
Ръководството на Община Елин Пелин: г-жа Галя 
Георгиева – кмет на Община Елин Пелин, г-н Йордан 
Йорданов – зам.-кмет, г-жа Ангелина Димитрова - зам.-
кмет ,г-жа Елена Лекова – директор на дирекция ФСД, 
г-жа Цветанка Методиева – секретар,  инициираха 
среща с:
Г-н Методи Методиев – началник РУ „Полиция“-

Елин Пелин, инж.Тихомир Тодоров-началник 
РУ“ПБС“-Елин Пелин,г-жа Мариета Братанова-
началник “Районна пътна служба”,г-н Мильо Богданов 
– директор на ВиК-Елин Пелин,представител  на 
фирма за събиране и извозване на отпадъци и улично 
поддържане„АЕС-Х“ООД, кметове и кметски 
наместници . 
  Кметът на Община Елин Пелин приветства всички 

присъстващи и им  благодари за проявения интерес  
към публичното обсъждане на бюджет 2013. Г-жа 
Георгиева призова представителите на населените 
места да изготвят предложения за капиталови 
разходи на която база да бъде изготвен бюджетът.Г-
жа Георгиева изтъкна, че усвояването на средства 
от европейските фондове е приоритетна задача на 
Общината. Тя предостави думата на кметовете по 
населени места да споделят трудностите, с които се 
срещат на местно ниво. 
  На срещата бяха обсъдени проблеми с 

водоснабдяването на с.Елешница, с.Столник, 
с.Григорево, с .Доганово. Повечето от кметовете 
поставиха въпроса за запълване на дупките по 

пътищата. Г-н Йорданов- зам. -кмет на Община Елин 
Пелин отбеляза,че това е приоритетна задача на 
Общината.
  Инж. Тихомир Тодоров-началник РУ“ПБС“-Елин 

Пелин говори за проблема си с пожарната техниката 
и липсата на кадри след направените съкращения.  
Димитър Кирилов Спасов – кмет на с.Доганово 
отбеляза, че училището в с.Доганово се нуждае от 
саниране. Валентин Павлов Веселинов – кметски 
наместник на с. Крушовица запозна присъстващите 
с неотложната нужда от ремонт на сградата на 
кметството . Милка Александрова Спасова – кметски 
наместник на с. Голема Раковица сподели проблема 
с транспортната фирма, която обслужва линията 
с.Голема Раковица -гр.София Север.
  Г-н Методи Методиев – началник РУ „Полиция“, 

Елин Пелин, благодари на кмета на Община Елин 

Пелин за  оказваното съдействие и професионално 
отношение. „Ние обслужваме хората в Общината и се 
надяваме на бъдещо сътрудничество, за да имаме успех 
и хората да са доволни, трябва да си сътрудничим”. 
Г-н Методиев призова кметовете по населени места 
да обменят информация със служителите на МВР 
за по-добра ефективност при предотвратяването и  
разкриването на престъпления на територията на 
Общината.
    На срещата бяха обсъдени множество теми и търсени 

решения. Всички участници изразиха своята готовност 
да работят в тясно сътрудничество за разрешаване 
на най-наболелите проблеми в населените места.  
Със задоволство може да отбележим, че срещата се 
превърна в един конструктивен диалог.
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Разговор с г-жа Галя Георгиева 
-кмет на Община Елин Пелин

Г-жо Георгиева, Вие сте кмет на Об-
щина Елин Пелин вече втори мандат. 
За всички нас ще бъде интересно да 
разберем каква е Вашата равносметка 
за 2012г.?

Да направя отчет за извършената 
от нашия екип работа не е обикновено 
задължение или част от управленската 
стратегия, за мен това е отговорно от-
ношение на проблемите на Община Елин 
Пелин във всеки един аспект, инфраструк-
тура и благоустройство, екология, соци-
ални дейности и ефективно обслужване 
на гражданите и бизнеса в една модерна 
администрация.

Какви цели си поставихте в начало-

на на мандата?
В началото на мандата като кмет на 

Община Елин Пелин си поставих няколко 
основни стратегически цели, по- важни-
те от които: постигане на максимално 
добро, адекватно и компетентно адми-
нистративно обслужване на гражданите 
и фирмите в кратки срокове, качествено 
поддържане и в оперативен порядък на 
инфраструктурата в Общината- пъти-
ща, улици, детски и спортни площадки, 
осветление, канализация, изграждане на 
нови и ремонт на съжествуващи обекти, 
които да променят облика на Община-
та и да предложат по-добри условия на 
живот. В края на 2012 г. след проведена 
процедура за възлагане на обществена 
поръчка е сключен договор за обект „Ин-
жинеринг-работен проект и изпълнение 
на СМР за изграждане на техническата 
инфраструктура”- Пътна част, Водопро-
вод и Канализация, улично осветление и 
5та тръбна мрежа за кабели на улица с 
осови точки 269в – 323б -323д -340а(про-
дължение на ул. „Добри Чинтулов” между 
пр. „Свети Николай Чудотворец” и ул. „Ки-
рил и Методий”) по КРП на гр. Елин Пе-
лин, Артерията минава по продължение 
на ул.”Добри Чинтулов” между пл. „Свети 
Николай Чудотворец” и ул. „Кирил и Мето-
дий” и прави транспортното обслужване 
на района  удобно и безопасно.Към новата 
улица ще има зона за паркиране, което ще 
улесни входа и изхода към централната 
градска част. 
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Равносметка за старата и визия за новата 2013г.

Бюджет 2013г.- насочен към решаване на неотложни проблеми в  населените места на община Елин Пелин

Г-н Костов, в местния парламент 
има представители на различни поли-
тически партии. Каква е комуникация-
та между тях и успявате ли да надско-
чите политическите страсти?

Общинския съвет е съставен от от-
говорни хора, които приеха напълно без-
условно идеята да работят заедно за 
просперитета на Общината. Като пред-
ставители на гражданите ние взимаме 
единодушни решения относно нейното 
развитие. В основата на работата ни е 
трезвата преценка на нещата и пробле-
мите, с които трябва да се справим. Не-
зависимо от политическата окраска це-

лите са поставени и работим с разбиране 
за тяхното изпълнение. Съветниците, 
както и всички политици, трябва да бъ-
дем лоялни преди всичко към тези, които 
са ни избрали. И в тази връзка ще подчер-
тая, че всеки съветник следва да гласува 
по съвест, но винаги воден от интереса 
на хората, разбира се – законосъобразно 
и морално отговорно. И политически, и 
социално.

Какъв е броят на заседанията про-
ведени от Общински съвет за отмина-
лата година и има ли върнати и обжал-
вани решения от Областен управител?

През изминалата година Общинския 
ни съвет проведе 12 заседания, на които 
се взеха 435 решения и 4 общи събрания на 
общинските фирми, които са със 100% об-
щинско участие. Това са: „Многопрофилна 
болница за активно лечение”, „Медицински 
център”, „Газо-енергийно дружество” и 
„Синанец”. Ние сме една от малкото об-
щини, която през изминалата 2012г. няма 
върнати и обжалвани решения от Облас-
тен управител.

Какво прави ОбС за привличането 
на външни инвестиции? Кои са най-ва-
жните решения, взети от ОбС за по-
следната една година?

Взехме решения, въз основа на които 
бе увеличен капитала на „Газо-енергий-
но дружество-Елин Пелин” ЕООД от 594 
000,00лв. на 4 341 700,00лв. 

 
                           продължава на стр. 2

Разговор с г-н Георги Костов- 
председател на Общински  съвет 

гр. Елин Пелин

Обществено обсъждане на 
бюджет 2013година

На 07.02.13г.(Четвъртък) от 18.00 ч. в 
заседателната зала на Община Елин Пелин 
ще се проведе обществено обсъждане на 
Бюджет 2013 година и приемане на отчета 

за изпълнението  на Бюджет 2012г.

Ръководството на Община Елин Пелин 
кани всички граждани да се включат в 

обсъждането.
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Ще бъде  изготвен и работен проект 
за организиране на кръгово движение на 
кръстовище на бул. „София” и ул. „Климент 
Охридски” на автогарата в гр. Елин Пе-
лин. Двата проекта са взаимно свързани 
и имат за цел да решат проблема с на-
товареното движение и паркирането в 
участъка от района при Автогарата до 
централната градска част. Планира се 
да бъдат завършени през настоящата 
2013година.

Как се справихте с бюджета по вре-
ме на финансова криза?

И през 2012 година продължи негатив-
ното проявление на световната криза и 
в нашата Община. Това беше една много 
тежка и сложна бюджетна година, през 
която трябваше да се справим с познати 
и нови предизвикателства . Опитахме се 
да разработим и реализираме бюджет, 
който оптимално да отговаря на спе-
цификата на Общината ни и ресурси-
те, с които разполагаме. Мога да кажа, 
че постигнахме ефективно и прозрачно 
управление на финансовите ресурси оси-
гуряващи нормално функциониране на 
обществено-икономическия живот в нея. 
Работата по проекти е приоритет на Об-
щина Елин Пелин и  има отражение вър-
ху цялостната ни политика в областта 
на инфраструктура, намаляването на 
безработица и социални дейности. Като 
най-значими към момента можем да спо-
менем проекта за Изграждане на ПСОВ, 
Реконструнструкция и разширение на во-
доснабдителната и канализационна мре-
жа в агломерация Елин Пелин. С реализа-
цията му ще се постигне подобряване на 
екологичната обстановка в Общината, 
също така и качеството на доставяната 
питейна вода,което несъмнено ще доведе 
до повишаване качеството на живот в 
две населени места, а именно: гр. Елин Пе-
лин и с.Гара Елин Пелин.

През изтеклата година успешно са 
реализирани и приключили два големи 
инфраструктурни проекта по Опера-
тивна програма „Регионално развитие”: 
„Ремонт и реконструкция на читалища 
в община Елин Пелин” и „Ремонт и рекон-
струкция на образователна инфраструк-
тура в Община Елин Пелин”. Благодарение 
на тях бяха обновени сгради на седем чи-
талища, пет училища и две детске гра-
дини в Общината.Успешно приключи и из-
пълнението на проект за „Реконструкция 
на вътрешна водопроводна мрежа на с. 
Габра, Общ. Елин Пелин”, с което беше по-
добрено качеството на питейна вода и се 
постигна по-висока надеждност на водо-
снабдяването в населеното място.

Със средства на Фонд „Рао” в с.Нови хан 
е изградена спортна площадка, която ще 
помогне за естетизиране на централна-
та част на селото, подобряване състоя-
нието на зоните за обществен отдих и 
подобряване на качеството на живот на 
жителите му, посредством осигуряване 
на модерни спортни съоръжения. Освен 
това със средства от фонда през 2013г. 
продължава и цялостната рехабилита-
ция на парка в селото.

В областта на социалните услуги про-
дължава работата по Проект за предос-
тавяне на услугата „Личен асистент”, чи-
ито срок е удължен и е предоставена въз-
можност за включване на допълнителни 
потребители.

Върху какво беше съсредоточена 
работата Ви по отношение на образо-
ванието и културата ?

 За провеждане на учебния процес през 
учебната 2012/2013 година се обсъди фор-
мулата за разпределение на средствата 
за финансиране на детските и учебни за-
ведения на територията на Общината.
Бяха осигурени учебници и учебни пома-
гала за децата в подготвителна група 
и учениците от първи до  седми клас. За 
учениците, по чийто маршрут не преми-
нават училищни автобуси бяха изготвени 
карти за безплатен превоз.Ефективно се 
реализираха средства отпуснати от на-
ционални и европейски програми, а имен-
но: “Информационни и комуникационни 

технологии в училище”,” С грижа към все-
ки ученик”, модул „Осигуряване на допъл-
нително обучение на учениците за пови-
шаване на нивото на постиженията им 
по общообразователна подготовка.”, „Оп-
тимизация на училищната мрежа”, модул 
„Оптимизация на вътрешната структу-
ра на училищата”.,национална учителска 
програма за квалификация в ЦЕРН.

Относно културната дейност Общи-
ната помогна в дейността на народните 
читалища и библиотеки за реализира-
нето на множество културни събития.
Представителите на културния живот в 
Общината участваха в различни меропри-
ятия, а именно: Конкурс за млади изпъл-
нители на класическа музика и конкурс за 
детска рисунка, организиран от Община 
Перник; Старопланински събор” Балкан 
фолк”;Международен конкурс за детска 
рисунка „Не на цигарите” 2012; Фестивал 
на народното творчество „Пеония”; Тър-
жествен концерт в с. Байлово по повод 
135 години от рождението на Елин Пелин; 
Международен фестивал на инструмен-
талните и танцови групи Раднево 2012; 
Традиционен поетичен конкурс „Свищов-
ски лозници”, организиран от Община Сви-
щов; Конкурс за детска рисунка на тема 
„Как искам Европейския съюз да промени 
моя роден град” по проект на Столична 
община; Фестивал „При шопите в Казича-
не”. Организирахме най-мащабното за го-
дината културно мероприятие на тери-
торията на Общината- традиционният” 
Шопски празник”. Провеждането му бе съ-
пътствано с организацията и участието 
на много на брой художествени състави и 
културни институти, както намиращи се 
на територията на Община Елин Пелин, 
така и извън нея.С празнични програми 
бяха отбелязани Националният празник 
на Република България-3-ти март, 24 ти 
май-Ден на славянската писменост и кул-
тура;1-ви юни-Ден на детето; великден-
ско фолклорно надиграване, в което учас-
тие взеха фолклорни любителски групи 
на територията на Община Елин Пелин. 
По повод на 100години от Балканската 
война, в салона на НЧ  „Елин Пелин 1986”, 
гр. Елин Пелин бе представена най-нова-
та книга на акад. Георги Марков- „Бълга-
рия в балканския съюз срещу Османската 
империя 1911-1913г.” С помощта на Общи-
ната читалищата кандидатстваха за 
допълваща целева субсидия.

Каква е стратегията Ви за интегри-
ране на ромите и кои са  одобрените  
проекти на Общината в сферата на со-
циалните дейности?

Във връзка с изготвянето на Област-
на стратегия за интеграция на ромите 
в Софийска област, сформирахме екип 
за разработване на общински планове за 
действие в областта на интеграцията 
на ромската общност.

 С успешното реализиране на проекти 
по социалните програми:” От социална 
помощ към осигуряване на заетост”, „Ре-
гионална програма за заетост” осигу-
рихме заетост на 30 лица. Работим и по 
програмата „Личен асистент”като към 
момента техният брой е 39. Те ще про-
дължат да  полагат  грижи в семейна сре-
да за 39 нуждаещи се.

Г-жо Георгиева, с това интервю не 
можем да обхванем реално цялата ра-
бота и всичко свършено от служите-
лите на общинската администрация. 
Какво бихте допълнили в заключение?

 Мога само да кажа, че всичко, което бе 
постигнато през 2012г. и, което ще се ре-
ализира през 2013г. има една единствена 
цел- Община Елин Пелин да се превърне в 
едно по-добро място за живеене. Ще про-
дължим да работим упорито и последо-
вателно, за да постигнем амбициозните 
цели, които сме си поставили.Удовлетво-
рена съм от обстоятелството, че в тази 
сложна обстановка по време на криза ус-
пяхме не просто да оцелеем, а да напра-
вим крачка напред.

Какво си пожелавате в личен план?
 В личен план, за мен и моето семей-

ство, си пожелавам само здраве.

През 2012г. след дългогодишна съдебна 
процедура, се стигна до спечелването от 
общинската фирма на конкурс на ДКЕВР. 
Същата бе определена за титуляр на ли-
цензии за дейностите ”Разпределение на 
природен газ” и „Снабдяване с природен 
газ от краен снабдител” за територия-
та на община Елин Пелин, и двете за срок 
от 35години. През 2012 завърши и проце-
дурата, открита с решение на Общински 
съвет по започнатото от предишният 
мандат апортиране на газопреносната 
мрежа, включваща разпределителни га-
зопроводи и отклонения на обща стой-
ност 3 227 889,67лв.

За да се подобри инвестиционният 
климат, ОбС взе решение да се намали 
такса смет за инвеститорите и се раз-
работва нова Наредба за определянето на 
местните такси и цени на услуги, в която 
се предвижда ред за начисляване такса 
битови отпадъци на база изхвърлено ко-
личество.

 Улеснихме процедурата по изработва-
нето на подробно  устройствените пла-
нове за техническата инфраструктура, 
необходими  за функционирането на обек-
тите, които ще се изграждат или разши-
ряват върху земеделски земи. Независимо 
от липсата на интерес към закупуване-
то на общинска земя ОбС спазва своята 
политика от предходния  си мандат-та-
кива продажби да се реализират на цени 
НЕ по-ниски от реалните. При взимането 
на решения се ръководихме от интереси-
те на гражданите, като не допуснахме 
инвестиционни намерения, които биха 
довели до замърсяване на околната сре-
да, като добив на инертни материали и 
кариери.

Създадено бе дружество „Общински 
гори-Елин Пелин” ЕООД със 100% общин-
ско участие. Правим всичко възможно за 
запазване на болницата, която обслужва 
населението от Горномалинска и Елинпе-
линска Община. На с.Гара Елин Пелин бе 
открита нова яслена група. Също така 
значимо бе и решението на Общински съ-
вет за предоставяне сградния фонд на чи-
талищата за управление от настоятел-
ствата. Не по-малко важно е и приемане-
то на правила за ползване на общинските 
мери и пасища. През годината са приети 
множество програми, планове и страте-
гии за развитието на Общината.

Във връзка с жалби от населението, бе 
прекратен договора с фирмата, извърш-
ваща транспортен превоз на терито-
рията на нашата Община. Тук е мястото 
да отбележа, че тази година приключи в 
полза на Общината делото относно про-
веждането на конкурс за възлагане на 
обществен превоз на пътници. Ако и но-
вият превозвач не удовлетвори нуждите 
на гражданите ще прекратим и неговия 
договор.

Коя от постоянните комисии на Об-
щински съвет бе най-натоварена през 
изминалата 2012година?

През 2012 година сме имали 71 редов-

ни заседания на постоянните комисии. 
Като Председател организирах работа-
та така, че няма по-малко или повече 
натоварена комисия.  Постъпващите 
материали насочвам по компететност, 
с цел адекватно вземане на решение. Един 
материал може да се разглежда от две и 
повече комисии. Спецификата на работа-
та многократно налага провеждането и 
на извънредни заседания.

В период на криза несъмнено има 
молби към Вас от социално слаби и със 
здравословни проблеми граждани за 
отпускане на еднократна финансова 
помощ. Какъв е размерът на средства-
та отпуснати през изминалата година?

Нашите усилия са насочени към хо-
рата, към тяхното битие, с надежда да 
превърнем болката в усмивка, отчаяние-
то-в очакване за сигурност и добър жи-
вот.Работим системно за преодоляване 
на предизвикателствата, произтичащи 
от стремежа да повишим качеството на 
живот на хората в нужда. Подпомагаме 
социално слаби лица с тежки здравослов-
ни проблеми, абитуриенти отглеждани 
от един родител, самотни родители. 
Като искам да подчертая, че нямаме не-
одобрена молба свързана с деца в нерав-
ностойно положение.Средствата, които 
са отпуснати през изминалата година по 
решение на Общински съвет са в размер на 
44 800лв. Искам да отбележа, че ние сме 
единствената Община, която ежегодно 
предоставя еднократни парични помощи 
на лица с трайно намалена работоспо-
собност и нужда от чужда помощ. Освен 
това сме подпомагали и завършващите 
ученици от Дома за деца лишени от роди-
телски грижи в с.Доганово. Всички помо-
щи по решение на Общински  съвет изцяло 
са финансирани от местните приходи. 
Също така отделяме средства за награди 
на изявили се по време на  спортни и кул-
турни мероприятия.

Какви са приоритетите на Общин-
ски съвет през настоящата 2013 годи-
на? 

Предстои изключително важен мо-
мент за всички нас и това е приемането 
на Общински бюджет 2013 година.

Нашите приоритети са в много насо-
ки: публичност и откритост  при вземане 
на решения; активизиране на гражданско-
то общество за участие в управлението 
на Общината - обществени обсъждания, 
допитвания до населението; повишено 
благосъстояние на гражданите с раз-
вита бизнес, техническа и социална ин-
фраструктура. Работим за усвояване на 
средства от Европейския съюз като ва-
жен източник за финансиране по време на 
криза. Използвам случая да призова всички 
жители да присъстват на заседанията 
на Общински съвет, за да са информирани 
постоянно за нашата работа, дейност и 
взети решения. 

Разговор с г-жа Галя Георгиева -кмет на 
община Елин Пелин

                                                                                     продължение от стр. 1

Разговор с г-н Георги Костов- председа-
тел на Общинския  съвет гр. Елин Пелин

                                                                                     продължение от стр. 1
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През юни 2012г. оДЗ „ра-
дост” спечели образователен 
проект към Министерството 
на образованието,младежта 
и науката. Конкурсната про-
цедура се проведе в Центъра 
за образователна интеграция 
на децата и учениците от ет-
ническите малцинства. 

Проектът: „ Пълноценна 
образователна интеграция за 
децата от оДЗ „ радост”” стар-
тира от октомври. За негово-
то изпълнение е осигурена 
финансова помощ в размер 
на 17 818 лева.

 Той е предвиден по При-

оритет 1 от Тригодишната 
програма за дейността на 
ЦоиДуЕМ 2010-2012 „ инте-
грация на ромските деца и 
ученици чрез десегрегация 
на детските градини и учи-
лища в обособените ромски 
квартали и създаване на ус-
ловия за равен достъп до ка-
чествено образование извън 
тях”. обхванати са 31 деца за 
учебната 2012/2013г. Важен 
момент в процеса на интегра-
ция на децата от ромски про-
изход е допълнителна работа 
за пълноценното им включ-
ване в училище. Това ще по-

виши техните 
знания и уме-
ния в подгот-
вителна група, 
ще формира 
интерес към 
ученето.Всич-
ки дейности 
по проекта 
ще доведат до 
преодоляване 
на негативни-
те стереотипи 

срещу ромите от ранно дет-
ство, до създаване на между-
културен и граждански под-
ход, институционализиран в 
образованието.

 нашата практика от-
давна е доказала, че децата 
от ромското общество не ус-
пяват да надмогнат собстве-
ната си среда. Те са неконку-
рентноспособни със своите 
знания, липсва им смелост, 
самочувствие и увереност 
в собсвените сили. В тради-
ционните ромски семейства 
нормално явление е децата 
да посещават училище, за 
да получат начална грамот-
ност и социални помощи,но 
не посещават задължител-
ната подготвителна група 
в детската градина. В оДЗ “ 
радост” има ресурс за прео-
доляване на този проблем, 
а педагогическият екип ще 
подпомогне процеса на инте-
грация на ромските деца. За 
тази учебна година е приет 
план за работа с деца от ет-
нически произход. набеляза-
ните мероприятия в него са 
в съответствие със Стратеги-
ята на община Елин Пелин и 
с главната цел за развитие на 
Софийска област за периода 
до 2015г. – преодоляване на 
изоставането чрез социал-
но-икономическо развитие 
на областта, а този процес ще 
се подпомогне от инвести-
ционна подкрепа в човешкия 
ресурс – инвестиция в млади-
те хора.

 Дейностите са раз-
пределени в няколко аспек-
та:

1. адаптиране към 
учебния процес чрез допъл-

нителна подготовка за деца 
от етническите малцинства 
в оДЗ “радост” за 
постъпване в първи 
клас

2. М о т и в а -
ционни дейности 
чрез закупуване на 
учебници, помагала, 
учебни тетрадки, 
материали за култу-
рата, историята на 
ромите и др.

3. работа с 
родители- социо-
културана компетентност и 
включване в дейностите на 
детската градина

4. осигуряване на пуб-
личност и информираност за 
проектса

Вече трети месец екипът 
на детската градина работи  
допълнително с две групи 
деца, на които се дава въз-
можност за практическо усъ-
вършенстване на знанията 
им и провокиране на твор-
ческите способности чрез 
създаване на клуб-театър, 
в който се представя бъл-
гарския и ромския фолклор 
– разкази, приказки и леген-
ди. Добронамереността към 
културата на мнозинството 
е също важен приоритет, на-
мерил достойното си място в 
редица фолклорни образци, 
осигуряващ по-безпроблем-
но съжителство между роми 
и българи. Децата неусетно 
откриват, че много ромски 
приказки имат свой аналог 
в българските народни при-
казки и обичаи. Това дава 
възможност на децата да 
стигнат до универсалните 

прилики между различните 
хора.

В базата на Червения 
кръст с. Лозен, се проведе 
първото обучение на роди-
тели по проекта.

Сценариите са написани 
от учителките с активната 
помощ на родителите. В дей-
ностите и в аранжирането 
на сцената участват и непре-
ките участници в проекта на 
доброволен принцип – ос-
таналите деца и родители в 
детската градина. 

 Една от дейностите по 
проекта е “работа с родители”, 
която се осъществява чрез 
тренинги и репродуктивни 
форми на взаимодействие 
като целта е ромските семей-
ства да бъдат по-подготвени 
и умеещи да преодоляват со-
циалната и образователната 
изолация.

  Проектът ще завър-
ши през май като бъде из-
готвен мултимедиен продукт 
и апробиран образователен 
модел за междуетнически 
диалог и разбирателство.

          
дир. оДЗ „радост”                     

Марина Колева
 

Разговор с г-жа Даниела Паунова-Секретар на Местната комисия за борба срещу 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в Община Елин Пелин

  Г-жо Паунова, Вашата ра-
бота е свързана с голяма от-
говорност и високи социал-
ни очаквания. Това поставя 
много изисквания към Вас?
   Аз съм педагог по образо-
вание. От година и половина 
работя като секретар на ко-
мисията.  Работата ми носи 
удовлетворение, а постигна-
тите резултатите ми да-
ват сили и енергия да работя 
за “връщане” в обществото 
на отклонилите се от “пра-
вия” път на развитие деца и 
младежи.
     Наблюдава ли се специ-
фика на противообщест-
вените прояви в Община 
Елин Пелин?
     Основната задача на Мест-
ната комисия е да информи-
ра обществеността за ри-
сковите ситуации, при които 
малолетни и непълнолетни 
могат да бъдат въвличани в 
извършването на криминал-
ни деяния, за мерките за въз-
питателно въздействие, кои-
то се предприемат в такива 
случаи, за състоянието и 
тенденциите на престъпнос-
тта и противообществени-
те прояви на малолетните и 

непълнолетните. В нашата 
Община за щастие не са ре-
гистрирани случаи на теж-
ки престъпления като убий-
ства, отвличания, въоръ-
жени грабежи. Процента на 
противообществените проя-
ви на малолетни и непълно-
летни е нисък. За изтеклата 
2012 година имаме заведени 
дванадесет възпитателни 
дела. Проявите са предимно 
хулигански – дребно хулиган-
ство, кражби на материали, 
годни за предаване в пункто-
ве за вторични суровини с цел 
лесна печалба, мобилни теле-
фони, пари и др.
    Кой е последният  Ви слу-
чай, по който сте работили?
    Последното ни заведено 
възпитателно дело е за мо-
миче на 14 години. За нея има 
повече от девет прокурорски 
преписки. Семейството е с 
четири деца, живее в собст-
вен голям дом, разполага с 
икономка, която се грижи за 
децата и домакинските за-
дължения. И въпреки стан-
дарта си на живот, същите 
се препитават от кражби из-
вършени от жените в семей-
ството.  Крадат предимно 

от клиентите на елитни ма-
газини в големите търговски 
центрове в гр. София. 
Много е трудно да променим 
начина й на живот  и да я от-
делим от неблагоприятната 
за нея среда.  Въпреки всичко, 
не се отказваме да я привле-
чем към един по-достоен жи-
вот.
  Това е много сериозен про-
блем с който трябва да се 
справим.
    Каква е Вашата „рецепта“ 
за решаване и справяне с 
проблемите?
     Няма универсална рецеп-
та, но в търсенето се намира 
верният път за решаване на 
проблемите за всяко дете. 
Това е и амбицията на спе-
циалистите, които работят 
към Местната комисия.
    По какъв начин тези спе-
циалисти предоставят на 
децата и родителите своята 
помощ и подкрепа?
   В гр. Елин Пелин функцио-
нира Консултативен каби-
нет, който работи като по-
мощен орган към Местната 
комисия. В него, по точно 
определен график  работят 
клиничен и консултативен 

психолог  и квалифициран 
логопед.Подходите им за ра-
бота с децата са системни, 
динамични, ориентирани към 
вземане на правилни решения.
Освен тях към МК работят и 
четири обществени възпита-
тели, които след предвари-
телно насрочени срещи също 
посещават консултативния 
кабинет.Благодарение на 
квалификацията, опита и 
уменията си, обществените 
възпитатели  оказват емо-
ционална и психологическа 
подкрепа на децата, с които 
работят, както и на техни-
те родители. Те  прилагат 
съвременни модели на общу-
ване в своята работа, дейст-
ват гъвкаво,  съобразно спе-
цификата на всеки конкре-
тен случай.
   Кои проблеми на родите-
лите и децата Ви правят 
най-силно впечатление в 
работата с тях?
  Прави ми впечатление, че 
родителите не общуват 
достатъчно с децата си,  а 
именно в тази комуникация 
се формират голяма част 
от личностните качества 
на децата. Смея да твърдя, 

че понякога родителската 
среда е изключително вредна 
за детето и причина за прес-
тъпните му деяния. 
  От позицията на специа-
лист, какво бихте казали на 
родителите и децата в Об-
щина Елин Пелин?
  Моят апел към родители-
те и децата е: Нека работим 
съвместно! Когато имате 
проблеми, нека ги решаваме 
заедно. Няма нещо, което не 
можем да променим, стига 
истински да го желаем!

Проект за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
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Решения на Общински съвет - Елин Пелин

Решение № 500
  На основание  чл.73, ал.2 и 
във връзка с  чл.69, ал.1 от 
Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет- 
Елин Пелин, неговите комисии 
и взаимодействието му с 
Общинската администрация:
- Предложение  от ,, 
Газо- енергийно дружество- Елин 
Пелин” ЕООД с вх. № 08-6378/ 
19.12.2012 г. и предложение от 
група общински съветници от с. 
Нови хан, да бъдат разгледани в т. 
Разни от дневния ред.

Решение № 501
   На основание чл.73, ал.1 и 
ал.2 и във връзка с чл.66 от 
Правилника за организацията 
и дейността на ОбС, неговите 
комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация 
и  и чл.17 ал.1 т.1, чл.25, чл.27, 
чл.28 и чл.29 от ЗМСМА приема 
предложения дневен ред.

Решение № 502
    Да бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова помощ 
размер на 75.00 лв. от бюджета на 
Община Елин Пелин, на следните 
физически лица:
1. Райна Стоянова Войнишка 
  - с.Гара Елин Пелин
2. Павел Славчев Арангелов 
  - с.Габра
3. Димитър Славчов Живков за 
нуждите на дъщеря му Силвия 
Димитрова Славчова - с.Лесново

Решение № 503
   1. Да бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова помощ от 
бюджета на Община Елин Пелин 
на Иванка Димитрова Манолова 
от гр.Елин Пелин в размер на 
500,00 (петстотин) лева, поради 
претърпяна скъпоструваща 
операция и доказано затруднено 
финансово положение.

Решение № 504
 Да бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова помощ 
от бюджета на Община Елин 
Пелин на Адриана Иванова 
Вутева от гр.Елин Пелин в размер 
на 500,00 (петстотин) лева, 
поради претърпяна операция и 
затруднено финансово положение 
на семейството.

Решение № 505
Да бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова помощ от 
бюджета на Община Елин Пелин 
на Петра Михайлова Петрова от 
гр.Елин Пелин в размер на 300,00 
(триста) лева, поради доказано 
тежко здравословно и финансово 
състояние.

Решение № 506
На основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА да бъде предоставена 
парична награда в размер на 
300,00 (триста) лева  от бюджета 
на Община Елин Пелин на 
Фолклорна мъжка певческа група 
„Левенти” към Народно читалище 
„Ст.Богданлийски 1931”  с.Габра 
по повод честване на шестата 
годишнина от създаването на 
групата и в предвид богатата 
културна дейност, допринасяща за 
добрия имидж на Община Елин 
Пелин.

Решение № 507
На основание чл.21, ал.1, т.12 
от ЗМСМА одобрява и приема 
„Стратегия за развитие на 
социалните услуги на Община 
Елин Пелин за периода 2011-
2015 година” и Годишен план за 
развитие на социалните услуги в 
Община Елин Пелин за 2013г. , 
съгласно приложението.

Решение № 508
На основание чл.21, ал.1, т.12 от 
ЗМСМА, чл.26а, ал.2 от Закона 
за народните читалища приема 
„Годишна програма за развитие на 
читалищната дейност в Община 
Елин Пелин през 2013г.” , съгласно 
приложението.

Решение № 509
Да се създаде ,, Доброволно 
формирование- Елин Пелин” за 
предотвратяване или овладяване 
на бедствия, пожари и извънредни 
ситуации и отстраняване на 
последиците от тях на територията 

на Община Елин Пелин, с 
численост на състава до 25 
( двадесет и пет) доброволци.
Възлага на Кмета на Община Елин 
Пелин да извърши необходимите 
действия по създаването и 
организиране дейността на 
доброволното формирование по т. 
1, съгласно нормативната уредба.

Решение № 510
На основание чл.21 ал.1 т.11 и т.13 
от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ:
1.  Одобрява  ПУП-ПРЗ  „ За 
жилищно строителство ”  на имот 
№ 042006, местност „ Стубела ” в 
землището на с.Габра с ЕКАТТЕ 
14074, Община Елин Пелин, 
Софийска област: образуване на 
УПИ ХV-42006 За ЖС в кв.57  по 
плана на с.Габра, със следните 
показатели: устройствена зона – 
Жм, височина на сградите – до 
10м; плътност на застрояване – до 
50%; Кинт – до 1,2; минимална 
озеленена площ – 40%; начин на 
застрояване – свободно.   
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, 
които ще се изграждат, съгласно 
одобрения от Общински 
съвет-Елин Пелин подробен 
устройствен план да бъде за 
сметка на съответния възложител 
/собственик/, съгласно Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински 
съвет-Елин Пелин.

Решение № 511
1.Одобрява ПУП-ПРЗ „ За вилно 
застрояване ” на имот №060026, 
местност „Асичалия” в землището 
на с.Богданлия с ЕКАТТЕ 04604, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област, с който се образува 
нов УПИ ХХ-060026 За вилно 
застрояване в кв.23 по плана на 
в.з.Побит камък, 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; минимална 
озеленена площ – 50%; начин на 
застрояване – свободно.   
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, 
които ще се изграждат, съгласно 
одобрения от Общински 
съвет-Елин Пелин подробен 
устройствен план да бъде за 
сметка на съответния възложител 
/собственик/, съгласно Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински 
съвет-Елин Пелин.

Решение № 512
 1.Одобрява ПУП:
а/ ПЗ „ За жилищно строителство 
” на имот № 055003, местност 
„ Горна ливада ” в землището 
на с.Караполци с ЕКАТТЕ 36422, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област, със следните показатели: 
височина на сградите – до 7м; 
плътност на застрояване – до 
60%; Кинт – до 1,2; минимална 
озеленена площ – 40%; начин на 
застрояване – свободно
б/ ПП за електроснабдяване / 
кабелна линия през имот № 000374 
– полски път /  за захранване на 
обект „ Жилищно строителство ” 
в имот № 055003, всички имоти 
в землището на с.Караполци, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област.  
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, 
които ще се изграждат, съгласно 
одобрения от Общински 
съвет-Елин Пелин подробен 
устройствен план да бъде за 
сметка на съответния възложител 
/собственик/.

Решение № 513
1.  Одобрява ПУП:
а/ ПЗ „ За вилно строителство 
” на имот № 015010, местност 
„ Каменяко ” в землището на 
с.Караполци с ЕКАТТЕ 36422, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област;
б/ ПП за електроснабдяване 
/ кабелна линия през имоти 
№№ 000306 – канал и 000367 – 
полски път / и водоснабдяване / 
водопровод през имоти № 000306 
– канал и 000367 – полски път /  

за захранване на обект „ Вилно 
строителство ” в имот № 015010, 
всички имоти в землището на 
с.Караполци, Община Елин Пелин, 
Софийска област.  
2. П р о е к т и р а н е т о , 
изграждането и поддръжката на 
техническата инфраструктура, 
необходима за функционирането 
на обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобрения 
от Общински съвет-Елин Пелин 
подробен устройствен план да 
бъде за сметка на съответния 
възложител /собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 514
1. Дава предварително съгласие 
за промяна предназначението 
на части от имоти №№ 056008 
и 057014 по КВС на землището 
на гр.Елин Пелин, Община Елин 
Пелин, Софийска област, с начин 
на трайно ползване „пасище, 
мера“, засегнати от трасето 
на новопроектираната улица 
съгласно регистъра на засегнатите 
имоти, свързваща републикански 
път ІІІ-105 /в участъка гр.Елин 
Пелин – с.гара Елин Пелин/ и път 
SFO-1231 /в участъка с.Равно поле 
– сп.Верила/. 
2. Срока на валидност да бъде 
определен като безсрочен, 
предвид публичния характер на 
новопроектираната улица.

Решение № 515
1. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да подаде 
заявление до Общинска служба 
земеделие гр.Елин Пелин за 
промяна начина на трайно 
ползване на имоти с №000422 
и №000428 по одобрената карта 
на възстановена собственост на 
землище с.Доганово, община Елин 
Пелин, област Софийска.
2. След приключване на 
процедура по чл.78а от 
ППЗСПЗЗ и в зависимост от 
одобрения констативен протокол 
от Началника на „Общинска 
служба земеделие” гр.Елин 
Пелин, да се промени характера 
на собствеността от публична 
общинска собственост в частна 
общинска собственост на имоти с 
№000422 и №000428 по одобрената 
карта на възстановена собственост 
на землище с.Доганово, община 
Елин Пелин, област Софийска.

Решение № 516
1. В качеството си на собственик 
дава съгласие от земеделски 
имот №009007 по КВС на 
землище гр.Елин Пелин, местност 
„Калугерица” с обща площ 24.346 
дка, да бъде обособена част с 
площ около 7 дка за изграждане 
на ПСОВ.
2.  Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да упражни 
правата на собственик с цел 
промяна предназначението на 
обособената част от имот №009007 
в землището на гр.Елин Пелин, 
местност „Калугерица”.

Решение № 517
1.Сумата в т. 4 от 331 521,00 лв. се 
изменя на 203 125,00 лв.
2.Сумата в т. 5 от 203 125,00 лв. се 
изменя на 331 521,00 лв.

Решение № 518
План- сметка за 2013 година за 
дейност чистота на община Елин 
Пелин
1.Разходи за събиране на битови 
отпадъци и транспорт 1 064 
300,00
2.Разходи за депониране и 
обезвреждане на битови отпадъци 
396 000,00
3.Разходи за почистване на улици 
и площади     387 924,00
4.Разходи за поддръжка на зелени 
площи и паркове  203 125,00
5.Разходи за почистване на 
нерегламентирани сметища 3 3 1 
521,00 
6.Разходи за осигуряване на 
съдове за отпадъци и ремонт на 
съдове 
240 000,00
 Всичко : 2 622 870,00
• Справка за данъчните 
оценки на имотите в общината
• Доклад от Михаела 
Цонева – старши експерт отдел „ 
Екология „
Такса за битови отпадъци за 2013 

година за всички населени места 
в Община Елин Пелин в размер 
на 4,875  промила, като същите да 
бъдат разпределени както следва:
• За населението – 4,5 ‰ 
от които :
1. За сметосъбиране на битови 
отпадъци и транспорт 2 , 1 8 
‰
2. За депониране и обезвреждане 
на битови отпадъци                        
0,40‰
3. За почистване на улици, 
поддържане на зелени площи и 
други терени от населените места, 
предназначени за обществено 
ползване 
1,92 ‰
               Всичко : 4,5 ‰
 • За  фирми – 5,25 ‰ от 
които :
1. За сметосъбиране на битови 
отпадъци и транспорт 2 , 0 4 
‰
2. За депониране и обезвреждане 
на битови отпадъци 0 , 8 6 
‰
3. За почистване на улици, 
поддържане на зелени площи и 
други терени от населените места, 
предназначени за обществено 
ползване 
2,35 ‰
               Всичко : 5,25 ‰

Решение № 519
На основание чл.21, ал.1, т.12 от 
ЗМСМА:
1. Община Елин Пелин да 
кандидатства по проект «Красива 
България» с проектопредложение 
за ремонт на физкултурния салон 
на ОУ «Христо Ботев» село Равно 
поле.
2. Община Елин Пелин да 
съфинансира проекта с минимум 
50% от общата му стойност.
3. Кмета на общината да предприеме 
и извърши всички необходими 
правни и фактически действия, 
в това число да вземе всички 
необходими решения в границите 
на своите правомощия относно 
подготовката и комплектоването 
на проектното предложение, 
както и провеждането на всички 
процедури по реда на ЗОП, 
необходими за кандидатстването 
и последващата реализация на 
проекта.

Решение № 520
На основание чл.21, ал.1, т.12 от 
ЗМСМА:
1. Община Елин Пелин да 
кандидатства по проект «Красива 
България» с проектопредложение 
за „Преустройство на ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий” с.Столник в 
детска градина”
2. Община Елин Пелин да 
съфинансира проекта с минимум 
50% от общата му стойност.
3. Кмета на общината да 
предприеме и извърши всички 
необходими правни и фактически 
действия, в това число да вземе 
всички необходими решения в 
границите на своите правомощия 
относно подготовката и 
комплектоването на проектното 
предложение.

Решение № 521
1. ОСВОБОЖДАВА  „К ЕНД К- 
ЛТД” ООД , с ЕИК: 040835816 
от заплащане на 50 % /петдесет 
процента/ от таксата за услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци дължима за 
незастроен имот, представляващ  
имот № 165052, местност ,, Умни 
дол”, находящ се в землището на 
с. Нови хан за 2013 година.
  
Решение № 522
1. ОСВОБОЖДАВА  ,, Елин 
Пелин Индустриал” ЕООД с ЕИК: 
200795337 от заплащане на 50 % 
/петдесет процента/ от таксата 
за услугите по сметосъбиране 

и сметоизвозване на битови 
отпадъци дължима за незастроен 
имот, представляващ УПИ І13- За 
складове, офис- сграда и чисто 
производство, кв. 13 по плана на 
Складово- производствена зона гр. 
Елин Пелин, местност Соленико 
за 2013 година.
2. ОСВОБОЖДАВА   ,, Елин 
Пелин Индустриал” ЕООД с ЕИК: 
200795337 от заплащане на 50 % 
/петдесет процента/ от таксата 
за услугите по сметосъбиране 
и сметоизвозване на битови 
отпадъци дължима за незастроен 
имот.
3. ОСВОБОЖДАВА  ,, Елин 
Пелин Индустриал” ЕООД с ЕИК: 
200795337 от заплащане на 50 % 
/петдесет процента/ от таксата 
за услугите по сметосъбиране 
и сметоизвозване на битови 
отпадъци дължима за незастроен 
имот.
 4. ОСВОБОЖДАВА  ,, Елин 
Пелин Индустриал” ЕООД с ЕИК: 
200795337 от заплащане на 50 % 
/петдесет процента/ от таксата 
за услугите по сметосъбиране 
и сметоизвозване на битови 
отпадъци дължима за незастроен 
имот.
5. ОСВОБОЖДАВА  ,, Елин 
Пелин Индустриал” ЕООД с ЕИК: 
200795337 от заплащане на 50 % 
/петдесет процента/ от таксата 
за услугите по сметосъбиране 
и сметоизвозване на битови 
отпадъци дължима за незастроен 
имот.

Решение № 523
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 
от ЗМСМА одобрява искането 
на Управителя на общинско 
дружество „ГАЗО ЕНЕРГИЙНО 
ДРУЖЕСТНО ЕЛИН ПЕЛИН» 
ЕООД - гр.Елин Пелин, с ЕИК 
175005806 и дава съгласие за 
откриване на Банкова гаранция 
в размер на 500 000 /петстотин 
хиляди лева/ за  срок от шест 
месеци за обезпечаване на 
плащанията на Клиента / ГАЗО 
ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТНО 
ЕЛИН ПЕЛИН» ЕООД - гр.Елин 
Пелин, с ЕИК 175005806 / в 
полза на Доставчика на природен 
газ «Булгаргаз» ЕАД съгласно 
Банкова гаранция по Образец № 
9 към Договора за доставка на 
природен газ.

Решение № 524
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 
от ЗМСМА одобрява искането 
на Управителя на общинско 
дружество „ГАЗО ЕНЕРГИЙНО 
ДРУЖЕСТНО ЕЛИН ПЕЛИН» 
ЕООД - гр.Елин Пелин, с ЕИК 
175005806 за увеличаване на 
кредитния лимит по ползваният 
към момента банков кредит 
за оборотни средства и дава 
съгласие ГАЗО ЕНЕРГИЙНО 
ДРУЖЕСТНО ЕЛИН ПЕЛИН» 
ЕООД - гр.Елин Пелин да поеме 
краткосрочен дълг под формата на 
оборотен банков кредитл

Решение № 525
Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да направи 
мотивирано предложение до 
Министъра на околната среда 
и водите на основание чл. 35 
и следващите от Закона за 
защитени територии лесопарк 
,, Побит камък”, с. Нови хан, 
Община Елин Пелин да бъде 
обявен за природен парк 
( защитена територия).

Пълните текстове на 
решенията четете на сайта 
на Община Елин пелин на 
адрес www.elinpelin.org

ОБЯВЛЕНИЕ
Общински съвет-Елин Пелин на основание чл.22 ал.2 от 

ЗМСМА
обявява, че Решение №515 по Протокол №15 на Общински 

съвет-Елин Пелин от заседание, проведено на 20.12.2012г. 
е оспорено с Жалба от Любомир Николов Ников пред 
Административен съд-София област и е образувано дело 
№1069/2012г. 

Общински съвет-Елин Пелин
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Проект BG051PO001-1.1.03 
„Нов избор – развитие и реализация”

Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

безработни лица започна-
ха работа към община Eлин 
Пелин в рамките на проект 
„нов избор – развитие и реа-
лизация” по приоритетна ос 
1, операция BG051ро001-1.03 
„развитие” на оперативна 
програма „развитие на чо-
вешките ресурси”. 

Проектът се изпълнява от 
агенцията по заетостта чрез 
бюрата по труда в цялата 
страна. основна му цел е обу-
чение за придобиване или 
повишаване на професионал-
ната квалификация на безра-

ботни лица, регистрирани в 
дирекциите „бюро по труда” 
с цел тяхното последващо 
включване в заетост.

През месец май община 
Елин Пелин подаде заявка 
за разкриване на 44 работни 
места и бе одобрена за учас-
тие. над 50 души кандидат-
стваха за включване в про-
грамата, като одобрени от 
тях бяха 44 души.

През септември участни-
ците в програмата започ-
наха обучение по професии 
„градинар” и „работник под-

дръжка на пътища”, като след 
завършване на професионал-
ното обучение по заявената 
професия лицата получиха 
удостоверение за професио-
нално обучение. 

След финала на обучение-
то 44 безработни лица бяха 
назначени на работа към об-
щината за срок от 12 месеца 
по трудов договор на 380лв. 
работна заплата с платени 
всички осигуровки и допъл-
нителните възнаграждения 
по Кодекса на труда, като 
средствата се осигуряват из-
цяло от проекта. 

наетите лица ще участ-
ват в ремонт и поддръжка на 
пътища, озеленяване и под-
дръжка на зелените площи 
публична общинска собстве-
ност. 10 от тях ще работят на 
територията на град Елин 
Пелин, а останалите 34 в се-
лата - равно поле, гара Елин 
Пелин, Петково, Чурек, Му-
сачево, Доганово, григорево, 
Столник, Лесново и Елешни-
ца.

С подписването на Меж-
дуинституционално рамково 
споразумение № BG09-2308-
1 на 03.11.2010г. стартира 
изпълнението на проекта 
за предоставяне на услуга-
та „Личен асистент” за нуж-
даещите се лица от община 
Елин Пелин по оперативна 
програма „развитие на чо-
вешките ресурси”, „Подкре-
па за достоен живог”, Схема 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
BG051PO001-5.2.09. „алтер-
нативи”. 

Първите договори с лич-
ни асистенти и потребители 
са сключени в месец януари 
2011г., като със Заповед № 
рД 08-61 от 04.12.2012 г. на 
ръководителя на Договаря-
щия орган планирания край 
от 18.12.2012г. за реализира-
не на дейностите по Проекта 
се удължава до 08.03.2013 г. 
включително, като беше из-
вършен нов прием на доку-
менти. Това е третото удъл-
жаване на срока за ползване 
на услугата. С актуалното 
увеличение бюджетът на 
проекта достигна 70 мили-
она лева, а срокът за предос-
тавянето на услугата – 27 ме-
сеца. 

В тази връзка на 
19.12.2012 г. са подписани 
допълнителни споразумения 
с 19 лични асистенти, кои-
то ще продължат да полагат 

почасово грижи в семейна 
среда за 19 потребители, а на 
01.02.2013г. ще бъдат склю-
чени договори с още 23бр. 
асистенти и 23бр. потреби-
тели, така общия брой на 
лицата ползващия услугата 
става 42бр. лични асистенти 
обслужващи 42бр. нуждае-
щите се – деца и други лица 
с различни видове трайни ув-
реждания.

Проектът има за цел  да 
приложи в национален ма-
щаб нов подход за предос-
тавяне на услуги в семейна 
среда чрез въвеждане прин-
ципа „индивидуален месечен 
бюджет за социалната услуга 
„Личен асистент”

Целите на проекта са фо-
кусирани върху преодолява-
нето на социалната изолация 
на семейства, в които има 
лица, зависими от постоянни 
грижи, поставени в риск от 
институционализация, чрез 
създаване на възможности 
лицето с трайни увреждания 
само (или чрез своя законен 
представител), да получи 
право на индивидуален бю-
джет за ползване на услугата, 
като избере своя личен асис-
тент и определи как социал-
ната услуга да бъде органи-
зирана във времето.

Проектът „Подкрепа за 
достоен живот” се осъщест-
вява с финансовата подкре-
па на оперативна програма 
„развитие на човешките ре-
сурси”, съфинансирана от Ев-
ропейския социален фонд на 
Европейския съюз. изпълня-
ва се от агенцията за социал-
но подпомагане, в партньор-
ство с община Елин Пелин.

СОЦИАЛНА УСЛУГА – „ЛИЧЕН 
АСИСТЕНТ“

Когато чуем думата „СВяТ“ 
ние, я възприемаме като об-
общително, нарицателно за 
всичко, което може да се до-
косне или види в простран-
ството.“най – добрите и кра-
сиви неща на света не могат 
да бъдат видени, нито докос-
нати – те се усещат в душата.“ 
Ето защо,  създадохме клуб 
„Моят свят“, в който чрез те-
мите които се разглеждат се 
учим и възпитаваме на ува-
жение към хората, толерант-
ност, чувство за справедли-
вост и най-важното да бъдем 
„Хора“.

Посетихме Химическия 
факултет на Су, където уча-
ствахме в практически уп-
ражнение и за сетен път раз-
брахме, че химията е точна 
наука и има  голямо практи-
ческо приложение. В много 
случаи тя обяснява и необяс-
нимото. Всичко е химия.

Проведохме занятие на 
тема „Заедно можем повече“, 
за което най-искренно бла-
годарим на кмета на община 
Елин Пелин, г-жа георгиева 
и зам.-кмета г-жа  Димитро-
ва за оказаното съдействие 
за съвместно представяне на 
темата. 

Предстоят ни няколко ин-
тересни занятия  като:

1.Посещение на физиче-
ския факултет на Су , където 
ще участваме в упражнения 
по приложна и експеримен-
тална физика. Всеки човек 
има мечти и надежди, които 
желае да превърне в реал-
ност. Една от тези мечти е 
да разкрие загадките на не-
обятния космос.но дали това 
е достатъчно на нас хората да 

задоволим любопитството си 
за заобикалящото ни отвъд 
погледа на човешкото око. 
Често, гледайки към небето, 
се  замисляме какво се крие 
зад всички небесни красоти и 
ни се иска поне за миг да над-
зърнем отвъд. гледайки към 
небесната шир, си мислим, 
че е на много близко разстоя-
ние, но това не е така. иска ни 
се да отидем и да надникнем 
в чудните красоти на космоса, 
да се освободим от всякакви 
земни страхове. За съжале-
ние бързо се завръщаме в ре-
алния свят и си припомняме, 
че колкото и да ни се иска да 
потънем във вълшебния свят 
на космоса, той е прекалено 
далечен и тайнствен.

2.Посещение на астро-
номическа обсерватория С 
напредването на научните 
изследвания в области като 
астрономията вече можем 
да сбъднем мечтите си и да 
проникнем поне за малко в 
космическото пространство. 
изобретения като телескопи, 
астрограф, бинокли, ни дават 
възможност да разберем точ-
ните положения на звездите, 

планетите и другите небесни 
тела. а с помощта на астроно-
мическите обсерватории ние 
научаваме повече за космоса, 
в който и ние самите сме оби-
татели. 

3.Многоезична Европа. 
Целта на темата е да се при-
влекат учениците към учас-
тие в извънкласни дейности, 
чрез които да бъдат развити 
техните езикови  умения, ин-
теркултурно образование, да 
получат допълнителни по-
знания по различни  учебни 
дисциплини.

Важен принос на този про-
ект към развитието на децата 
е творческата работа в екип.
Важна задача е разнообразя-
ването на училищния живот 
на учениците, като бъдат на-
сърчавани тяхната инициа-
тивност и креативност.

рЪКоВоДиТЕЛи на КЛуб 
„МояТ СВяТ“

 инЖ.ТаТяна йоТоВа и 
инЖ.СВЕТЛана СаВоВа

 ЧЛЕноВЕ -уЧЕниЦи оТ 10 а 
КЛаС и 12 а КЛаС

 рЪКоВоДиТЕЛ на ПроЕКТ 
„уСПЕХ“   В ПгК

 ДирЕКТор – инЖ.наТаЛия 
КоЛЕВа

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КЕРАМИКА
Проект „УСПЕХ“ -    Клуб „МОЯТ СВЯТ“
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Във връзка с дейността на община 
Елин Пелин за утвърждаване на чита-
лищата,  като жизнени и функционал-
ни културно-просветни средища и об-
съждане на бюджет 2013 г.,се проведе 
среща, на която присъстваха : галя 
георгиева - кмет на община Елин Пе-
лин, ангелина Димитрова – зам.-кмет 
на община Елин Пелин,Елена Лекова 
– директор на дирекция ФСД, Дание-
ла Паунова – секретар на МКбППМн и  
представители на всички читалища 
на територията на общината.

Кметът на община Елин Пелин  
изтъкна колко е важна дейността на 
читалищата, като учебно-просветни 
центрове чрез разнородните дейнос-
ти, който изпълняват. Тя благодари 

на техните председатели за добре 
свършената работа и приноса им за 
съхранението   на традиционните 
ценности и насърчаване на културно-
то развитие. г-жа георгиева отчете,че 
въпреки ограничения бюджет,  ще на-
прави всичко по силите си читалища-
та да продължават да развиват своята 
дейност. Тя пожела на присъстващите 
настоящата 2013година да бъде из-
пълнена с поредица от мероприятия 
и изяви, чрез които  да съхраним кул-
турната си идентичност.

г-жа Елена Лекова – директор 
на дирекция ФСД, даде указания  на 
председателите за разумно израз-
ходване на заложените средства и им 
благодари за усилията, които полагат 

в тази насока.
Зам.- кмета г-жа ангелина Дими-

трова изтъкна като приоритет на 
общината популяризирането на дей-
ността на читалищата сред населе-
нието и връщането на младите хора 
в този духовен храм. В потвърждение 
на това председателя на читалището 
в с. нови хан сподели:  „Хубавото е, че 

чрез глобалните библиотеки успяхме 
да си върнем читателите. библиоте-
ката ни е пълна по всяко време .

Председателят на читалището в 
с. голема раковоца сподели задовол-
ството си от участието в „организи-
рана кулинарна изложба”,гр Перник. 

„Пресъздадохме трапеза за бъдни 
вечер и бяхме отличени с награда за 
майсторство” с гордост заяви  тя.

Поколения наред читалищата са 
символ на народната памет и силния 
български дух. През трудни време-
на те успяват да сплотят народа и да 
превърнат традициите в символ на 
вековна мъдрост.

на 12.01.2013 г.в 
село равно поле се 
спази традицията 
с провеждането на 
празника „ДЖаМаЛ”. 
Шествието тръгна 
в 8.00 часа в след-
ния ред: вестители 
– стражар, глашатай, 
охрана; младожен-
ци, кумове, сватове, 
свещеник и клисар, 
музиканти; доктор 
и бръснар, ваксад-
жия, циганка, мечкар 
с мечка, събирачи, 
гоначи, камилар с камила. 
Според обичая „Джамалите” 
обиколиха къщите в равно 
поле, за да изгонят злите ду-
хове и да нашарят лицата на 
стопаните им с червило за 
здраве. Младоженците це-
лунаха ръка на домакините. 
Кумовете почерпиха с ракия, 
попът поръси и в котлето на 
клисаря стопаните сложиха  
монети. Лекарят преслуша, 
мери кръвно, ваксаджията 
лъскаше обувки, циганката 
играеше, мечкарят свиреше, 
мечката се търгаляше и за 
всичко това стопаните пла-
щаха с дребни банкноти и мо-
нети. равнополци изпращаха 
джамалите с вино, ракия или 
домашно направени надени-
ци.

В обявения час на площа-
да на равно поле се събраха 
множество хора, за да станат 
свидетели  на сватбата и ри-
туалното сваляне на маските.

С венчавката – кулмина-
цията в обичая и със симво-
личното създаване на новото 
семейство- се оповестява но-
вото начало в природата за 
хората и селото. 

организаторите на „Джа-

мала” с ръководител Мартин 
грозданов  и Кметството 
посрещнаха гости от общи-
на Елин Пелин и от Музея 
за история на София с пред-
ставител Кателина Салти-
рова-Павлова, която пише 
статии за „Джамалът в со-
фийското село равно поле” 
и популяризира нашия праз-
ник на фестивала „Сурва” в 
Перник.

След проведената венчав-
ка 

с хумористични наимено-
вания на младоженците и ат-
рактивното слово на свеще-
ника започна награждаване-
то на участниците с медали, 
връчени им от кмета на село-
то г-жа Веселина Спасова. 

Председателят на общин-
ския съвет Елин Пелин г-н 
георги Костов удостои с на-
гради и грамоти от ПП гЕрб 
Елин Пелин най-изявените 
Джамали и техния организа-
тор. 

благодарност за съдей-
ствието за организиране на 
празника изказваме на ПП 
гЕрб Елин Пелин, агротера-
терм и агростронг-8111.

Джамал в с.Равно поле

Читалищата: центрове за запазване обичаите и традициите на българския народ

Даровитият художник 
Виктор Кацаров подреди 
своите картини в изложбе-
ната зала на нЧ „иван Вазов 
1928”,с. нови Хан. Значима 
роля за формирането му 
като художник имат препо-
давателите от национална-
та художествена академия 
проф. Валентин Лилов, проф. 
Теофан Сокеров и Кирил 
божков, с които художникът 
има силна духовна връзка.

 Виктор Кацаров при-
тежава изключително фин 
усет за красотата на приро-
дата и удивителна  чувстви-
телност на духа. Той търси 
своята изява в класическа 
живопис. Верен на това той 

представя строго идейно 
ядро около, което оформя 
новите си творби. Проектът 
му акцентира върху дълго-
трайността и дълбочината 
на цветния тон, което от 
своя страна  придава изрази-
телност на картината. Твор-

бите му пресъздават ком-
позиции, които отключват 
споделената памет, свързана 
и с лично преживяното, но и 
с непробиваемата нагласа за 
това, какво е изкуство, какво 
е живописна картина, как би 
трябвало да изглежда тя. 

 изложбата се радваше на 
засилен интерес от страна 
на жителите на  селото, кои-
то останаха удивени от про-
изведенията на художника.

Виктор Кацаров- изложба живопис 
в с. Нови Хан

уважаеми съграждани, 
  имаме удоволствието да ви поканим на 

беседа, посветена на репродуктивното здра-
ве на младите хора. 

наши специални гости ще бъдат д-р Вас-
ко Кацаров и доброволци от Фондация „ис-
кам бебе”, които ще разкажат за пътя, който 
едно семейство извървява към жадуваното 
дете. 

радина Велчева - основател на Фонда-
ция „искам бебе” - ще отговори на въпроси, 
свързани с работата на Държавния фонд за 
асистирана репродукция и с промените, кои-
то касаят финансирането на ин витро проце-
дурите през настоящата 2013 година. 

Заповядайте на срещата - 15 февруари 
2013, 18 ч., Читалище “иван Вазов” 1928 г. 
с.нови  хан
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Зимни празници в село Нови хан

За да бъде успешна, здрава и плодородна 
2013г. на 5 януари кукерска група „Джамал”с 
хлопатари и звънци още от ранни зори  оби-
колиха къщите в селото с пожелание за добра 
година. Водеха със себе си и „Лисите”,  за да  
прогонят  злите духове от домовете на хора-
та. Късния следобед на площада на селото по 
традиция се проведе ритуалната борба между 
„Лисите”и всички заиграха хоро с ТК „ново-
ханци” и ТК „Макамлии”. Кмета на селото г-н 
Велин Велинов изказа благодарност  и връ-
чи грамоти на всички участници , за принос 
в провеждането на традиционния обичай.  
Празника завърши с кръшно хоро. 

Спазвайки традицията на 6 януари отец 
иван хвърли светия кръст във вода , а най-сме-
лият Симеон Кирилов се метна за него.Много 
миряни станаха свидетели на християнския 
ритуал. отец иван поръси  всички присъства-

щи със светена вода и пожела здраве и късмет 
на всички.

Втората събота от месец януари се проведе 
и зимният празник в местността „равнището”. 

Това е любим празник на новоханци с хубава 
скара и много спортни игри. 

След обяд на 12 януари ЖФг при читали-
щето възпроизведе обичая „Топене на пръсте-
ни”. Този обичаи се прави за здраве и берекет. 
Докато жените пеят и играят, всеки пристъп-
ва и пуска в котлите по нещо: пръстени, грив-
ни, гребени, звънчета, ябълки и дюли по от-
делно или привързани към други предмети. 
Всеки повдига месала и пуска предмета, кол-
кото може, скришно. ако през нощта водата 
в котлите замръзне, годината ще е здрава и 
плодовита, гласи поверието.  Сутринта на 13 
януари е втората част на обичая. Предметите 
се изваждаха един по един от пръстенарката- 
Цветелина Вучова със съответното наричане: 
„Кой е честит…………да бъде”. накрая всички 
присъстващите се хванаха на вито хоро.

на  богоявление - йор-
дановден , който е   третият 
по значимост християнски 
празник в правословния ка-
лендар в село Петково бе от-
служена празнична църковна 
служба от отец Серафим.

Според библейската ле-
генда, на този ден исус Хрис-
тос е покръстен във водите 
на река йордан от йоан Кръ-
стител. В момента на кръ-
щението небето се отваря и 
Светият дух слиза във вид на 
гълъб, а от небето се разнася 
глас: „Този е моят възлюбен 
син, в когото е моето благо-
воление”. оттук идва и наз-

ванието на празника - бого-
явление. 

След празничната  служба 
на която присъстваха голя-
ма част от жителите на село 
Петково, по стар християн-
ски обичай, отец Серафим 
хвърли кръста в реката, а 
най-смел се оказа 16-годиш-
ния Петър Павловл. Младото 
момче впечатли присъства-
щите на празника  със силата 
на духа и куража си.  . народ-
ното поверие гласи, че който 
пръв намери и извади кръста 
от водата, ще се радва на до-
бро здраве и сила през нова-
та година.

Йордановден в Петково

Днес е йордановден! Спа-
зихме традицията и рано 
сутринта след службата на 
отец иван Плещов в черквата 
на равно поле „Света Троица” 
тръгнахме заедно към река-
та! имаше около 10 момчета, 
които чакаха с нетърпение 
хвърлянето на кръста във 
водите на река Лесновска! 
останалото огромно мно-
жество от хора, дошли да се 
насладят на ритуала бяха 

обилно поръсени за здраве. 
ивайло Димитров се пребори 
за кръста и според повери-
ето ще се радва на желязно 
здраве цялата година. има-
ше и награди за всички учас-
тници, осигурени от г-н бо-
зев! Както всяка година след 
хвърлянето на кръста хората 
се връщат в черквата, къде-
то кметицата и отеца са под-
готвили почерпка за всички 
участници!  

Йордановден в с.Равно поле

Според българските на-
родни вярвания, за да живее 
човек по-дълго и по-добре, е 
важно в началото на всяка го-
дина да гони злите духове от 
дома си. 

избавлението от злите 
сили се прави чрез кукерски-
те игри. 

В народният празничен 
календар дните от Коледа 
до йордановден са известни 
като „некръстени” или мръс-
ни дни. Вярва се, че през тези 

дни се явяват караконджоли 
и нечисти сили, които се оп-
итват да напакостят. 

от незапомнени времена 
и до днес ежегодно в първата 
събота и неделя от новата го-
дина по случай йордановден 
и ивановден в село Лесново 
се провежда празникът „Де-
веджий”.В първия ден  мас-
кираните, заедно с основната 
група, състояща се от младе-
жи, които през настоящата 

година ще навършат пълно-
летие, обикалят селото.Мла-
дежите от основната група 
пресъздават традиционна 
„Шопска сватба” и са облече-
ни в шопска носия, като един 
от тях е пременен и нагласен 
като булка с шопски литак,с 
бели ръкави, с наниз „пенда-
ри” и т.н. До него е младоже-
нецът, както и кумът и деве-
рите, всички нагласени като 
сватбари с китки на калпа-
ците. групата задължително 
води със себе си и магаре с 
дисаги, водено от магари-
щар, което да носи даровете 
– хляб, вино, сланина. Като 
на всяка сватба, присъстват 
и гайдарджията и тъпанджи-
ята, които пред всяка къща 
свирят „деведжийската”, от 
която трепва сърцето на все-
ки лесновчанин, а „сватбари-
те” играят пред домакините, 
които ги даряват. на втория 
ден празникът завършва с 
кръшни хора и добро настро-
ение

„Деведжий” в село Лесново
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НОВАТА  ЕДИННА  СМЕТКА  НА  НАП
от 1 януари 2013г. се въве-

де единната сметка на наП. 
от тази дата плащането на 
данъци и осигуровки /с из-
ключение на вноските за До-
пълнително задължително 
пенсионно осигуряване/ ще 
става по една банкова сметка.

            Променя се редът 
на разпределение на постъ-
пилите средства от данъци и 
осигурителни вноски – авто-
матично ще се обвързват по-
стъпилите плащания с впи-
саните в данъчно осигури-
телната сметка задължения 
по реда на възникването им. 
Ще се извършва приспадане с 
всички възникнали задълже-
ния за данъци, осигурителни 
вноски и здравноосигури-
телни вноски за периода от 1 
януари 2008г. насам.

            Във връзка с въ-
веждането на новата единна 
сметка и реда за погасяване 
на задълженията от м.декем-

ври 2012г. стартира новата 
електронна услуга в сайта 
на наП, чрез която данъчно 
задължените лица могат да 
проверяват дължимите от 
тях данъчни задължения и 
задължения за осигурител-
ни и здравноосигурителни 
вноски. Проверката се из-
вършва чрез ползване на 
квалифициран електронен 
подпис или чрез издаден пер-
сонален идентификационен 
код. ПиК де издава от орга-
ните на приходната админи-
страция след подаване на за-
явление по образец.

          По този начин лицата 
могат бързо да получат ин-
формация зае данъчните си и 

осигурителни задължения и 
да предприемат своевремен-
но действия за погасяването 
им.

          С измененията на За-
кона за здравното осигурява-
не е създадена възможност 
при наличие на няколко пуб-
лични задължения, самооси-
гуряващите се лица и лицата 
които се осигуряват здравно 
като безработни да заявят 
чрез подаване на заявление 
по образец, че желаят напра-
вените от тях здравноосигу-
рителни вноски да погасяват 
само задължения по ЗЗо. За-
явленията се подават в тери-
ториалната дирекция на наП 
по постоянен адрес.

         В реда за погасяване 
на задължения по единната 
сметка, не участват задълже-
ния по невлезли в сила реви-
зионни актове и наказателни 
постановления, 

Самоосигуряващите се лица могат да 
променят вида на

     осигуряването си до 31 януари 

Видът на осигуряването 
може да се променя за вся-
ка календарна година, ако 
е подадена декларация по 
образец до края на м.януари 
на съответната календарна 
година.

       До 31 януари 2013г. 
самоосигурявяшите се лица 
могат да променят вида на 
осигуряването чрез подаване 
на декларация по образец в 
териториалната дирекция на 
наП по постоянен адрес на 
лицето.

      Самоосигурявящите се 
лица сами определят вида на 

осигуряването си – само за 
Фонд „Пенсии” или за всички 
осигурителни случаи.

      Декларираното осигу-
ряване чрез подадена декла-
рация се прилага за цялата 
година, като видът на осигу-
ряването не може да се про-
меня през годината.

       Формата на декла-
рацията за регистрация на 
самоосигуряващо се лице е 
променена от 1 януари 2013г. 
Добавена е възможността ли-
цето да заяви, че е пенсионер 
и, че желае да се осигурява, 
като посочи и вида на осигу-
ряването.

отпада възможността да 
декларира, че е пенсионер и 
не желае да се осигурява. В 
този случай лицето не подава 
декларация за регистрация 
на самоосигуряващо се лице, 
а прави само здравноосигу-
рителни вноски по реда на 
Закона за здравното осигуря-
ване.

ръководството и целия екип на ЦДг „Пчелица” с. Муса-
чево, изказваме най-искрена благодарност към дарителите 

Таня Викторова Михайлова и радостина георгиева николова 
от с. Мусачево. Те зарадваха децата по случай Коледните и 

новогодишни празници с уют и топлина като подариха нови 
килими и пътеки за занимателните и приемни помещения, 

прахосмукачка за почистване.
  Пожелаваме им през новата 2013г. здраве и сили за пол-

зотворни дела, топлина и доброта-дарявани и получавани. 
Много дни на радост, много дни на сбъднати мечти.

                                                        
                                                            Веселина Димитрова

„ГАЗО – ЕНЕРГИЙНО 
ДРУЖЕСТВО – ЕЛИН ПЕЛИН” 

EООД

на 7.12. в националния 
дворец на децата в гр. София 
се проведе финалния етап на 
конкурса “ Мини Мис и Мини 
Мистър българия”, организи-
ран от чаровницата илиана 
балийска. Короната и титла-
та “Мини Мистър българия” 
грабна Кристиян Тодоров. 
Кристиян е ученик по пиано 
в школата при народно чи-
талище “Елин Пелин 1896” 

и участник във 
вокална група 
“КаМбанКи”. Тъй 
като на сцената 
нямаше пиано, той 
изпълни една пи-
еса на блок флей-
та и изпя песен 
от репертоара на 
“КаМбанКиТЕ”. 
В същия конкурс 
журито присъди 
бронзовия ме-

дал на друго елинпелинско 
дете – Даниел Петров, който 
се представи с песента “оте-
чество любезно”.

  Всяка сутрин в събота 
по “Канал3” се излъчват за-
писите от конкурса и тези, 
на които ще им е приятно и 
интересно, могат да видят и 
чуят изпълненията на наши-
те талнтливи деца.

Награда за „Камбанки”

На основание Решение  №. Ц-66/20.12.2012 г. на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране, „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин” 
EООД обявява следните продажни цени на природния газ за своите кли-

енти, считано от 01.01.2013 год.

Забележка:
1.  Посочените цени са с включен ДДС.
2.Цените по точки 1 и 2 се прилагат в зависимост от договорената годиш-
на консумация в Приложение към договорите за продажба на природен 

газ за стопански нужди /заявена годишна консумация на природен газ /.

на 27 януари 2013 г. се проведе национа-
лен референдум „Да се развива ли ядрената 
енергетика в република българия чрез из-
граждане на нова ядрена електроцентрала?”

В 32 избирателни секции на община Елин 
Пелин ,се явиха да гласуват 3916 гласоподава-
тели, от общия брой гласоподаватели 18409, 
което е 21,3 % избирателна активност.

гласуването протече в спокойна и нормал-
на атмосвера.По данни на обработените про-
токоли на СиК, резултатите от гласуването, 
за община Елин Пелин, са следните:

гласували с отговор „Да” -2336 гласоподаватели
гласували с отговор „не” -1529 гласоподаватели

броят на невалидните гласове -51

      НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ


