние-защото то едновременно 
ни учи, и възвисява, направ-
лява и облагородява. В тоя 
смисъл литературното по-
знание, внушено ни от Елин 
Пелиновите разкази и повес-
ти, е една наистина огромна 
духовна сила, от която ние 
черпим с две ръце...

Елин Пелин насели ве-
чния свят на изкуството със 
своите шопи и тъй даде до-
казателство за творческата 
мощ на българина, за красо-
тата и духовната му сила.

Ето защо неговите книги 
ще бъдат четени и препрочи-
тани, винаги обичани.... 

ма по съдържание, която на 
времето разсърди поповете, 
та искаха да отлъчат автора 
й от църквата. Най-ценното 
в нея, покрай другото, е ду-
ховитостта, не хуморът, как-
то биха помислили някои, а 
именно духовитостта – едно 
рядко срещано качество в на-
шата литература, въпреки че 
не липсва у българина. Този 
българин, изправен пред 
световните загадки, се е спа-
сявал с уравновесеността на 
своя ум, скептичен и търпи-
мо човечен, готов да извини 
и прости човешките слабо-
сти, защото разбира диалек-
тиката на самия живот…

Много често съм скитал 
по лов край село Байлово, из 
местностите, където Елин 
Пелин е прекарвал млади-
те си години, и винаги съм 
носил в душата си неговия 
свят, както и спомените ми 
с малкото ми срещи с него. 
Виждал съм по тия места как 

МАКСИМ ГОРКИ
“Когато четях произведе-

нията му, чувствах дъха на 
вашата розова долина, виж-
дах разнообразните красиви 
български долини и поля. 
Представях си величествени-
те и горди ваши планини. Във 
всеки негов ред се чувства, че 
този голям ваш белетрист 
е къс от хубавата българска 
земя.”

ИЛЯ ЕРЕНБУРГ
“В България има  един про-

заик- Елин Пелин- с когото 
би се гордяла литературата 
на всеки напреднал народ.”

ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ
пръв носител на 
литературната 

награда ”елин Пелин”
“Ценя високо тая награда,  

защото тя носи едно голямо 
име-Елин Пелин. То е по-го-
лямо от всякакви определе-
ния- класик, виден,  забеле-
жителен. Може би трябва да  
се каже, че той е едно  от ли-
цата на народа мъдър. Прост.  
Силен.  Човек,  който разказва 
като народа. Само тоя Елин-
Пелинов език!... Кристален и 
чист като планински въздух- 
прозрачен,незрим, а прави 
всичко да  се вижда- изпъкна-
ло, ярко,  цветисто:”

линовото сладостно слово. 
Защото съдбоносно важно е 
какво са виждали очите ти, 
когато в тебе са се създавали 
ония абстрактни представи 
през юношеските и младеж-
ките дни, в които за цял жи-
вот се определя красивото и 
доброто и над познанието ос-
тава нещо, неизразимо дру-
гояче, освен със средствата 
на изкуството – чрез сравне-
нието, метафората и ритъма 
на словото…

 Трябва да призная, че 
никой друг български пи-
сател не е оказал върху мен 
толкова влияние. Елин Пе-
лин е моят пръв и най-добър 
учител, бих казал единствен 
между другите. Той ми вдъ-
хна усет за реч, за красотата 
на българското слово, той ме 
научи на яснота и простота и 
той ме накара да се вмисля в 
душата на тоя народ. 

За неговите чудни книги  
напълно прилягат словата 

на отец Сисой, които самият 
Елин Пелин написа в „Под ма-
настирската лоза”: „Книгите 
са като хората – когато оста-
реят стават мъдри. Науката 
и мъдростта са дело на ми-
налото. Настоящето е било 
винаги море от чувства, по 
което се клатушкат хорските 
души, несигурни в своя път. 
Техните сълзи, техните во-
пли, радости, стремления, из-
мами и душевни тържества, 
техните мисли и опити падат 
като скъпоценни бисери в 
бездната на това море. И ко-
гато то се оттече в далечното 
минало, хората намират на 
дъното му стаени всичките 
попаднали съкровища и чер-
пят мъдрост.”

Такива съкровища са Елин 
Пелиновите книги за българ-
ската литература. В тях са 
ония корени, без които бихме 
загубили усета за българска-
та поетика и оригинална ху-
дожествена мисъл.

„тайнствено и с въз-
държано дихание 
дебне нощта”, чувал 
съм как „се разлива 
като благословия 
по цялата околност 
черковният глас на 
дървеното клепало” 
от Спасова могила. 
Тоз, който иска да 
пише за Елин Пелин, 
трябва да познава 
тоя край, колкото 
живописен, толкова 
и плодороден с ху-
бавия си чернозем, с 
водите, с китността 
си, със спокойната 
идилия на много-
образния си ланд-
шафт, чиито линии 
напомнят пластич-
ността на Елин Пе-

Елин Пелин сред събратя по перо
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-господин иванов, какъв 
човек беше баща Ви?

-Простете ми нескром-
ността и пристрастието,  но 
баща ми бе изключителен 
човек-благороден,  отзивчив,  
много чувствителен, с пре-
красно чувство за хумор.  Той 
не говореше много,  но като 
кажеше нещо, думите му бяха 
на място. Татко беше много 
трудолюбив човек-освен че 
пишеше, четеше,  редакти-
раше,  той обичаше всякаква   
работа. Не си позволяваше 
нито за  миг да остане без 
занимание, малцина може 
би знаят, че се увличаше от  
радиотехниката.  Сам сгло-
бяваше  радиоприемници 
във време,  когато самите те 
бяха рядкост.  И до сега  сме 
запазили 2-3, като едини-
ят от тях е в музея в Байло-
во. Друго негово увлечение 
беше мароколюбителството. 
Събираше марки и с часове 
подреждаше и се любуваше 
на  това  си богатство. Баща 
ми силно обичаше природа-
та. Оттам    идва и страстта 
му към лова, риболова  и ту-
ризма. Той направо страдаше, 
ако в седмицата поне веднъж 
не отиде на лов или риболов. 
Понякога ни вземаше и нас.  
Виждал съм го как дълго съ-
зерцава  бистрите води на 
Искъра. Казваше, че така си    
почива най-добре.  Сега раз-

Боян иванов,  синът на писателя елин Пелин:

БАЩА МИ МЕ НАУЧИ ДА ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ

Боян Иванов е роден през 1939 г. Той е музиколог и 
до пенсионирането си работи като музикален редактор 
в Бадио Со-фия. Сега живее на столичната улица  “Елин 
Пелин” в квартал “Лозенец”. Женен е, има син и малка 
внучка.

Когато на 3 декември 1949 г.  инфарктът прекъсва  
земните дни на писателя, Боян е деветнайсетгодишен. 
Ето какво си спомня за  своя баща.

ни училища. И въпреки това 
винаги намираше време за 
семейството си-водеше ни на 
ексурзии, често посещавахме 
родната му къща в Байлово.

-какъв баща беше елин 
Пелин? как ви възпитава-
ше?

-Баща ни много ни оби-
чаше.  Обичаше децата и с 
удоволствие пишеше за тях.  
Творбите му за деца  са  зна-
чителна част от творчество-
то му. От нас със  сестра ми 

Елин Пелин със семейството си през 1940 г.

уроци по етика, ни рисуваше. 
Известно е, че имаше дарбата 
на художник. Така, с молива, 
правеше чудесни рисунки. 
Мога само да съжалявам, че 
нямам нищо запазено от тях. 
Дали беше строг или либера-
лен към нас? Ще кажа, че про-
явяваше либерална строгост.

Мисля си, че да се пише 
за деца съвсем не е лесна ра-
бота. Такова беше мнението 
и на баща ми. Много автори, 
които създават литература  
за  възрастни, не се наемат да 
пишат за деца. А  той създаде  
един красив свят  за малчуга-
ните - динамичен и пъстър.

Покойният проф. Пеньо 
русев,  който изследваше ли-
тераторното наследство на 
баща ми, казваше: ”Когато 
бях на десет години и разтва-
рях книгите на баща ти,  се 
просълзявах.  С какво ли не 
ги е населил - с палави деца  
и много животни, с красивата 
българска природа.”

Сред най-забележителни-
те му творби са   романите  
“Ян Бибиян” и “Ян Бибиян на 
Луната”, може би с това  свое 
произведение баща ми слага 
началото на фантастиката за 
деца и юноши в българската 
литература.

как възниква идеята  за  
“Ян Бибиян”?

През 1933 г.  баща ми заед-
но с Йордан Сливополски-Пи-
лигрим и Димитър Подвър-
зачов започват да издават 
детско-юношеското списание  
“Пътека”. Подвързачов казал 
на баща ми: ”Пелине,  защо 
не вземеш да напишеш един 
хубав роман за деца и да  го 
публикуваме в  списанието 
като четиво с продължение!” 
Татко веднага  се съгласил и 
казал, че отдавна го е  замис-
лял.  И добавил, че този герой 
съм го измислил аз. „Той е 
Боян, казал баща ми, а героя 
си ще кръстя Ян Бибиян”.

Баща ми освен 
художник,поет и разказвач 
се е изявил и като преводач- 
превел е от немски популяр-

ната книга на Вилхелм Буш 
“Макс и Мориц”.

-Вие имате ли любимо 
произведение от елин Пе-
лин? 

- Не. Обичам ги всичките. 
Както обичам всяко нещо,  
свързано с татко.

Този въпрос бил задаван 
на баща ми от една журна-
листка. Той я попитал има ли 
деца. Тя отговорила, че има 
две. Тогава татко й задал въ-
проса кое обича повече. Така 
й отговорил, че творбите му, 
това са неговите рожби, кои-
то обича еднакво. Със сигур-
ност мога да твърдя обаче, че 
изпитваше особена слабост 
към “Гераците”,   “Земя”,   “Под 
манастирската  лоза”...

- Баща Ви е дружал с из-
вестни и много интересни 
български интелектуалци.  
имате ли спомени от тези 
срещи?

-В нашия дом литература-
та и изкуството бяха поставе-
ни на висок пиедестал. Баща 
ми много четеше и тази си 
страст предаде и на нас, деца-
та му. Вкъщи идваха наистина 
много интересни хора- него-
вите приятели. разговорите 
им бяха  толкова  забавни, че 

с баща ни,  но ние със сестра 
ми не бяхме достатъчно ам-
бициозни/ така ни упрекваха 
приятелите на татко/,  не на-
пирахме да  се изявяваме...

-какво четеше и препро-
читаше елин Пелин?

-Любимите му писатели 
бяха Чехов, Горки и Мопасан.  
Четеше с удоволствие и Тол-
стой,  и Балзак. Когато почи-
на, на нощното му шкафче 
остана „Цитаделата” от Арчи-
балд Кронин- книгата, която 
тогава четеше...

-какво беше отношение-
то му към Вазов?

- Безкрайно много го це-
неше и като личност, и като 
творец. След смъртта на Ва-
зов баща ми стана уредник 
в музея. По време на бом-
бардировките сам,  със свои 
средства,  евакуира по-го-
ляма част  от експонатите в 
самоковското село Говедар-
ци. За  зла участ падна бомба 
точно в музея и архивът на 
баща ми изгоря. Той го беше 
пренесъл там,  за да  работи,  
когато има  време. Мисля си, 
колко ли интересни разкази 
са били изпепелени? Дали не 
стана жертва на огъня и кра-
ят на  “Нечиста  сила?”...

бирам, че целта му не е била 
улова, а съприкосновението 
с природата. Виждал съм го 
да коленичи, вперил поглед 
в едно цвете, да пипа  земята,  
тревата...Това си беше поклон 
пред силата  и величието на 
природата.  И не е случайно, 
че в творчеството си й е отде-
лил достойно място.

Баща ми беше  зает човек. 
Занимаваше се с  обществена 
дейност,  срещаше се с млади 
писатели,  които търсеха мне-
нието му, канеха го в различ-

изискваше добре да се учим,  
красиво да пишем, да  сме из-
рядни в училище. В същото 
време ни караше да  играем,  
не ни лишаваше от очарова-
нието на детските лудории, 
когато искаше нещо да ни 
поучи-кое е правилно и кое 
не-той използваше за тази 
цел подходящо стихче или 
приказка.  И така, като на 
игра, той умело ни разкрива-
ше доброто и злото,   редно-
то и нередното. Много често, 
когато ни изнасяше такива 

често ние със сестра ми пред 
игрите предпочитахме тази 
компания. Професор Алек-
сандър Балабанов, Змей Го-
рянин и Пилигрим бяха най-
близките му приятели.  И 
художникът Александър Бо-
жинов.   Имаше време,  когато 
Змей Горянин направи лите-
ратурен кръжец за нас, деца-
та-караше ни да пишем есета, 
да описваме впечатления от 
прочетени книги, говорихме 
за литература,  стилистика...

-не се ли изкушихте в 
писането?

-Аз имам музикално обра-
зование, завършил съм Кон-
серваторията. По-късно като 
втора  специалност завър-
ших журналистика. Сестра 
ми Елка беше художничка. 
Е, имал съм някои поетични 
грехове.

 -Може би трудно се ви-
рее под сянката на такъв 
мощен талант?

-Така е. Дали е голяма 
скромност и самокритич-
ност, дали притеснение, че 
ще бъдем винаги сравнявани 

А чувството  си към Вазов 
баща ми развил от дете. Моят 
дядо е купувал от София. Ба-
зовите книги и ги е носил на 
татко. В зрелите си години 
винаги казваше, че  “Под иго-
то” е най-хубавият български 
роман.

-Вярващ човек ли беше 
баща Ви?

-Да, но не в смисъл фана-
тично  религиозен. По праз-
ници ходехме на черква,  спаз-
вахме традициите. Мнозина 
го смятат за атеист, понеже в 
някои разкази описва  смеш-
ни качества на поповете. Но 
той нямаше лошо отношение 
към тях- просто ги приземя-
ваше. А  земните хора,  знаем, 
имат и недостатъци.

- За какво сте благода-
рен на  своя баща?

- За това, че ни научи да 
бъдем честни и работливи; за 
това, че ни предаде любовта 
си към книгите, към приро-
дата, към родния край,  към 
България.

Интервю на 
БОЖАНКА  ДИМИТРОВА

На риболов по Искъра
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ХОРОСКОП 
АВГУСТ

КАЛЕНДАР
АВГУСТ

ОВЕН
През този месец ще има 

конфликт между целите, ко-
ито сте си поставили и дейст-
вията, които трябва да пред-
приемете, за да ги постигнете. 
Няма да искате да поемате от-
говорност за действията си и 
за последствията от тях, както 
и да платите цената за изпъл-
нението на желанията си. Ще 
имате периоди на безделие и 
необузданост. Възможни са 
слухови или зрителни про-
блеми.

ТЕЛЕЦ 
През този период ще осъз-

наете, че сте компетентни и 
проявявате творчески способ-
ности в професията си, но ще 
трябва да подобрите теоре-
тичните си познания. Добър 
период за всякакъв вид уче-
ние. Наясно сте, че знанието е 
сила и знаете как резултатно 
да го приложите. В емоциона-
лен план ще бъдете много по-
внимателни към хората около 
вас и техните нужди. Семейна 
среща ще ви припомни най-
хубавите моменти от детство-
то.

БЛИЗНАЦИ 
Вместо да вземете реше-

ние, ще се затворите в себе си 
и ще се депресирате. Важно е 
да се научите да правите оцен-
ка и да бъдете оценявани. Не-
обходимо е да разчитате на 
определени хора. Вашето без-
различие може да накара хо-
рата да вярват, че не желаете 
социални контакти. Фирмени 
документи ще се забавят и ще 
се появят пречки, които не за-
висят от вас.

РАК 
С лекота ще направите про-

мените, които са необходими, 
за да получите онова, което 
наистина искате. Възможно 
е да получите признание за 
огромните си творчески спо-
собности и свобода на изразя-
ване. Вероятно някакво нео-
чаквано събитие ще промени 
живота ви в положителна на-
сока и ще ви даде възможност 
да се занимавате с това, кое-
то искате. Всякаква дейност, 
свързана с групи от хора, ще 
бъде много важна през този 
месец.

ЛЪВ 
Това ще бъде месец на не-

прекъснато духовно развитие 
и самоанализ. Ще изпитвате 
ограничения от икономиче-
ски характер в професионален 
план, но знаете, че в крайна 
сметка ще постигнете онова, 
което искате. 

ДЕВА 
През този месец ще бъдете 

завладяни от чувства на благо-
дарност, любов и задоволство 
към заобикалищия ви свят. 
Ще преоткриете духовното си 
начало, ще отдавате голямо 
значение на духовността и тя 
ще бъде вашата движеща сила 
през този период.

ВЕЗНИ 
Ще бъдете безцеремонни и 

по неуместен начин ще изра-
зявате идеите и чувствата си. 
Това ще бъде месец на силен 
емоционален стрес, незачита-
не на общоприетите правила 
за поведение, интуитивни и 
новаторски възприятия. Ще 
ви е трудно да противостоите 
на трудностите и пречките. 
Ако проявите търпение и не 
се поддавате на гнева, ще пре-
дотвратите много проблеми.

СКОРПИОН 
В началото на месеца ще 

бъдете сполетени от ситуа-
ции, които изискват да заста-

нете начело на семейството 
си и временно да поемете 
нови отговорности. Ще имате 
нужда от усамотяване и спо-
койствие, за да успокоявате 
духа си, защото съществува 
риск от преждевременно със-
таряване, поради напрежени-
ето, на което сте подложени. 

За щастие, след 17-ти, хармо-
нията се завръща и ще имате 
успех. Благоприятни условия 
за брак, особено за жените 
представителки на зодията.

СТРЕЛЕЦ 
През този месец ви очаква 

голям напредък и успех в ка-
риерата. Вашата увереност и 
ентусиазмът ви ще насочват 
правилно енергията ви, ко-
ето ще доведе до развитие и 

цялостен успех. Ще увеличите 
доходите си и ще инвестирате 
пари в различни бизнес про-
екти. Ще имате ясна предста-
ва за бъдещите си цели. Ще 
изпитате задоволство и гор-
дост от правилното изпълне-
ние на задачите си.

КОЗИРОГ
Ще ви бъде трудно да се 

съгласявате с установените 
правила. Ще се люшкате от 
състояние на прекалена са-
монадеяност до съмнение в 
собствените си сили. Не сте 
в състояние да упражнявате 
обичайния си самоконтрол. 
Научете се как да извличате 
полза от преживяванията си 
и открийте удоволствието в 
това да помагате на по-сла-
бите. Сред подкрепящото ви 
обкръжение ще възстановите 
стабилността си и ще дадете 
израз на нежността, скрита 
под твърдата ви черупка.

ВОДОЛЕЙ 
През този период ще от-

давате голямо значение на 
чувствата. Ще бъдете весели 
и леко невъздържани. Пове-
дението ви ще бъде малко по-
върхностно.Изпитвате нужда 
да се чувствате привлекател-
ни и искате да сте заобиколе-
ни от хора. Ще бъдете изклю-
чително общителни и ще има-
те желание за експерименти.

РИБИ
Това ще бъде месец на ду-

ховност и мистицизъм. От-
дръпването от материалния 
свят ще ви даде спокойствие 
и самообладание и успешно 
ще финализирате проектите 
си. Ще се стремите да отстоя-
вате постиженията си, извою-
вани с много труд. Ще трябва 
да намерите баланс между ре-
алността и целите и мечтите 
си.

1 Свв. мъченици Седем братя Мака-
веи: Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсе-
вон, Алим и Маркел, майка им Соломония 
и техния учител Елеазар (166 г. пр.Xр.). 
Явяване на честния и животворящ Кръст 
Господен (преди IХ)

2 Пренасяне мощите на св. първомъ-
ченик и архидякон Стефан (ок. 428) Св. 
свещеномъченик Стефан, папа римски

3   Св. преподобни Исакий, Далмат и 
Фавст (IV-V)

4   Св. Седем отроци в Ефес: Максими-
лиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоан, Диони-
сий, Ексакустодиан (Константин) и Анто-
нин († ок. 250). Св. преподобномъченица 
Евдокия (362-364)

5   † Девета неделя след Петдесетница 
Предпразненство на Преображение Гос-
подне Св. Фавий, римски папа († 250). Св. 
мъченик Понтий, римлянин († ок. 250). Св. 
мъченик Евсигний († 362)

6   † ПрЕОБрАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ (раз-
решава се риба)

7   Св. мъченици Марин и Астерий († 
260). Св. преподобномъченик Дометий 
Персийски и двамата му ученици († 363). 
Св. преподобни Ор Черноризец († 390). Св. 
преподобни Пимен Многоболезнени († 
1110). Св. Потамия чудотворка

8   Св. Мирон Чудотворец, епископ 
Критски († 350). Св. Емилиан Изповедник, 
епископ Кизическик († 820). Св. мъченик 
Трендафил Загорски († † 1570 или 1680). 
Св. преподобни Григорий Синаит (ок. 
1260/68 - ок. 1310/40)

9   * Св. апостол Матия (Матий) († 
ок. 63). Св. мъченик Антоний (неизв.). Св. 
мъченици Иулиан, Маркиан и на другите, 
пострадали с тях за светите икони  († 730). 
Св. Самуил, презвитер Едески

10   Св. мъченик и архидякон Лаврен-
тий († 258)

11  Св. мъченик и архидякон Евпл (Ев-
пъл) († 304). Св. мъченица Сосана (Сузана) 
девица и другите с нея († 295-296). Св. 
преподобни Теодор и Василий, монаси от 
Киево-Печерската лавра († 1098)

12   † Десета неделя след Петдесетни-
ца - ИЗЦЕЛЕНИЕ НА БЕСНОВАТИЯ ЛУНА-
ТИК. Неделя след Преображение Св. мъ-
ченици Аникита и Фотий († 305-306), Св. 
свещеномъченик Александър Комански 
епископ († ок. 305). Св. мъченици Памфил 
и Капитон

13 (Отдание на Преображение Госпо-
дне) Св. мъченик Иполит († 258). Прена-
сяне мощите на св. преподобни Максим 
Изповедник (неизв.). Св. Тихон, епископ 
Задонски († 1783)

14   (Предпразненство на Успение Бо-
городично) Св. пророк Михей от юдиното 
коляно (ок. 750-687 пр.Хр.)

15   † УСПЕНИЕ НА ПрЕСВЕТА БОГОрО-
ДИЦА (разрешава се риба)

16   * Пренасяне неръкотворния образ 
на Господ Иисус Христос от Едеса в Цари-
град  (944). Св. мъченик Диомид лекар 
(298). Св. преподобни Йоаким Осоговски 
(† 1105)

17   Св. мъченик Мирон Презвитер († 
ок. 250). Св. мъченик Патрокъл († 275). Св. 
мъченици Стратон, Филип, Евтихиан и 
Киприан († неизв.). Св. преподобни Али-
пий Печерски иконописец († 1114)

18   * Успение на св. Йоан рилски (946). 
Св. мъченици Флор и Лавър (II)

19 † Единадесета Неделя след Петде-
сетница-ЗА НЕМИЛОСЪрДНИЯ ДЛЪЖНИК 
Св. мъченик Андрей Стратилат  и с него 
2593 мъченици († ок. 300). Св. преподобни 
Теофан Македонски, Нови Чудотворец

20   Св. пророк Самуил (XI в. пр.Хр.). 
Св. 37 мъченици Пловдивски

21   Св. апостол Тадей от седемдесетте 
апостоли († ок.44). Св. мъченица Васа Хе-
леспонтска († 305/311). Св. Васа Солунска. 
Св. свещеномъченик Симеон Самоковски

22   Св. мъченици Агатоник, Зотик, 
Теопрепий, Акиндин, Севириан и други († 
305-311). Св. мчца Евлалия девица

23   (Отдание на Успение Богородич-
но) Св. Ириней Лионски († ок. 202). Св. мъ-
ченик Луп († ок. 273). Св. свещеномъченик 
Симеон Самоковски. Преп. Флорентий. Св. 
Калиник, патр. Константинополски

24   Св. свещеномъченик Евтих (II). Св. 
мъченик Татион († неизв.). Св. преподоб-
ни Георги Лимниот

25  Св. апостол Тит, епископ Критски 
от Седемдесетте апостоли (I). Св. Христо-
ви изповедници, пострадали в Едеса от 
арианите († II пол. IV). Възвръщане чест-
ните мощи на св. апостол Вартоломей (VI)

26 † Дванадесета неделя след Петде-
сетница Св. мъченици Адриан и Наталия 
(† 305-311)

27  Св. преподобни Пимен Велики († 
ок. 450). Св. мъченик Фанурий

28   Св. преподобни Мойсей Мурин
29*Отсичане главата на св. Иоан Пред-

теча и Кръстител(Строг пост). Св. препо-
добни Анастасий Струмишки († 1794)

30* Св. Александър († 340), Йоан († 
595) и Павел Нови († 784), патриарси Ца-
риградски. Пренасяне честните мощи на 
благоверния велик княз Александър Нев-
ски (1724)

31 Полагане честния пояс на Пре-
света Богородица (395-408). Св. свещено-
мъченик Киприан, епископ Картагенски 
(258). Св. Генадий, патриарх Константино-
полски († 471)

На 18 юли т.г.  с. Байлово 
стана домакин на национално 
тържество, посветено на 135-
годишнината от рождението на 
сладкодумния земляк, класика 
на българската литература пи-
сателя Елин Пелин.

Да почетат паметта на своя 
патрон бяха дошли учители и 

ученици от цялата страна от 
училища , носещи неговото име.

Сред гостите беше синът на 
писателя Боян Иванов.

В програмата , посветена на 
живота и творчеството на Елин 
Пелин, се включиха самодейци 
от града, носещ неговото име.

Успешно се изявиха певиците 

ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА ПИСАТЕЛЯ

от народния хор при читалище-
то с диригент Илка Димитрова, 
както и малчуганите от „Шарени 
маниста”, ръководени от Надеж-
да Антова.

Зрителите възторжено ап-
лодираха младите актьори от 
театралното студио „Мелпоме-
на”, които дадоха нов живот на 
героите от великолепния разказ 

„Ветрената мелница”. Те дълго 
ще помнат сърцатата игра на 
Божидар Методиев, Венелина 
Стоянова и Стоян Спиридонов, 
превъплатили се в незабрави-
мите Пелинкови герои Дъбака, 
Христина и дядо Корчан, както 
и на останалите участници, пре-
създали живота на село в нача-
лото на  миналия век.


