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На 17 септември в българ-
ското училище започна нова-
та учебна 2012 - 2013 година.

Първият училищен звъ-
нец отново призовава деца-
та и учениците – бъдещето 
и упованието на нацията за 
напредък и развитие, към 
познанието. Първият учебен 
ден е специален, изпълнен е 
с красиво вълнение и радост, 
споделена от мнозина. Това е 
ведро и светло тържество, ис-
тински и неподправен праз-
ник за малки и за пораснали. 
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СОу „Васил Левски” Ну „Христо Ботев”

Съединението на Бълга-
рия през септември 1885 г. е 
едно от най-великите дела, 
извършени от българския 
народ. Съединението на Кня-
жество България с Източна 
Румелия довежда до между-
народното признаване и ут-
върждаване на България. 

Тя бива освободена от 
турското владичество се-
дем години преди това.Но 
на Берлинския конгрес през 
юни-юли 1878 г. великите 
сили разпокъсават жестоко 
Санстефанска България. Без-
жалостното, несправедливо 

разпокъсване на България 
нанася жестока рана в сър-
цето на всички българи. На-
родните протести и борби за 
съединение на разделените 
части на Отечеството започ-
ват още през същата година.

Борбата за съединение се 
предвожда от славните по-
борници за национално осво-
бождение. Център на борбата 
става Пловдив. Родолюбиви-
ят подем постепенно обхва-
ща широки народни слоеве, 
както и военни. Революци-
онният комитет е оглавен от 
Захари Стоянов.

На среща с управителя на „ВиК” - София област Никола Ни-
тов кметът на община Елин Пелин Галя Георгиева постави не-
решени проблеми по водоснабдяването на населените места. 
В срещата участваха кметовете и кметските наместници, тех-
ническият ръоводител на „ВиК” Елин Пелин Мильо Богданов, 
както и цялото общинско ръководство.

Всенародният подем и ре-
волюционните вълнения в 
много селища на Източна Ру-
мелия ускоряват събитията. 
На бунт се вдига населението 
на Панагюрище, Голямо Ко-
наре и др.  Именно в Голямо 
Конаре бунтовниците първи 
провъзгласяват Съединени-
ето. Четата, командвана от 
Продан Тишков-Чардафон и 
Втора източнорумелийска 
дружина на майор Николаев 
навлизат в столицата Плов-
див на 6-ти септември, свалят 
правителството, арестуват 
генерал-губернатора Гаврил 
Кръстевич и обявяват Съеди-
нението.

Съединението става без 
съгласието на Русия и Запад-
ните велики сили.

Въпреки всичко българ-
ският монарх Александър 
първи приел и оглавил извър-
шеното Съединение.Защото 
то е извършено самостоятел-
но от целия български народ, 
без никакво кръвопролитие. 

Единствената междуна-
родна опасност след обявя-
ването на този исторически 
акт идва от съседна Сърбия. 
Но в нелеката битка на наши-
те капитани със сръбските 
генерали младата българска 
армия с невиждана до тогава 
храброст защитава родината 
си и разбива многобройната 
сръбска войска.

Така нашият народ из-
вършва най-българското па-
триотично дело в новата ис-
тория на страната ни.

И тази година нашата об-
щина и целият народ  отбеля-
за подобаващо Съединението 
и почете славните българи, 
които го извършиха.

ВЕЛИКО НАРОДНО ДЕЛО

Независимостта на Бъл-
гария е обявена тържестве-
но на 22 септември 1908 в 
църквата “Св. Четиридесет 
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мъченици” в Търново със 
специален манифест, а княз 

Фердинанд I приема титлата 
цар на българите. Учредява 
се възпоменателен медал по 
този повод. На следващия 
ден Австро-Унгария анексира 
Босна и Херцеговина.

На заплахите с война от 
страна на Османската им-
перия, България отговаря с 
военна мобилизация и съще-
временно декларира готов-
ност за мирно уреждане. Тъй 
като Берлинският договор е 
двойно нарушен (от София и 
от Виена), а Великите сили не 
са готови за мащабна война, 
усилията се насочват към ди-
пломатическо признаване на 
българската независимост.

С помощта на Русия е по-
стигнато споразумение по 
възникналите тежки финан-
сови проблеми. Подписани 
са:
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О Б я В Л Е Н И Е 
  Общински съвет-Елин Пелин на основание чл.22 ал.2 от 

ЗМСМА
обявява

 Че с жалба от „Делев и Делев” ЕАД е оспорена разпоред-
бата на чл.17 т.2 от Наредба за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Елин Пелин и е образувано дело №401/2012г. на 
АССО.

***
Че с влязло в сила Решение №882/21.11.11г. на АССО по 

дело №584 от 2010г. са отменени чл.чл.14, 15 и 17 от Наредба 
за определянето на местните такси и цени на услуги на тери-
торията на Община Елин Пелин, приета  с Решение №468 от 
18.12.2008г. на Общинския съвет – Елин Пелин.

ЗАБЕЛЕЖКА: Горецитираната Наредба е отменена и от 
Общинския съвет с приемането на нова такава.

На основание чл. 16 от 
Закона за регистрация и 
контрол на земеделска тех-
ника и чл. 6 от Наредба № 
20 на Министерството на 
земеделието и горите, уве-
домяваме всички собстве-
ници на земеделска, горска 
и земекопна техника на не-
регистрирани и новозаку-
пени машини, да се явят на 
23.10.2012г. от 09.00-11.00 
часа в гр. Елин Пелин, пункт 

за ГТП“МЕДЖИК СЕКЮРИ-
ТИ“.

***
Съобщаваме на интере-

суващите се, че разписание-
то на автобусите по всички 
линии остава същото, както 
при предишните превозва-
чи.

***
Народно читалище „Елин 

Пелин 1896” – гр. Елин Пе-
лин организира честване  

на Деня на поезията – 1 ок-
томври от 17.30 ч. в малката 
зала на читалището. 

Свои стихове ще четат 
поетите Лъчезар Еленков, 
Матей Шопкин, Драгомир 
Шопов и Петя Александро-
ва.

Каним всички любители 
на изящната словесност 

да се насладят на 
поетичните изповеди на 

авторите. 

от стр. 1
Има дълбок смисъл и в 

това, че началото на насто-
ящата учебна година е в деня 
на големия и прекрасен хрис-

ЗАпОчНА НОВАТА учЕБНА ГОДИНА

тиянски празник – Празни-
кът на Света София, което 
значи Премъдрост, и на ней-
ните дъщери – Вяра, Надежда 
и Любов. 

Българското образование 
е светско, но то утвърждава 
именно общочовешки до-
бродетели и ценности, които 
ни крепят духовно – твърда 
вяра, че чрез познанието мо-
жем да постигнем просвеще-
ние и мъдрост, непоклатима 
надежда за по-добър живот 
и чиста любов. Човек отрано 
и през целия си живот тряб-
ва да се образова, да разви-
ва своите умения и да трупа 
социален опит. Това е верния 
път не само за личностен ус-
пех и реализация, но и за по-
стигане на устойчиво разви-
тие на общността, най-вече 
в малките населени места.
Всички ние, учители, роди-
тели, местна власт, имаме 
непрекъснат и неотменен ан-
гажимент към доверието на 

ученици, ценете положител-
ния пример, подкрепата и на-
сърчението на вашите учите-
ли! Както казва Ерих Кеснер 
, „учителят не е магьосник, а 

градинар. Той може и ще се 
грижи за вашия растеж. Но 
да растете ще трябва вие са-
мите”. Пожелаваме на всички 
учебната 2012-2013 година 

от стр. 1
Руско-турски протокол 

(1909),
Българо-турски протокол 

(1909) и
Руско-български прото-

кол (1909).
Според тях:
Русия опрощава на Тур-

ция военните ѝ задължения, 
останали още от войната от 
1877–1878 г.,

Турция се отказва от вся-
какви финансови претенции 
към България,

България се задължава да 
изплати на Русия в срок от 75 
г. 82 млн. франка.

Турция, а след нея и Вели-

ките сили признават незави-
симостта на България през 
месец април 1909 г. С провъз-
гласяването независимостта 
на България се издига меж-
дународният авторитет на 
страната и тя се превръща в 
равноправна на другите ев-
ропейски държави.

България става царство 
и пълноправен участник в 
международните отношения, 
княз Фердинанд приема тит-
лата цар на България. Създа-
дени са предпоставки за ос-
вобождаване на последните 
останали под османска власт 
български земи в Тракия и 
Македония.
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да бъде изпълнена с творче-
ски труд, много старание и 
усърдие, с желание за нови и 

СОу „Васил Левски”

ват учениците и учителите 
от ОУ „Христо Ботев” село 
Равно поле!

СоУ “васил Левски” 
започна новата учебна 

година с настроение, 
оптимизъм и вяра, че тази 

учебна година ще е още 
по-успешна от предишната

Заедно с празника „Вяра, 
Надежда и Любов” тази годи-
на чествахме и началото на 
Новата учебна година. Както 
всяка година, така и тази, тя 
бе открита с концертна про-
грама, която започна с посре-
щане на училищното знаме 
и издигане на българския 
флаг.

 В програмата взеха учас-
тие и част от първокласници-
те, които пяха и рецитираха. 

По традиция, директорка-
та Юлия Стефанова произне-
се тържествена реч, с която 
поздрави всички ученици, 

учители и родители. Тя удари 
първия училищен звънец за 
новата учебна година.

 Гост на тържеството бе 
заместник-кметът на община 
Елин Пелин – Пламен Гроз-
данов. Всички ученици при-
минаха под венец от цветя и 
бяха посрещнати с погача, ос-
ветена от отец Иван Плещов.

откриване на учебната 
година в ЦДГ ”Славейче” 

село Лесново
Учебната година в 

ЦДГ”Славейче”село Лесново
беше открита на 

17.09.2012г. с тържество от 
децата ,с много песни,танци и 
стихове за лятото и детската 
градина.На тържеството при-
съства Румяна Младенова-
кмет на селото,която ги по-
срещна с хляб и сол и с много 
пожелания за радостни игри 
и успешна учебна година.

нашите деца – да гарантира-
ме тяхното право да участват 
и да изявят себе си. Уважаеми 

по-високи постижения в об-
ластта на науката”.

На добър час ви пожела-

Оу „Христо Ботев”

ЦДГ „Славейче”

СъОБЩЕНИя
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РЕЗЕРВ НА ВъОРъжЕНИТЕ СИЛИ–
ВъЗмОжНОСТИ  И пЕРСпЕКТИВИ

Централно военно окръжие обявява свободни места за 
доброволен резерв съгласно длъжностното разписание.

За повече информация при експерта в Община Елин Пе-
лин - бул. София №13 ет.2 ст.2. ТЕЛ. 0886/050909       

уСпЕШНИ ИЗяВИ НА мЛАДИТЕ ТАЛАНТИ ОТ НОВИ ХАН

Солистката на вокална група ”Шик и Трик” 
в читалище “Иван Вазов” село Нови хан спе-
чели голяматас награда и специална награда 
за интерпретация и вокално  майсторство на 
провелия се в сръбския град Пожега на меж-
дународен фестивал за поп и рок “Аз съм твой 
приятел”. 

Фестивала по традиция се провежда всяка 
година, негови организатори са Марио и Лиля-
на Мерстник, а участниците са разпределени в 
три възрастови  групи. 

ВЕНЕЛИНА БОНЕВА ОТ ВОКАЛНА ГРупА ”ШИК И 
ТРИК” С НАГРАДА ОТ мЕжДуНАРОДЕН фЕСТИВАЛ 

В първа възрастова група 
участваха 14 изпълнители от 
5 държави.Венелина предста-
ви България с песента “Очак-

ване за пролет”по музика на 
Стефан Диомов и текст на Бо-
гомил Гудев. 

Всички бяха очаровани от 

големия й талант и тя получи 
покани за участие в между-
народни фестивали в Маке-
дония и Черна гора. 

В летния тетър на Павли-
кени се проведе Първи на-
ционален конкурс за изпъл-
нители на популярна песен 
”Нека да е лято”. 

В него взеха участие 59 
изпълнители, разпределени 
в четири възрастови групи 
от 5 до 30 години. 

Журито с председател 
Стефан Димитров-компо-
зитор, певиците Джина от 
”Трамвай №5” и победител-
ката в „Мюзик Айдъл”-Маги 
Джанаварова, директорът 
на международния конкурс 
„Сребърна Янтра”Велико  
Търново-Румяна Начева и за-

местник-кметът на община 
Павликени–инж.Венцислав 
Иванов по достойнство оце-
ниха всички изпълнители.

В първа възрастова група 
от 5 до 8 години второ място  
и сребърен медал взе Карина 
Светославова Стоилова от с. 
Нови хан. 

Малката певица впечатли 
журито с невероятен глас и 
артистично изпълнение. Тя 
получи специална покана за 
участие в десетия междуна-
роден конкурс за млади из-
пълнители на популярна пе-
сен „Сребърна Янтра”-Велико 
Търново 

СРЕБъРЕН мЕДАЛ ЗА КАРИНА 

За полезно и приятно уп-
лътняване на времето на де-
цата през горещите летни 
дни  се погрижиха служите-
лите от читалище „Иван Ва-
зов-1928”с.Нови хан.

В библиотеката се прове-
де седмица на доброволците:  
„Приятели на книгата”. Вклю-
чиха се деца  на възраст от 
3 до 15 години. Изработени 
бяха приказни герои от хар-
тия. С тях разиграха куклен 
театър пред мачуганите от 
ОДЗ”Детелина”.

В кулинарните дни „Мал-
кият готвач”  се разхладиха с 
вкусен сладолед,  приготвен 
от тях.  С предоставената тех-
ника по програма „Глоб@лни 
библиотеки” прожектирахме 
любими приказки.Организи-
рани бяха и спортни състеза-
ния по скейтборд и велоси-

пед. Най-добрите получиха 
почетни грамоти .

Децата от ДТС ”Новоханче” 
и ДВГ ”Шик и Трик” участваха 
в много фолклорни фести-
вали и концертни програми: 
„Да запеем заедно песни-
те на Средногорието-2012” 
с.Чавдар, „Дъга над Клептуза” 
Велинград, празничен кон-
церт по повод 135 години от 
рождението на Елин Пелин 
с.Байлово, „Обединението 
прави силата” Побит камък, 
„Ден на миньора” с.Габра, 
10-и юбилеен фестивал  „Боб 
фест-2012” с.Радуил, „С песен 
и усмивка променяме света” 
гр.Елин Пелин. Всички техни 
изпълнения бяха достойно 
наградени.

 Децата на Нови хан прека-
раха едно незабравимо лято 
в читалището.

ДЕЦАТА ИЗБРАХА 
чИТАЛИЩЕТО ЗА 

ЛЕТНИТЕ СИ ЗАНИмАНИя

Салонът на читалище „Отец 
Паисий” във Велинград бе огла-
сен от песните на 130 изпълни-
тели от цялата страна, Албания 
и Македония,дошли да се борят 
за престижни отличия на фести-
вала за млади таланти.

Професионално жури в 
състав: Васил Делиев–автор 
на джаз, поп и рок пиеси и 
аранжименти,Петя Буюклиева–

певица и Мая Райкова–проду-
цент в БНР оцени участниците.

В двудневната надпревара 
се изявиха децата от вокална 
група „Шик и Трик”към чита-
лище „Иван Вазов” с.Нови хан и 
се представиха блестящо. Шест  
спечелиха награди от третия 
международен фестивал за мла-
ди изпълнители на популярна 
музика”Дъга над Клептуза”.Това 

    ДЕЦАТА  ОТ ВОКАЛНА ГРупА”ШИК И ТРИК” С  мНОГО 
НАГРАДИ ОТ мЕжДуНАРОДНИя фЕСТИВАЛ „ДъГА НАД 

КЛЕпТуЗА” ВъВ ВЕЛИНГРАД
е голям успех за вокалната група 
с вокален педагог Юлия Динче-
ва. 

”Уникален глас, който ще 
покори България!”, бе опреде-
лението за Венелина Велинова 
Бонева,която заслужено завоюва 
първо място с диплом и златен 
медал в първа възрастова група.

Престижното трето място  в 
първа възрастова група спече-
лиха Карина Светославова Стои-
лова и Кристиян Евгениев Стра-
тиев

Диплом и поощрителна на-
града за добро представяне в 
първа възрастова група получи 
Карина йован Станоевич.За до-
бро представяне предметна на-
града и диплом получи Цветели-
на Стоянова Каймакчийска.

А най-малката участничка от 
вокалната група – Виктория Ра-
дославова Раденкова-вдигна на 
крака публиката с артистичното 
си изпълнение  на песента „Мяу, 
мяу, котенце” и получи специал-
на покана за участие в междуна-
родния фестивал „Златни ябъл-
ки” гр. Кюстендил лично от не-
говия директор Иван Стойнев.

За пореден път магията на българския фолк-
лор завладя сърцата на хора от различни нацио-
налности, гости и публика на фестивала. Самият 
фестивал се провежда ежегодно под патронажа 
на Министерството на образованието, младежта 
и науката, Министерството на културата и Нацио-
налната кампания „Да запалим и съхраним огъня 
български”. В тазгодишното издание ТС „Столник” 
премери сили с над 35 групи и формации от Бъл-
гария, Унгария, Полша, Украйна, Русия, Грузия и 
Молдова.

НЧ „Иван Вазов – 1919” оценява неуморния 
труд на самодейците, за което им благодари с 
пожелание за още много творчески успехи в дей-
ността на културния живот на местно, общинско, 
национално и международно равнище.

Читалищното ръководство изказва благодар-
ност на фирма „Делта Експорт Консулт” ООД.

ТАНЦОВ СъСТАВ „СТОЛНИК” С пРЕСТИжНА НАГРАДА 
ОТ мЕжДуНАРОДЕН фЕСТИВАЛ

С дипломи, статуетки и специална награда 
„GRAND PRIX”  за танцова атракция се завърнаха са-
модейците от ТС „Столник” към народното читали-
ще „Иван Вазов–1919” с. Столник. Те взеха участие в 
Международния фолклорен фестивал „Нестия–Чер-
но море 2012” в Слънчев бряг.
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общинските съветници решават    
РЕШЕНИя, ВЗЕТИ НА ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ  НА ОБЩИНСКИя СъВЕТ - ЕЛИН пЕЛИН

Решение № 317
На основание чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА, чл.40 от Наредба за уп-
равление на общинските горски 
територии в Община Елин Пелин 
приема и одобрява Правилник за 
организацията и дейността на 
„Общински гори – Елин Пелин” 
ЕООД, съгласно приложението.

Решение № 318
На основание чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА, чл.41, ал.1 от Наред-
ба за управление на общинските 
горски територии в Община Елин 
Пелин приема и одобрява Финан-
сов план за 2012г. на „Общински 
гори – Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 
Пелин, както следва: 

ПРИХОДНА ЧАСТ: лв.
1.Вноска по Уставен капитал-

15000
2.Приходи от продажби на 

дървесина-25200
3.Приходи от продажби на не-

дървестни горски продукти-2000
4.Приходи от услуги-1000
Общо приходи: 43200
РАЗХОДНА ЧАСТ: 
1.Заплати на персонала-

19630
2.Социални и здравни осигу-

ровки-4900
3.Комунални разходи/ток, 

вода, отопление/-600
4.Канцеларски материали-

300
5.Други офис разходи /обо-

рудване/-1000
6.Маркиране на лесосечен 

фонд-3200
7.Закупуване на автомобил-

8000
8.Регистрация на автомобила 

/КАТ/-150
9.Застраховка на автомобила-

300
10.Застраховка на персонала-

100
11.Горива и смазочни матери-

али-2500
12.Амортизации-500
13.Служебно облекло-600
14. Прeдставителни разхо-

ди-300
Общо разходи: 42080
Приходи - разходи-1120
Решение № 319
Разрешава на Управителя на 

„Общински гори – Елин Пелин” 
ЕООД гр.Елин Пелин:

1.  Да проведе процедурите 
по 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, за следните дейности:                                                                                           
      1.1  Маркиране на насаждения 
за лесосечен фонд 2012 година с 
прогнозно количество 1000 куб.
м.

1.2 Продажба на стояща дър-
весина на корен с прогнозен обем 
дървесина 1000 пл.куб.м.

2.  Да сключи договори с из-
браните изпълнители.

Решение № 320
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА, чл. 51, ал. 6 от Закона 
за общинската собственост:

1. Увеличава капитала на 
„Газо-енергийно дружество-Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин с  
519 900,00 лв.(петстотин и де-
ветнадесет хиляди и деветстотин 
лева), представляващи неразпре-
делена печалба на Дружеството 
за минали години чрез нови 5199 
/пет хиляди сто деветдесет и 
девет/ дяла по 100.00 (сто) лева 
всеки, с което капитала на Друже-
ството от размер на 3 821 800,00 
/три милиона осемстотин два-
десет и една хиляди и осемсто-
тин/ лева се увеличава на 4 341 
700,00/четири милиона триста 
четиридесет и една хиляди и се-

демстотин/ лева, разпределен в 
43 417/четиридесет три хиляди 
четиристотин и седемнадесет/ 
дяла по 100/сто/лева всеки.

2. Приема Устав на Друже-
ството с промяна в Член 6. (1) от 
същия, а именно: Капиталът на 
Дружеството е в размер на 4 341 
700 лв. (четири милиона триста 
четиридесет и една хиляди и се-
демстотин) лева, разпределен в 
43 417 (четиридесет и три хиля-
ди четиристотин и седемнадесет) 
дяла по 100 (сто) лева всеки един, 
който е внесен изцяло, съгласно 
приложението.

3. Упълномощава управителя 
на Дружеството да предприеме 
незабавно всички необходими 
действия по Търговския закон 
за вписване на направените с на-
стоящото решение промени пред 
Агенция по вписванията.

Решение № 321
На основание чл.21 ал.1 т.8, 

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

1.Одобрява  ПУП-ПП за техни-
ческа инфраструктура: отвежда-
ща площадкова канализация от 
ПИ № 042029 – собственост на „ 
Рител ” ООД, през имот № 000258 
– полски път на Община Елин 
Пелин и заустване в р.Матица, 
местност „ Мортозаница – П ” в 
землището на с.Мусачево с ЕКА-
ТТЕ 49388, Община Елин Пелин, 
Софийска област.

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

Решение № 322
На основание чл.21 ал.1 т.8, 

т.11 и т.13 от ЗМСМА:
1. Дава съгласие за изработ-

ване на ПУП /ПП,ПУР/ за изграж-
дане на път /улица/ с инженерни 
мрежи, минаваща през общински 
имоти № 000400 – полски път и № 
060048 – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,  
непосредствено граничещ с имот 
№ 000400, в землището на с.Нови 
хан, Община Елин Пелин, Софий-
ска област, свързваща масив 60 
с пътната мрежа, обслужваща 
с.Нови хан. 

2. Проектирането, изгражда-
нето и поддържането на техни-
ческата инфраструктура да е за 
сметка на инвеститора  „ Нови 
Хан Пропъртийс ” ООД .

Решение № 323
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 

т.11 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.6, във 
връзка с чл.16 от ЗУТ дава съгла-
сие да се проведат процедурите 
по ЗУТ за изменение на ПРЗ:

1. На УПИ ІV – общински, в кв. 
134б за разделянето му и обосо-
бяване на два броя нови самос-
тоятелни УПИ за изпълнение на 
решенията за възстановяване на 
имоти пл. № 195 и пл.№ 275 по 
отмененият план на гр. Елин Пе-
лин от 1957г.

2. Изменение на ПРЗ на УПИ 
Х-общински и УПИ ХІ-общински, 
за изменение на вътрешната им 
регулационна линия, за обособя-
ване на самостоятелни УПИ,  за 
изпълнение на решенията за въз-
становяване на имоти пл. № 197 
и пл.№ 193 по отмененият план 
на гр. Елин Пелин от 1957г.

Решение № 324
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ размер на 75.00 лв. от бю-
джета на Община Елин Пелин за 

2012 година, на следните физиче-
ски лица:

1.Кристина Атанасова Минче-
ва - гр.Елин Пелин

2.Надежда Петрова Гунева- 
гр.Елин Пелин

3.Христо Гаврилов Христов - 
гр.Елин Пелин

4.Юлия Груйчова Стоянова- 
с.Мусачево

5.Стефка Николова Дойчино-
ва - с.Мусачево

6.Милка Николаева Колева- 
с.Равно поле

Решение № 325
На основание чл.21, ал.1, т.6 от 

ЗМСМА, чл.2 и чл.5 от Правилника 
за реда за предоставяне на едно-
кратни безвъзмездни финансови 
помощи в полза на физически 
лица от бюджета на Община Елин 
Пелин:

1.Да бъде предоставена едно-
кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2012г. на Петко 
Николов Михайлов от с.Гара Елин 
Пелин в размер на 450,00 (чети-
ристотин и петдесет) лева във 
връзка с претърпяна скъпостру-
ваща операция.

Решение № 326
На основание чл. 21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА,  във връзка с чл.11, 
ал.1, т.2 и 3 и чл.11а, ал.1 и 3 от 
Наредба №7/ 2000г. на МОН за 
определяне броя на паралелки-
те и групите и броя на ученици-
те и на децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските 
градини и обслужващи звена да 
съществуват самостоятелни и 
слети паралелки и да бъдат оси-
гурени допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, 
извън определените по единен 
разходен стандарт в паралелките 
с брой ученици, под минимално 
определения  за учебната 2012/ 
2013 г. в размер на 74 045.00 лв. в 
следните общински училища: 

1.ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий”, с.Доганово: вх.№ 6384/ 
20.06.2012 г.

І клас  – 10 ученика
ІІ клас – 15 ученика        
ІІІ клас -  7 ученика
ІV клас – 10 ученика    
V клас - 10 ученика
VІ - VІІ клас /слята/ - 16 уче-

ника
VІІІ клас – 12 ученика
Размерът на допълнителното 

финансиране е 11 800.00 лв., от 
които 3 440.00лв. за бюджетната 
2012г. и 8 360.00 лв. за бюджетна-
та 2013г.

2.ОУ „Стефан Стефанов”, с. 
Гара Елин Пелин: вх.№ М-02-
6936/15.06.2012 г.

ІV клас – 10 ученика
VІІІ клас – 7 ученика
За ОУ „Стефан Стефанов”, 

с.Гара Елин Пелин няма допълни-
телното финансиране.

3.ОУ „Христо Ботев”, с. Лесно-
во: вх.№ 6379/19.06.2010 г.

ІІІ  клас – 13 ученика
ІV клас – 9 ученика    
VІ клас – 13 ученика
VІІ клас – 7 ученика         
VІІІ клас -  8 ученика
За ОУ „Христо Ботев”, 

с.Лесново няма допълнителното 
финансиране.

4.ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, 
с.Нови хан: вх. № 6385/20. 06. 
2012 г.

І клас – 14 ученика
ІІ клас – 13 ученика  
ІІІ клас – 13 ученика
ІV клас –  12 ученика 
VІ клас – 13 ученика
VІІ клас – 13 ученика   
VІІІ клас – 6 ученика
За ОУ „Св.св. Кирил и Мето-

дий”, с.Нови хан няма допълни-
телното финансиране.

5.ОУ „Отец Паисий”, с.Габра: 
вх.№ 6389 (1)/22. 06. 2012 г.

І – ІІ  клас/слята/-11 ученика
ІІІ – ІV клас/слята/-12 учени-

ка
V-VІ клас/слята/-13 ученика 
VІІ клас - 6 ученика
Размерът на допълнителното 

финансиране е 11 800.00лв., от 
които 3 440.00лв. за бюджетната 
2012г. и  8 360.00 лв. за бюджет-
ната 2013 г.

6.ОУ „Ив. Вазов”, с.Мусачево: 
вх.№ 6366 /15.06.2012 г. 

І-ІІІ клас/слята/-8 ученика
ІІ–ІV клас/слята/-10 ученика
V-VІ клас/слята/-7 ученика
VІ – VІІІ клас/слята/-11 уче-

ника
Размерът на допълнителното 

финансиране е  28 320.00лв., от 
които 8 260.00лв. за бюджетната 
2012г. и  20 060.00лв. за бюджет-
ната 2013г.

7.НУ „Отец Паисий”, с. Гара Елин 
Пелин: вх. № 6408/03.07.2012 г.

І клас  - 13 ученика
ІІ клас – 10 ученика          
ІІІ  клас – 13 ученика
ІV клас – 13 ученика
Размерът на допълнително-

то финансиране е 4 425.00лв., от 
които 1 288.00лв. за бюджетната 
2012г. и 3 137.00 лв. за бюджетна-
та 2013г.

8. ОУ „Христо Ботев”, с. Равно 
поле: вх.№ 6381/19.06.2012 г.

І клас – 7 ученика
ІІ клас – 10 ученика         
ІІІ клас – 5 ученика
ІV клас – 11 ученика  
V клас – 12  ученика
VІ клас – 11 ученика   
VІІ – VІІІ клас/слята паралел-

ка/ - 10 ученика    
Размерът на допълнителното 

финансиране е 17 700.00 лв.,  от 
които 5 162.00 лв. за бюджетната 
2012 г. и  12 538.00лв. за бюджет-
ната 2013 г.

Допълнителните средства в 
размер на 74 045.00 лв., съответно 
21 590.00лв. за 2012 г. и 52 455.00 
лв. за 2013 г. са изчислени по реда 
на чл.11 ал.2 от Наредбата.  

За периода 15.09. – 31.12.2012 
г. средствата за дофинансиране 
са включени в първоначалните 
бюджети на общинските учили-
ща. За дофинансиране на същия 
период, невключени в първона-
чалните бюджети на училищата 
са необходими допълнителни 
средства в размер на 8 539.00 лв., 
които са в резултат на намаления 
брой ученици в паралелките, съ-
гласно докладни записки на ди-
ректори.

Посочената сума в размер на 
8 539.00 лв. за дофинансиране на 
маломерни и слети паралелки да 
бъде осигурена от § 9700 – Резерв 
за непредвидени и неотложни 
разходи.

Решение № 327
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

и т. 23 от ЗМСМА:
1. Упълномощава Кмета на 

Община Елин Пелин да прекра-
ти Договор за наем № ДГ 2728/ 
20.06.2011 г. с „ЧЕЗ Разпределе-
ние България” АД на основание т. 
15.6 с 1- месечно предизвестие.

2. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да влезне в 
разговори с представители на ,, 
ЧЕЗ Разпределение България” АД 
във връзка с решаване на пробле-
ма

Решение № 328
На основание чл. 21, ал. 1, т. 

18 от ЗМСМА и чл. 89, ал. 4 от За-
кона за гражданска регистрация 
дава адрес на еднолично друже-
ство с ограничена отговорност ,, 
ЕНИГМА” ЕООД, съответно както 
следва: град Елин Пелин, мест-
ност „Дереджик” № 001.

Решение № 329
На основание чл.21 ал.1 т.6 и 

т.23 от ЗМСМА:
1. Променя свое решение № 

115 по Протокол № 4/ 26.01.2012 
г. в частта точка 4, като вместо 
текста ,, …, като средствата за съ-
щия бъдат отделени от местни 
приходи на общинския бюджет” 
се чете текста ,, …, като необхо-
димите средства в размер на 15 
000, 00 лв. да бъдат осигурени 
от Общински бюджет 2012г. като 
се увеличи §55-01-Капиталови 
трансфери, Функция 8-6-898-
Други дейности по икономиката 
(Местни дейности) с 15 000,00лв. 
и се намали § 97-00-Резерв за не-
предвидени и неотложни разхо-
ди, Функция 10-0-998-Резерв с 15 
000,00лв.”.

Решение № 330
На основание чл. 21, ал. 1, т. 

23 от ЗМСМА да вземе следното 
решение:

1. Изменя чл. 23, ал. 2 от 
Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет- 
Елин Пелин, неговите комисии 
и взаимодействието му с об-
щинската администрация, както 
следва: За изпълнение на задъл-
женията си общинския съветник 
получава възнаграждение, чиито 
размер се определя с решение на 
Общинския съвет, прието с мно-
зинство  повече от половината от 
общия брой на съветниците и съ-
гласно разпоредбите на ЗМСМА.

2. Променя чл. 23, ал. 3 от 
Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет- 
Елин Пелин, неговите комисии 
и взаимодействието му с об-
щинската администрация, както 
следва: Разходите на общинския 
съветник  във връзка с работата 
му в Общинския съвет в размер 
до 50% от възнаграждението на 
Председателя на Общински съ-
вет се поемат изцяло от бюджета 
на Общинския съвет, считано от 
01.07.2012 г.

Сумата се предоставя ежеме-
сечно на общинския съветник, 
който определя  начина на раз-
пределението й.

Тези средства се разходват за 
покриване на разноски, направе-
ни от общинския съветник, във 
връзка с работата му в Общин-
ския съвет като, но не само: път-
ни, разходи за телефон, органи-
зиране на приемни, срещи с изби-
ратели, обучения, квалификации, 
експертизи, проучвания и други 
дейности.

3.Променя чл. 18 от Правилни-
ка за организацията и дейността 
на Общински съвет- Елин Пелин, 
неговите комисии и взаимодейст-
вието му с общинската админи-
страция по следния начин: Пред-
седателят на Общинския съвет 
получава възнаграждение в зави-
симост от обема на работата, коя-
то извършва в размер равен на 90 
% от възнаграждението на Кмета 
на Общината, което се определя 
от Общинския съвет.

Мотиви: 
Горните промени се налагат с 

оглед измененията на чл. 34, ал. 2 
от ЗМСМА.

Редуциране размера на въз-
награжденията на общинските 
съветници и същевременно не 
намаляване обема на работата им 
като такива.

Настоящите промени се нала-
гат с оглед извършване в пълен 
обем на работата от страна на об-
щинските съветници.

Пълният текст на Решения-
та четете на сайта на община 
Елин Пелин: www.elinpelin.org
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300 души се събраха в 
спортната зала „Инж. Янко 
Янков“, гр. Елин Пелин на 14 
септември, за да кажат „Не!“ 
на насилието в училище. Кон-
цертът беше символично на-
чало на новата учебна годи-
на, а  уникалната атмосфера  
го превърна в успешен старт 
за учениците, които бяха обе-
динени под мотото „С песен и 
усмивка променяме света“.

Въпреки насъбралите се 
облаци и обилния дъжд, ко-
гато си заобиколен от толко-
ва приятели, които дори не 
познаваш, ти се струва, че е 
възможно всичко. Дори това 
да сложиш край на насилието 
в училище... 

Точно това се случи на 
14-ти септември по време на 
концерта „Училище без наси-
лие!“. 

Организатор на събитие-
то беше Местната комисия за 
борба с противообществени 
прояви, която усилено рабо-
ти по превенция на асоциал-
ното поведение на децата.  

Случи се благодарение на 
Румънеца и Енчев,  ВГ „Шик 
и Трик“, СК „Теа Денс“, ДВГ 
„Камбанки“, ДТС „Новоханче“, 

КОНЦЕРТ „учИЛИЩЕ БЕЗ НАСИЛИЕ“

Децата от ДДЛРГ, с. Доганово 
с любезното съдействие на 
Галя Георгиева - кмет на Об-
щината.  

Румънеца и Енчев не само 
участваха в концерта, а и 
бяха негови водещи. Децата 
от местни детски формации  
излязоха на сцената в името 
на идеята да превърнат наси-
лието в училище в истинска 
ТЕМА и да помогнат пробле-
мът да се разреши. 

Специален гост на концер-
та беше Константин Томанов 
- секретар на Централната 
комисия за борба срещу про-
тивообществените прояви на 
малолетните и непълнолет-
ните към Министерския съ-

вет на Република България, 
който отправи своето пос-
лание към подрастващите, 
цитирайки Библията, според 
която „Каквото посее човек, 
това ще и да пожъне. Ако 
сеем добро с мислите и дела-
та си – ще ни си връща това 
добро“. 

Публиката на концерта бе 
разнообразна и като възраст, 
и като поведение. И докато 
някои се скупчваха около Ру-
мънеца и Енчев за автографи, 
а други бързаха да нарисуват 
своята ръка върху предвиде-
ните за тази цел табла и да 
запечатат върху тях своето 
послание за един по-добър 
свят, свят без насилие, тре-
ти внимателно вторачваха 
поглед към сцената, къде-
то течеше мултимедийното 
представяне на тема „Учили-
ще без насилие“ – емблема на 
инициативата.

Този концерт беше при-
знание за ангажимента на 
обществото и институциите 
към защита правата на де-
цата и утвърждаване на по-
зиция за нетърпимост към 
физическото, психическото 
и емоционалното насилие в 
българското училище. 

Снимки: 
ВЕЛКО ГЕОРГИЕВ

Всяка година в предпо-
следната неделя на месец ав-
густ , във вилна зона Побит 
камък-там, където е минава-
ла границата между Княже-
ство България и Източна Ру-
мелия, се провежда традици-
онният събор „Обединението 
прави силата”. Организатори 
са: кметството и читалището  

НОВОХАНЦИ пРАЗНуВАТ СъЕДИНЕНИЕТО
в с.Нови хан. Тази година 
в концертната програма 
взеха участие над 180 
самодейци от Общината,  
гости от с.Долни Лозен и 
с.Горна Малина.

Наши гости бяха йор-
дан йорданов – зам.кмет 
на Община Елин Пелин, 
Цветанка Методиева 
– секретар , кметове на 
населени места.

Благодарим на всич-
ки участници в концерт-
ната програма, които 
създадоха неповторима 
атмосфера на празника, 

потопиха ни в мелодиите, 
багрите и ритмите на бъл-
гарския фолклор.Те получиха 
почетни грамоти за принос 
в провеждането на събора. 
Зам.кметът йордан йорданов 
връчи награди на номинира-
ните победители от конкурса 
„Най-добър играорец от 5 до 
105 години”.

Кметството в с.Нови хан и 
НЧ „Иван Вазов-1928” изказ-
ва  специална благодарност 
на всички дарители, които 
и тази година не пожалиха 
сили и средства и направиха 
този уникален празник. 
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„Детето ми си оставя 
спортния екип в коридора до 
задната врата. Постоянните 
забележки не помагат.”.... „В 
постоянна борба сме с дъщеря 
ни заради часовете за лягане.”... 
„Синът ми се бави прекалено 
много със закуската сутрин и 
често  изпуска училищния бус и 
аз закъснявам за работа, защо-
то трябва да го карам на учи-
лище.”... „Съпругът ми прекарва 
много от времето си през уи-
кенда в гледане на спорт по те-
левизията и децата постоянно 
се оплакват, че не прекарват 
достатъчно време с татко.”...

Струва ли ви се познато? 
Всяко семейство ежедневно се 
сблъсква с трудността да съче-
тае настоящите потребности 
на всеки един от членовете си.

Как да помогнем на роди-
телите да разрешават конфли-
ктите родител - дете е предмет 
на интензивен 24-часов семи-
нар „Трениране на Успешни Ро-
дители” по инициалите на аме-
риканското издание „Parent 
Effectiveness Training (Р.Е.Т)”. 
Това е алтернативен подход 
към децата, създаден от д-
р Томас Гордън (1918-2002), 
световно признат пионер в 
решаването на конфликти при 
общуването на родителите с 
техните деца, на учители с уче-
ници, на работници и работо-
датели, номиниран три пъти 
с  Нобелова награда за мир, 
носител на голямата награда 
на Калифорнийската психоло-
гическа асоциация за цялостен 
принос, основател на между-
народната фондация „Гордън 
Трейнинг“. Известен е с „моде-
ла на Гордън“ - първоначално 
използван за подобряване на 
отношенията между родители 
и деца, впоследствие развит и 
прилаган като общовалиден 
метод за подобряване на всич-
ки видове човешки взаимоот-
ношения, прилаган успешно в 
цял свят. Автор е на девет кни-
ги, издадени на 40  езика в общ 
тираж от над 6,5 милиона ек-
земпляра, в които описва под-
робно метода си. Над 1,5 ми-
лион участници са преминали 
обучение в неговите курсове. 

Подходът и уменията на 
ТУР се използват в над 45 стра-
ни, сред широк спектър от кул-
турни, религиозни и нерели-
гиозни групи от населението и 
предоставя на родителите на-
чини да общуват и да споделят 
по-ефективно своите собст-
вени убеждения и ценности с 
децата си.

Моделът дава отговор на 
много важни въпроси: как да 
разрешаваме конфликтите в 
семейството, как да говорим 
на децата си така, че те да ни 
слушат и да променят „лошото 
поведение”, как да им помог-
нем да бъдат отговорни и да 
развият самодисциплина. Пре-
поръчва се правилата, ограни-
ченията да не се налагат един-
ствено от родителя, а вместо 
това да се достигне до тяхното 
въвеждане и изпълнение с ак-
тивното участие на децата. 

 ТУР  е най-имитирана про-
грама за родители по света. Д-
р Гордън е наричан „бащата на 
обучаването на родители“.

ТУР  се преподава само от 
инструктори и представители, 
обучени и отличени със сер-
тификат от организацията на 
д-р Гордън – Gordon Training 
International. 

Курсът стартира на 10 но-
ември, заявка за участие при-
емаме най-късно до 26.10.2012 
г.

Цената на курса е 300 лв 
(без ДДС) - минималната одо-
брена цена за цялата страна 
във всички градове. При заяв-
ка на участие на втори член от 
семейството цената е 450 лв за 
двамата. С талон от вестника 
може да ползвате отстъпка от 
50 лв. Ако направите ранна за-
явка – до 12.10. – ползвате до-
пълнителна отстъпка от 10%.

Обучението е с продължи-
телност от 24 астрономически 
часа (30 учебни), които ще раз-
пределим във вечерни сесии 
веднъж седмично по 3 часа 
– всяка събота късен следобед 
от 16 до 19ч. в продължение на 
осем седмици. 

 Графикът на всеки уърк-
шоп се определя от инструкто-
ра и от нуждите на участници-
те.

В обучението са включени 
практически материали, крат-
ка презентация от инструкто-
ра, работни упражнения, дис-
кусии в малки групи и задачи 
за приложение в семейството. 

Всеки участник ще получи 
работна тетрадка и сертифи-
кат за участие. Наред с това 
получавате подарък - книгата 
„Трениране на успешни роди-
тели” на д-р Томас Гордън.

Участниците в ТУР  следва 
да придобият шест ключови 
умения:

• “Как да разберем кой при-
тежава проблема”, за да разби-
рат и да се справят с пробле-
ми.

• “Активно слушане”, за да 
даде възможност на техните 
деца и други да решават собст-
вените си проблеми.

• “Аз-послания”, за да кон-
фронтират неприемливото  
поведение на другите, което да  
доведе  до промяна  в поведе-
нието им.

• “Превключване на ско-
ростите” за преодоляване на 
противопоставянето на про-
мяната.

• “Метод III” за разрешава-
не на конфликтите  с техните  
деца и други, така че и двете 
страни да са доволни от реше-
нието.

• “Сблъсък на ценности-
те” за решаване на сблъсъци 
с ценностите с техните деца и 
други.

За повече информация по-
сетете сайта на Гордън Бълга-
рия – www.gordonbulgaria.com

На ваше разположение съм 
при възникнали въпроси!

СИЛВИЯ СТОЯНОВА, психо-
лог към МКБППМН– община 

Елин Пелин 0899190045

уРОЦИ ЗА РОДИТЕЛИ

уРОЦИ ЗА РОДИТЕЛИ
 

ТАЛОН ЗА ОТСТъпКА - 50 ЛВ.





Освен по календар, есента 
пристигна и с останалите си 
специфични белези. Сипе пле-
нителното си многоцветие 
върху цялата природа. Дните 
захладняха, а нощите вече са 
студени. Няма ги щъркелите, 
лястовичките…

И тази есен пристигна с 
изобилие от вкусни плодове 
и зеленчуци, с многоцветно 
обагрената природа, с неиз-
чезналия топлик от лятото… 
И тази есен е приятна, ведро-
лика, пъстроока и многоба-
грена…

Пристъпва леко и грациоз-
но. Поздравява ни вежливо и 
весело. Усмихва се приветли-
во и разтваря цветни обятия, 
за да прегърне цялата приро-
да…

Нека я посрещнем с хубаво 
чувство като един от най-кра-
сивите сезони. Нека се радва-
ме на нейната хубост, на спо-
мените от топлото   ваканци-
онно лято. Нека си създаваме 
повече положителни емоции 
и приятни преживявания. 
Нека търсим повече поводи 
за радости, хубави промени, 
приятни мигове и веселие… 

Разхождайте се сред при-
родата редовно, движете се 
активно.  Ходете при слънче-
во време, защото недостигът 
на слънчеви лъчи предизвик-
ва умора, апатия, невроза…

Пуснете повече светлина и 
въздух в дома си. И в душите 
си.

Всичко това е много важно  
за запазване на здравето, мла-
достта и красотата. 

Не допускайте да изпадате 
често в лошо, мрачно и потис-
кащо  настроение, в стресови 
ситуации…Избягвайте кон-
такти с лоши хора. Потърсете 
честните, приятните, топлите 
приятели и познати. 

И топлите дрехи, разбира 
се, защото времето става все 
по-студено.

Правете всичко това и още 
много неща в тази насока, за 
да не почувствате мъчително 
смяната на сезоните, да не 
изпадате в депресия и мелан-
холия, да не сте уязвими от 
есенните вируси, инфекции, 

ГОТОВИ ЛИ СмЕ ЗА ЕСЕНТА?
Здраве

простуди и др.За да запази-
те здравето си, укрепвайте 
имунната си система. 

Съветът ни към по-краси-
вата, нежната част от нашите 
читатели е да не се подлагат 

на диета, защото това отслаб-
ва имунната система и нама-
лявава съпротивителните 
сили на организма спрямо 
вируси и болести. Ако все пак 
се налага диета – нека тя бъде 
умерена и непродължителна.

Есенните плодове и зелен-
чуци  съдържат всички вита-
мини и хранителни вещества, 
необходими на нашия орга-
низъм. Особено полезни  са 
зеленчуците. 

Например доматите съ-
държат витамините А, С, В, Е, 
минерални вещества, особено 
калий и растителни влакна. 
Те действат като антиокси-
данти, подобряват работата 
на сърцето и бъбреците. 

Чушките са богати на лу-
теин, необходим за доброто 
състояние на очите. Съдър-
жат А, Е, С и В, както и йод, 
мед, цинк, манган, силиций и 
други хранителни вещества. 
Патладжаните допринасят за 
нормализирането на водно-
солната обмяна, понижават 
съдържанието на холестерол 
в кръвта, подобряват работа-
та на сърдечния мускул…Със 
своите хранителни вещества 
са полезни морковите, зелето, 
лукът, тиквичките, крастави-
ците…

Много полезни за всеки 

човек са плодовете. Древ-
ните китайци първи в света 
са започнали да култивират 
прасковата. За тях този плод 
се смятал като символ на дъл-
голетието. Освен че съдържат 

витамини, крушите помагат 
при болести на черния дроб, 
гастрит, холецестит и др. Сок 
от круши укрепва и тонизира 
организма. Ябълките нама-
ляват риска от сърдечно-съ-
дови заболявания, както и от 
астма, диабет, укрепват зъби-
те, намаляват холестерола в 
кръвта. Те са богати на анти-
оксиданти и са символ на мла-
достта и красотата. Гроздето е 
един от много полезните пло-
дове също за сърдечно-съдо-
вата система и за цялостното 
укрепване на организма.

С умерена консумация на 
подходящите плодове и зе-
ленчуци, с умерена физиче-
ска активност, с недопускане 
на лошо настроение, стрес  и 
др. ще укрепите имунната си 
система и ще се подготвите 
успешно за посрещане на къс-
ната есен и зимата.

Нека не пропускаме и топ-
лика на благодатното есенно 
слънце. 

Защото скоро ще паднат 
есенните слани. Времето ще 
става все по-студено. И сетне 
ще дойде зимата.

Но дотогава нека изживеем 
пълноценно златните есенни 
дни. Златната есен влива в ду-
шите ни красота, спокойствие 
и надежди за по-добър живот. 

На този голям християнски празник, на който вярващи-
те се прекланят пред Живoтворящия кръст като символ на 
победа, първото комплексно учебно заведение на терито-
рията на Община Елин Пелин отвори врати. 

Академия ЕЛЕ е езиков център, в който деца, младежи 

НОВ ЕЗИКОВ ЦЕНТъР ОТВОРИ 
ВРАТИ НА КРъСТОВДЕН

и възрастни ще могат да изуча-
ват английски и испански език. 
В академията ще се провеждат 
и консултации със специалисти 
логопед и психолог. 

Мероприятието уважиха 
представители на Общината, 
директори на детски градини и 
училища и преподаватели. По-
четен гост бе Ани Димитрова - 
зам. кмет  “Образование и наука, 
култура и туризъм”, която сряза 
лентата и  обяви академията за 
открита. 

Пожелаваме на екипа на Ака-
демия ЕЛЕ успех в начинание-
то и съвместна работа в посока 
оптимизиране образованието в 
общината ни чрез трайни тради-
ции в чуждоезиковото обучение.
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Животът се променя към 
добро - стъпка по стъпка от 
обикновените хора, на обик-
новени места с необикнове-
ни дела и идеи. 

Днес е трудно да печелиш 
пари, но никак не е трудно да 
спечелиш много приятели. 
Благодарение на тях в по-
следните два уикенда на ме-
сец август се случиха хубави 
неща за природата и децата 
ни. Това стана на  язовир „Ог-
няново”. 

На 18 и 19 август с деца от 
4 до 14-годишна възраст се 
организира лагер. Освен уро-
ците на Иван Танги по каяк, 
децата научиха и първия урок 
по пещерно дело и катерене. 
С тях бяха членове на спор-
тен клуб „Адвенчър” град 
Своге. Изненада за всички 
деца беше „рождения ден без 
рокли” на една от най-мал-
ките доброволки – Лиа-Лора, 
която стана на пет годинки в 
един от заливите на язовира. 
Торта, подаръци и още нещо… 
Маргарита Радева от Центъ-
ра по изкуства „Michelangelo” 
подари на хлапетата уроци 
по рисуване и скулптура сред 
пясъка. Всичко, което напра-
виха през двата дни заедно,  
се представи на изложбата на 
25 август. 

По традиция вече четвър-
та година се организира еко-
инициативата  „Аз помогнах. 
А ти?” Включиха се около 
петдесетина млади добро-
волци. Изненадани бяхме, че 
боклукът е намалял доста в 
сравнение с предишните ак-
ции. И се роди идеята, да про-
дължим нататък – по други 
кътчета в България да чис-
тим отпадъците на другите. 
Родиха се идеите за лагери 
край пещери, за създаване на 
въжена градина в района на 
Голема Раковица. 

В късния следобед на „Ге-
рена” беше открита изложба 
на картини и скулптури от 

гипс, изляти в самия плаж 
на язовира. Имаше и друга 
изложба – „Боклук фест” от 
странни, нестандартни, кра-
сиви отпадъци, намерени по 
време на акцията.

Концертът на „Пеци Бенд” 
бе подарък на доброволци и 
публика-рок-парчета и мно-
го настроение. На сцената се 
качиха най-малките добро-
волци, които получиха пода-
ръци, както и кандидатите за 
Мис и Мистър „Предай ната-
тък 2012” - Биляна Миленова 
и Пантелей Коцев. 

„Предай нататък” се случи 
благодарение на много при-
ятели и партньори. Благода-
рим на финансовата подкре-
па от Община Елин Пелин в 
лицето на Галя Георгиева; на 
„Бонико 72“ ЕООД, с управи-
тел Николай Бонков, на Вале-
ри Брънзелов;  на Национал-
ното движение „Русофили” в 
град Елин Пелин.

Благодарим и на хората, 
които се включват в инициа-
тивите ни със своя опит  без 
да искат възнаграждение. 
Всички те са професиона-
листи – Иван Танги, Шопска 
задруга на майстора и Ели-
забета Лазарова, Рафтинг 
клуб „Reflip”, Маргарита Ра-
дева и  Център по изкуства 
„Michelangelo” Атина, спортен 
клуб „Адвенчър”.

Благодарим на „Пеци 
Бенд” за невероятния кон-
церт, на Бойко от Елин Пе-
лин за оказаната помощ за 
реализиране на концерта, на  
BG-Acoustis и Трайко Колев за 
перфектното озвучаване на 
събитието. 

Благодарим на ресторант 
„Кристи” град Елин Пелин за 
вкусните кебапчета и студе-
ната бира. 

Благодарим на всички, ко-
ито крачка по крачка проме-
нят света около себе си към 
добро. За да продължим на-
татък.

НЕ СмЕ НАСЛЕДИЛИ 
пРИРОДАТА ОТ ДЕДИТЕ 
СИ, А СмЕ я ВЗЕЛИ ОТ 

ДЕЦАТА СИ
„ПРЕДаЙ НаТаТЪК” С ПоДКРЕПаТа 

На обЩИНа ЕЛИН ПЕЛИН

Шопският ансамбъл в Елин пелин обявява прием на деца към ДЮТА 
/Детско-юношески танцов ансамбъл/ за учебната 2012-2013 г. 

приемат се деца от 7 до 15 години в две възрастови групи. Репетициите са 
всеки вторник от 16 часа в сградата на читалището в град Елин пелин. 

първата репетиция е на 02.10.2012 г. 

Международно авиошоу с въздушни 
акробати от България, Словения, Хърва-
тия, Англия, Сърбия и Румъния се прове-
де на летище Лесново край Елин Пелин 
на 25 и 26 август по случай 100-годиш-
нината от първия полет на български 
самолет, извършен от авиатора Симеон 
Петров през 1912 г. Шоуто бе под патро-
нажа на премиера Бойко Борисов.

Присъстващите имаха възможност 
да наблюдават също парашутни скоко-
ве, състезания на моторни парапланери, 
авиомодели, изложба на ретро автомоби-
ли, както и да се снимат на летището със 
статично експонирани самолети и верто-

мЕжДуНАРОДНО АВИОШОу 
В ЛЕСНОВО

лети.
Пред погледите на стотици зрители опитни 

пилоти изпълняваха майсторски фигури от вис-
шия пилотаж.
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ХОРОСКОп 
ОКТОмВРИ

КАЛЕНДАР
ОКТОмВРИ

ОВЕН
През този период ще се 

радвате на отлично здраве и 
жизненост, ще сте изпълнени 
с любов към живота и вяра в 
собствените си възможности. 
През този месец ще бъдете 
благородни, щедри и общи-
телни. Повишеният оптими-
зъм и честите успехи могат 
да предизвикат нетърпимост 
към евентуално осуетяване 
на плановете ви.

ТЕЛЕЦ 
Месец на постижения. Ако 

участвате в съдебни дела, те 
ще приключат успешно, за-
щото през този месец всич-
ко ще е на ваша страна. Ще 
направите цялостен ремонт 
на дома си или дори може да 
се преместите на по-удобно 
място. Не е разумно да проя-
вявате неуважение към дру-
гите.

БЛИЗНАЦИ 
В началото на месеца ще 

се прояви отрицателната 
страна на характера ви. В от-
ношенията си с другите ще 
бъдете непостоянни, избух-
ливи и раздразнителни. За 
сметка на това, през втората 
половина на месеца ще бъде-
те приветливи и великодуш-
ни. Партньорът ви ще ви по-
моли да направите огромна 
жертва в името на любовта.

РАК 
Ще възстановите силата 

на волята си и ще бъдете за-
редени с нови сили за дейст-
вие. Ще сте изпълнени с ен-
тусиазъм и ще имате много 
нови интереси. Динамичните 
събития около нас не вина-
ги отговарят на истинските 
ни възможности, но това не 
трябва да ви обезкуражава, 
защото през този месец ще 
сте в състояние да преодоле-
ете каквито и да е пречки.

ЛъВ 
Този месец ще бъде много 

положителен. Ще разширите 
хоризонтите си чрез фило-
софия, повишаване степента 
си на образование или чрез 
пътуване. Будният ви ум при-
влича хората около вас. Бъде-

те толерантни към мненията 
на околните. Не използвайте 
своята убедителност за не-
честни цели.

ДЕВА 
Ще бъдете бдителни и ще 

действате методично. Месец 
на непрекъснато личностно 
развитие и триумф. Тайна-

та на успеха е да действате 
спокойно и разумно във вся-
ка ситуация. Ще сте интрос-
пективни, наблюдателни и 
аналитични. Партньорът ви 
ще е притеснен от вашето 
равнодушие. Включете го в 
проектите си и му покажете, 
че чувствата ви не са се про-
менили.

ВЕЗНИ 
Ще сте общителни и весе-

ли. С готовност ще съветвате, 
просвещавате и ще помагате 
на другите. Късмет вкъщи, 
в обществения живот, при 
пътувания и финансови опе-
рации. Ще сте едновременно 
практични и с богато въоб-
ражение. Ще отдавате голямо 
значение на имиджа си и на 
забавленията. Помогнете на 
другите и им покажете своя-

та привързаност. Знаете, че е 
по-добре да даваш, отколко-
то да получаваш.

СКОРпИОН 
Вътрешният ви свят и 

емоциите ви ще бъдат в хар-
мония през този месец. Рабо-
тоспособност и необикнове-
на вътрешна сила. Не се прек-

ланяйте пред никого. Конку-
рентите ви ще се опитат да 
ви попречат, но вие ще ги по-
бедите. Вероятни проблеми в 
любовните отношения.

СТРЕЛЕЦ
Период на заздравяване 

на семейните връзки и взаи-
моотношенията с любимите 
ви хора. Опитайте се да се по-

мирите с човек, с когото сте 
в обтегнати отношения.Със 
сигурност ще имате успех и 
ще преодолеете неразбира-
телствата и грешките от ми-
налото.

КОЗИРОГ 
През този месец ще имате 

успех във всичко. Благопри-
ятен период за правенето на 
големи планове. Действайте 
разумно и най-вероятно не-
щата ще се получат по жела-
ния от вас начин. Проблемът 
е, че представителите на тази 
зодия никога не са доволни 
от постигнатото. Трябва да 
се научите да сте по-потайни 
относно проектите си, за да 
не ви изпреварят конкурен-
тите ви и да не започнат свой 
бизнес с вашите идеи.

ВОДОЛЕЙ 
Месец на хармония. Ако 

ограничавате харченето, 
бизнесът ви ще процъфтява. 
Доброто ви чувство за хумор 
и оптимизмът ви, ще ви на-
правят желан събеседник. 
Това ще ви радва тъй като 
отдавате голямо значение 
на светския живот. Някой се 
надява да забележите колко 
много ви харесва. Вгледайте 
се в очите му и ще разберете 
кой е той.

РИБИ 
През този период ще сте 

заети с нови планове, прото-
коли и изисквания, които са 
необходими за създаването 
на успешен проект. Изпълне-
те се с любов и вяра в успеха 
и всичко ще протече според 
плановете ви. През този ме-
сец ще са важни отношения-
та ви с чужденци.

1* Покров на Пресвета Богороди-
ца. Св. апостол Ананий от Седемдесет-
те апостоли (I). Св. мъченик Домнин 
Солунски (IV). Св. преподобни Роман 
Сладкопевец († 556). 

2 Св. свещеномъченик Киприян 
Антиохийски и св. мъченица Юстина и 
мъченик Теоктист († 304). Св. Андрей, 
юродив заради Христа († 936)

3 Св. свещеномъченик Дионисий 
Ареопагит, епископ Атински († ок. 96). 
Презвитер Рустик и дякон Елевтерий 
(† 96). Блажени Исихий Хоривит (VI). 
Св. преподобни Иоан Хозевит, епископ 
Кесарийски (VI)

4 Св. свещеномъченик Иеротей, 
епископ Атински (I). Свв. мъченици 
Гай, Фавст, Евсевий и Херимон (III). 

5 Св. свещеномъченик Дионисий 
Велики, епископ Александрийски († 
264/5). Св. мъченица Харитина († 304). 

6* Св. апостол Тома - от дванадесе-
тте апостоли (I) (Празник на архите-
ктите и зидарите)

7† Трета Неделя след Неделя подир 
Въздвижение (XVIII след Петдесетни-
ца)

8 Св. преподобна Таисия (IV). Св. 
преподобна девица Пелагия († 457). Св. 
преподобномъченик Игнатий Староза-
горски († 1814)

9* Св. праведен праотец Авраам и 
неговия племенник Лот († 2000 г. пр. 
Хр.). 

10 Свв. мъченици Евлампий и 
Евлампия († 303-311). 

11 Св. апостол и дякон Филип от от 
70-те, един от седемте дякони (I). Св. 
мъченици Зинаида и Филонида (I). Св. 
преподобни Теофан Изповедник, епис-
коп Никейски - Начертаний, състави-
тел на канони († 847).

12 Св. мъченица Домника († 286). 
Свв. мъченици Пров, Андроник Ефески 
и Тарах († 304).

13 Св. мъченик Флорентий Солун-
ски (I-II). Свв. мъченици Карп, епископ 
Тиатирски, Папила дякон, Агатодор и 
мъченица Агатоника - сестра на Папила 
от Пергам († ок. 251). 

14† НЕДЕЛЯ НА СВ. ОТЦИ от Седем-
те Вселенски събора - Четвърта Неделя 
след Неделя подир Въздвижение

15 Св. мъченици Сарвил и Вивея 
(II). Св. преподобномъченик Лукиaн, 
презвитер Антиохийски  († 312). 

16 Св. мъченик Лонгин Стотник, 
който стоеше при Кръста Господен (I)

17 Св. пророк Осия († 820 г. пр.Хр.). 
Свв. безсребреници Козма и Дамян Ара-
вийски, и мъченици Леонтий, Антим и 
Евтропий († 287 или 303). 

18* Св. апостол и евангелист Лука 
(I). Св. мъченик Марин (IV). Св. препо-
добни Юлиан Пустинник (IV). Св. вели-
комъченица Злата Мъгленска († 1795)

19† Св. преподобни йоан Рилски 
чудотворец († 946). Св. пророк йоил (IX 
век пр.Хр.). 

20 Св. великомъченик Артемий († 
361). Праведен отрок Артемий Веркол-
ски († 1545)

21† Шеста Неделя след Неделя по-
дир Въздвижение

22 Св. равноапостол Аверкий, епис-
коп йераполски Чудотворец († 167). 

23* Св. апостол Яков, брат Господен 
по плът - от седемдесетте апостоли († 
ок. 63). 

24 Св. мъченик Арета и пострада-
лите с него (V-VI). Блажени Елезвой, 
цар Етиопски († ок. 553-555). Св. пре-
подобни Арета Киево-Печерски († XII). 
Икона на Пресвета Богородица  “Всех 
скорбящих радость” († 1688)

25 Св. мъченик Анастасий (кр. III). 
Свв. мъченици Нотарий, Маркиан и 
Мартирий (IV)

26† Св. великомъченик Димитрий 
Мироточиви Солунски († 306) (Дими-
тровден) (Разрешава се риба).

27 Свв. мъченици Капитолина и 
Еротиида († 304). Св. мъченик Нестор 
Солунски († 306 г.). 

28† Седма Неделя след Неделя по-
дир Въздвижение

29 Св. преподобномъченица Ана-
стасия Римлянка (III век). Св. препо-
добни  Аврамий Затворник и блажена 
Мария, негова племенница († 360). 

30   * Св. апостол Клеопа от 70-те 
апостола (I-II). Св. апостол Епафрас от 
Седемдесетте апостола. Свв. апостоли 
Тертий, Марк, Иуст и Артем - от седем-
десетте апостоли (I). Св. преп. Петър, 
епископ Сиракузки (I-II). Св. свещено-
мъченик Маркиан, епископ Сиракузки 
(† II). 

31   Свв. апостоли Стахий и Амплий 
и другите с тях - от седемдесетте апос-
толи (I). Св. мъченик Епимах († ок. 250). 
Св. преподобни Спиридон и Никодим, 
Киево-Печерски просфорници (XII)

Делегация от община Елин Пелин с участието на секретаря 
Цветанка Методиева и юрисконсулта Геогри Петраков посети 
побратимения град Наро-Фоминск, Московска област.  Прове-
дени бяха интересни и полезни срещи.

пОСЕЩЕНИЕ В 
ГРАД 

НАРО-фОмИНСК
СЛЕДИТЕ В пяСъКА

Четиво за душата

Една нощ един човек съ-
нувал сън.

Сънувал,че се разхожда по 
морския бряг заедно с Бога.

По небето проблясвали 
сцени от неговия живот. При 
всяка сцена той забелязвал 
двойни следи от стъпки по пя-
съка-едната била неговата,а 
другата на Господа. Когато 
проблясва последната сцена 
от живота му,той погледнал 
назад към следите от стъпки 
в пясъка. Забелязал,обаче ,че 
много пъти по жизнения му 
път имало само една следа от 
стъпки и че това ставало през 
най-тъжните и унизителни 
периоди в живота му.

Това го разтревожило и 
запитал Господа:

“О,боже,Ти някога ми 
каза,че след като съм готов 
да Те следвам,Ти ще вървиш 
винаги с мен.Но аз забелязах, 

че по време на най-трудните 
моменти от живота ми по пя-
съка имаше само една следа 
от стъпки. Не разбирам защо 
когато най-много се нужда-
ех от Теб, Ти си ме изоставил 
сам.”

Господ му отговорил:
“Мило мое дете , аз те 

обичам и никога не бих те 
изоставил. По време на тво-
ите изпитания и страдания 
,когато виждаш само едни 
стъпки,то е било, когато Аз 
съм те носил на ръце!”


