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Г-жа Галя Георгиева – кмет на Об-
щина Елин Пелин и г-н Георги Кос-
тов- председател на ОбС Елин Пелин  
взеха участие в Деветата годишна 
среща на Националното сдружение 
на общините в Република България 
(НСОРБ), която се проведе от 13 до 
15 октомври в гр. Албена. Акцент на 
срещата бе приоритетите на взаимо-
действието между централна и мест-

на власт и новите възможности, кои-
то ще получат общините през след-
ващия програмен период. Форомът 
събра над 1000 души – кметове, зам.
кметове, председатели на общински 
съвет, общински съветници и експер-
ти. 

Официални гости на Общинския 
форум бяха  Н.ПР. посланикът на Лит-
ва- Дарюс Гайдис, представители на 

Съвета на Европа, Министерски съ-
вет , Президентството, Европейската 
банка за възстановяване и развитие, 
Норвежката асоциация на местни-
те власти, европейски партньори по 
проекти на Национално сдружение 
на Общините в Република България  
(НСОРБ). Участваха и представители 
на местните власти от европейски 
страни и партньорски организации 

от България и Европа. 
В края на сесията  бяха  връчени 

и традиционните награди  на НСОРБ 
– община и общинар – реформатор, 
партньор и дарител на общините, 
както и журналист и медия на общи-
ните.

ДЕВЕТА ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ
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В Община Елин Пелин се инстали-
раха: нов сървър, компютърна конфи-
гурация, принтер, скенер, видео екран, 
киоск- терминал, два електронни под-
писа. Благодарение на тази техника, ще 
се подобри качеството на администра-
тивното обслужване в Общината и ще се 
улесни взаимодействието с гражданите 
и бизнеса. Финансирането е по проект:

“ Е-ПОДЕМ“-Европейски проекти, об-
щински дейности и електронен менидж-
мънт.“ Основните компоненти заложени 
в него са: Внедряване в Общината на 
електронна система за разработване 
и изпълнение на европейски проекти, 
осигуряване на необходимата техника 
за  нейната ефективна работа и създа-

ване на постоянно действащ общински 
ресурсно-координационен център, кой-
то да подпомага дейността на Общината 
по подготовка и изпълнение на евро-
пейски проекти.Проектът се изпълнява 

от Национално сдружение на общините 
в Република България, а финансовите 
средства са осигурени по Оперативна 
програма „Техническа помощ“.

НОВ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

През първия транш всеки бенефициент, включен в про-
грамата, ще получи срещу подпис и документ за самоличност 
общо 25,150 кг.  от 10 вида хранителни продукти: ориз - 3 кг; 
брашно - 4 кг; захар - 5 кг; олио - 5 л; зрял фасул - 1 кг; леща - 2 
кг; конфитюр - 2 кг; пчелен мед - 1,5 кг; вафли - 0,900 кг; кар-
тофено пюре - 0,750 кг.

Раздаването на продуктите за първи транш ще се осъщест-
ви поетапно и по график в периода 07.10.2013 г. - 31.10.2013 г.

ЗАПОЧНА РАЗДАВАНЕТО  НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУ-
КТИ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

През месец  октомври се 
проведе първата от пореди-
ца  ежемесечни срещи за вза-
имна помощ  с обществените 
възпитатели към МКБППМН, 
Община Елин Пелин и г-жа 
Зорница Стоилкова - психо-
лог, работещ  към Консулта-
тивния кабинет на Местната 
комисия. 

Целта на тези срещи е по-
вишаване на професионални-
те компетенции на специали-
стите, работещи с малолетни 
и непълнолетни лица. 

Фокусът на проведената 
интервизия бе върху актуал-
ната ситуация в Общината, 
касаеща  децата с девиантно 
поведение, разпределение на 
работата между членовете на 
екипа според спецификата на 
характерите и поведението 
на подрастващите. Анали-

зираха са комуникативните 
възможности на служители-
те, разтълкуваха са уменията 
на обществените възпитате-
ли за оказване на подкрепа.

Обсъдиха се също така 
трудностите и проблемите, 
възникнали в хода на предос-
тавяне на услугата, както и 
начини за тяхното разреша-
ване и преодоляване.

Предстояща  няколкоме-
сечната работа с екипа на 
Местната комисия и психоло-
га г-жа Стоилкова предвижда 
достигането на положителна 
промяна в поведението на 
децата и  намаляване на  аг-
ресията, приобщаването им   
към социалните правила и 
ред, установени в общество-
то. 

С ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА ОТ МКБППМН
И ТЕХНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ

МКБППМН
Община

Елин Пелин



На   9  октомври  учениците от ІІ-ри 
и ІІІ-ти клас на ОУ „Хр.Ботев” се срещ-
наха с авторката на книжката „Детски 
свят”- Маргарита Коваленко.Срещата 
бе организирана съвместно от НЧ „Ел.
Пелин 1896” и училището. За изнена-
да на авторката  децата изпълняваха 
произведенията и с вдъхновение, за 
което получиха голяма благодарност 
и похвала. Коваленко освен, че отго-
варяше на въпроси, рецитира стихове 
и пя песни, което бе възнаградено с 
възторжени аплодисменти от децата. 
Срещата зъвърши с много снимки и 
пожелания за нови срещи. 
                                                               Р.Георгиева
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На 5 и 6 октомври в спортната зала инж. Янко 
Янков, гр.Елин Пелин се проведе един от най-го-
лемите международни турнири по джудо в Бъл-
гария. В него взеха участие над 500 участници от 
осем държави. Състезанието се организира всяка 
година  в памет на големия  спортист Янко Димов. 
Турнирът бе открит от г-н Люсиен Велчев -първият 
заместник председател на спортен клуб „Левски“ , 
г-жа Борислава Дамянова-двукратна европейска 
шампионка и г-н Емил Дамянов- председател на 
клуба по джудо „Левски“.

 Г-н Люсиен Велчев благодари на ръководство-
то на Общината  за помощта, която оказват за раз-
витието на спорта. Пожела на участниците високи  
постижения и обяви,че”19-ти Международен тур-
нир по джудо „Янко Димов” е първото събитие от

програмата „100 години спортен клуб Левски”. 
       След оспорвана борба най-добрите състеза-

тели бяха отличени с индивидуални награди. 

ДЕЦАТА ОТ НУ „ХР.БОТЕВ”,ГР. ЕЛИН ПЕЛИН НА СРЕЩА С АВТОРКАТА НА КНИЖКАТА „ДЕТСКИ СВЯТ”- МАРГАРИТА КОВАЛЕНКО

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН БЕ ДОМАКИН НА НАЙ- ГОЛЕМИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО ДЖУДО В БЪЛГАРИЯ

На 24.10.2013 г. в спортната  зала 
„инж. Янко Янков“, гр. Елин Пелин се 
проведе  тържествено честване на 90 
– годишния юбилей на Организира-
но физкултурно движение, гр. Елин 
Пелин под патронажа на Кмета на 
Община Елин Пелин - г-жа Галя Геор-
гиева .

Организаторите на празника: Об-
щина Елин Пелин и СК „Левски“, гр. 
Елин Пелин отдадоха заслужено ува-
жение на бивши и настоящи състе-
затели, треньори, спортни деятели. 
Хора, които със своя труд и знания са 
допринесли и допринасят за разви-
тието на спорта в нашата Община. 

Г-жа Галя Георгиева приветства 
присъстващите и награди  изявилите 
се спортисти : г-н Иван Попов- бал-
кански шампион в колоезденето, по-

бедител в обиколката на България 
1972г., 14-ти в пробега на мира, а 
през 1975г. е участник в Олимпийски-
те игри,  г-н Иван Станоев- републи-
кански шампион на писта, участник 
в световното първенство и в олим-
пиадата през 1972г., г-н Веско Михай-
лов- спечелил пробега „София-Варна“ 
1973г., г-н Серафим Серафимов, г-н 
Цветко Мутафчиев, г-н Стоян Спири-
донов и г-н Бойко Нешев. 

За особено голям принос за разви-

тието на шахмата бяха наградени: г-н 
Вельо Колев, г-н Петър Павлов, г-н 
Стоян Атанасов и г-н Ангел Тошев. 

За най-много отличия в леката ат-
летика награди получиха : г-жа Бонка 
Димова, г-жа Красимира Георгиева и 
г-жа Вера Софрониева.

Най-добри изяви в секция „борба”: 

г-н Георги Титов, г-н Христо Трайков, 
г-н Атанас Иванов и г-жа Лозанка 
Цветанова.

През  годините изпъкват имена-

та на следните спортисти по кънки 
на лед: г-н Ангел Цветанов, г-н Вла-
димир Стойнов, г-н Иван Павлов, г-н 
Иван Кирчев и г-н Димитър Стоянов.

За популяризиране на играта 
хандбал: г-н Илия Чопев, г-н Румен 
Аврамов, г-н Иван Чопев и г-н Станис-
лав Трендафилов. 

В секция спортна акробатика: г-жа 
Мариана Маринова, г-жа Светла То-
шева, г-жа Валя Шапшалова и г-жа 
Антоанета Ночева. 

За особени заслуги във футбола: 
г-н Стон Владимиров, г-н Генчо Алек-
сандров, г-н Иван Бонев, г-н Иван 
Цонев, г-н Димитър Гунев, г-н Стоян 
Деянов, г-н Георги Добрев, г-н Антон 
Тонев, г-н Бисер Иванов, г-н Евгени 
Александров, г-н Ангел Грънчов. 

Освен изявилите се спортисти  на-
гради получиха и треньорите, спорт-
ните организатори и деятели, които 
имат голям принос за всички тези 
успехи. Сред тях бяха:г-жа Нора Гъро-
ва- треньор по акробатика, г-н Дончо 
Цончев- спортен деятел и постоянен 
спонсор, г-жа Виолета Цветкова- дъл-
гогодишен спортен организатор, г-н 

Георги Гигов-спортен деятел, г-жа 
Петрана Реджова- спортен деятел, 
г-жа Теодора Граматикова- треньор, 
г-н Валентин Веселинов-треньор и 
най-дългогодишния спортен деятел 
г-н Никола Маринов.

Празникът продължи със спортен 
спектакъл, в който взеха участие: 
Представителен мажоретен състав 
„Светла“, СК „Юлис“, малките акроба-
ти с ръководител Николай Василев, 
децата и младежите от Централен 
полицейски таекуондо клуб с ръко-
водител Марио Данов,СК „Теа Денс“, 
акробатите към СОУ „Васил Лев-
ски“и малките футболисти от ФК 
„Левски 1923“, от които редици из-
лязоха състезатели като Александър 
Тонев- играч на „Астън Вила“, Евгени 
Александров- „Литекс“ и Ангел Грън-
чов-„ЦСКA“.

 Показаното от състезатели, тре-

ньори, спортни деятели и  младите 
надежди от Община Елин Пелин е до-
казателство, че  ще продължават да  
допринасят за развитието на спорта 
в нашата Община и  ще  покоряват 
нови върхове.

90 – ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА ОРГАНИЗИРАНО ФИЗКУЛТУРНО ДВИЖЕНИЕ, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
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ПОРЕДИЦА БЛЕСТЯЩИ ИЗПЪЛНЕНИЯ  НА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР

 И МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ „СТЕФАН СТЕФАНОВ”
Творческият есенен се-

зон за Представителен ду-
хов оркестър и мажоретен 
състав „Стефан Стефанов” 
при НЧ”Светлина 1975”-гара 
Елин Пелин стартира с много 
участия и награди. Началото 
по традиция бе на 15 септем-
ври с  откриването на новата 
учебна година в ОУ”Стефан 
Стефанов”-гара Елин Пелин.

    На 21 септември оркес-
търът и мажоретният състав 
бяха сред специалните гости 
в гр. Панагюрище по повод 
60-годишнината на Духов 
оркестър”Делчо Радивчев”. 
Връзката на двата оркестъра 
е дългогодишна и много при-
ятелска.

    На 25 септември нашите 
състави отново бяха на учас-
тие. Мероприятието се про-
веде в гр.Костенец, където 
взеха участие в откриването 
на селищния празник. Оркес-
търът и мажоретките започ-
наха своята изява с дефилир 
по улиците на града, след 
което изнесоха едночасов 
концерт на новопостроената 
открита сцена до градското 
читалище.

     ПДО и мажоретен със-
тав”Стефан Стефанов” се 
представиха блестящо и  във  
фестивала на духовите оркес-
три и „Младите в театъра”-гр.
Ловеч, който се провежда 
ежегодно и в него се включ-
ват едни от най-добрите ор-
кестри и мажоретни състави 
в България-Ботевград, Ве-
линград, Троян, домакините 
от Ловеч и много други. На-
шият оркестър и мажоретен 
състав за първи път се вклю-
чиха в това мероприятие, но 
още с началото на дефилира 
,местните жители, които са 
силно съпричастни към този 
род изкуство ги посрещнаха 
със симпатия и аплодисмен-
ти. По този начин се създаде 
много приятна и вълнуваща 
атмосфера,която се запази и 
по време на концерта пред 
ловешкия театър. 

Представителен ду-
хов оркестър и мажоретен 
състав”Стефан Стефанов”-
най-сърдечно благодарят на 
Община Елин Пелин и лично 
на г-жа Георгиева за съдей-
ствието им да се осъществи 
участието на фестивала в гр. 
Ловеч.

Ежегодно на територията 
на Р. България се регистри-
рат епидемични взривове  
от  трихинелоза при хората. 
През последните 6 години 
(2006-2012) са възникнали 
общо 28 епидемични взрива 
и бяха диагностицирани  21 
спорадични случая. През м. 
януари 2012г. бе регистри-
ран семеен трихинелозен 
взрив в с. Искрец, вследствие 
консумация на месо и месни 
продукти (кайма, пъстърма, 
луканка, пушено)от домашно 
и диво праси, непроверени 

от ветеринарните органи. 
През 2013г. са регистрирани 
два взрива в страната (Со-
фия-град и Добричка област)
с общо 60 заболели и хоспи-
тализирани лица. 

Във връзка с откриването 
на ловния сезон за глигани, 
Ви напомняме, че консумаци-
ята на месо и местни проду-
кти от същите, непреминали 
през ветеринаро-санитарен 
контрол крие сериозен риск 
за заболяване на хората от 
трихинелоза.

Нарушенията на закона 

за лова, разширяването на 
частния сектор в селското 
стопанство и търговията 
усложняват провеждането 
на ефективен ветеринарен 
контрол върху добива, про-
дажбата и консумацията на 
свинско месо и продукти от 
него също водят до риск от 
заболяване от трихинелоза.

  Заболяването може 
да протече с тежки усложне-
ния, дори има случаи завър-
шили с летален (смъртен) 
изход.

Във връзка с предотвра-

тяване заболяването на хора-
та е необходимо:

1. Всички членове на 
ловни дружинки да бъдат 
запознати и задължени да 
спазват нормативните доку-
менти за борба с трихинело-
зата. Месото на убитите диви 
прасета подлежи на задъл-
жителна трихинелогия.

2. Месото на заклани-
те домашни прасета да бъде 
предоставено на специали-
зираните органи по места за 
трихинелоскопия.

3. Абсолютно се забра-

нява консумацията, продаж-
бата и преработването на 
непроверено и нетрихинело-
скопия и само след получава-
не на отрицателен резултат 
да се пристъпи към консума-
ция на месото.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ-СОФИЯ ОБЛАСТ
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Решение № 745
Предложение изх. № гр. 6969-
/3/24.09.2013 г. от Георги 
Костов- Председател на 
Общински съвет- Елин Пелин да 
бъде разгледано в т. Разни от 
дневния ред.

Решение № 746
Приема предложения дневен 
ред, както следва:
1. Предложение на постоянната 
комисия по „Законност, 
сигурност, обществен ред, 
граждански права и транспорт”, 
от заседание проведено на 
09.09.2013 г.
2. Предложения на постоянната 
комисия по „Устройство на 
територията, строителство, 
екология, селско и горско 
стопанство”, от заседание 
проведено на 11.09.2013г.
3. Предложения на постоянната 
комисия по „Здравеопазване, 
образование, култура и 
вероизповедание, спорт 
и социални дейности”, от 
заседание проведено на 
12.09.2013г.
4. Предложения на постоянната 
комисия по „Финанси, бюджет 
и програми за развитие” 
от заседание, проведено на 
16.09.2013г.
5. Предложения на постоянната 
комисия по „Инвестиции, 
управление и разпореждане 
с общинско имущество”, 
от заседание проведено на 
17.09.2013 г.
6. Разни
6.1. Предложение изх. № 
гр. 6969-/3/24.09.2013 г. от 
Георги Костов- Председател на 
Общински съвет- Елин Пелин

Решение № 747
І. Приема Проект за изменение 
и допълнение на Правилника 
за организацията и дейността 
на Общински съвет-Елин 
Пелин, неговите комисии 
и взаимодействието му с 
Общинската администрация, 
предложен от Любен Андреев- 
общински съветник, както 
следва:
  Пълните текстове четете на
сайта на Община Елин Пелин
             www.elinpelin.org

Решение № 748
1. Одобрява ПУП-Парцеларен 
план за електроснабдяване 
посредством КЛ 20кV с трасе, 
преминаващо през имот № 
000282 /полски път/ по КВС на 
землището на гр.Елин Пелин  
за захранване на УПИ ІV-11 За 
СПОД, кв.3, СПЗ гр.Елин Пелин, 
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/, съгласно Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински 
съвет-Елин Пелин.

Решение № 749
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот № 
000454 в землището на с.Голема 
Раковица, Община Елин Пелин, 
Софийска област
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ с отреждане на имота: 
„За техническа инфраструктура 
” и устройствени показатели: Пл 
- 20%;  Кинт – 0,2; мин.Оз.площ 
– 50%, Нмакс съоръжение – 38м. 
3. Изработеният ПУП да се 
съгласува с  РИОСВ-София, 
РЗИ-Софийска, необходимите 
контролни органи и 
експлоатационни дружества. 

Решение № 750
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 080058 в землището на 
с.Елешница, Община Елин 
Пелин, Софийска област
 2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ с отреждане на имота: 
„За автосервиз с офис, пътна 
помощ, склад и ТИР паркинг ” 
и устройствени показатели: Пл 
- 60%; Кинт – 1,8; мин.Оз.площ – 
20%; Нмакс – 15м. 
3. Разрешава изработване 
на необходимите за 
функционирането на обекта 
парцеларни планове за 

техническа инфраструктура.
4. Да се спази решение № 26.4 от 
протокол № 1/ 04.02.2011г на 
ОбЕС по УТ – при изработване 
на ПЗ задължителните и 
ограничителни линии на 
застрояване да се определят 
минимум на 8м от оста на 
прилежащите полски пътища 
с цел евентуално бъдещо 
урегулиране на съответната 
територия.
5. Изработените ПУП да се 
съгласуват с ВиК ЕООД, ЧЕЗ 
Разпределение България АД, 
РИОСВ-София и РЗИ-Софийска 
област и да се проведат 
процедурите по ЗОЗЗ.

Решение № 751
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот № 
044252 в землището на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, 
Софийска област
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ с отреждане на имота: 
„ За търговско-складова база ” 
и устройствени показатели: Пл 
- 60%; Кинт – 1,5; мин.Оз.площ – 
40%; Нмакс – 10м. 
3. Разрешава изработване 
на необходимите за 
функционирането на обекта 
парцеларни планове за 
техническа инфраструктура.
4. Да се спази решение № 26.4 от 
протокол № 1/ 04.02.2011г на 
ОбЕС по УТ – при изработване 
на ПЗ задължителните и 
ограничителни линии на 
застрояване да се определят 
минимум на 8м от оста на 
прилежащите полски пътища 
с цел евентуално бъдещо 
урегулиране на съответната 
територия.
5. Изработените ПУП да се 
съгласуват с ВиК ЕООД, ЧЕЗ 
Разпределение България АД, 
РИОСВ-София и РЗИ-Софийска 
област и да се проведат 
процедурите по ЗОЗЗ.

Решение № 752
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот № 
023669 в землището на с.Нови 
хан, Община Елин Пелин, 
Софийска област
2. Разрешава изработване 
на ПУП-ПРЗ за нискоетажно 
жилищно застрояване на имот 
№023669 в землището на с.Нови 
хан.
3. Изработеният ПУП да се 
съгласува с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ 
Разпределение България “ АД, 
РИОСВ-София, РЗИ-Софийска и 
да се проведат процедурите по 
ЗОЗЗ.   

Решение № 753
- селищно образувание местност 
„ Черни дол “ в землището на 
с.Елешница, Община Елин 
Пелин, Софийска област, в 
границите на одобрения 
със заповеди на Областния 
управител на Софийска област 
№№ ОА-170/ 30.11.2001г и 
ОА-10/ 17.01.2002г План на 
новообразуваните имоти
- селищно образувание местност 
„ Равно расте “ в землището 
на с.Елешница, Община Елин 
Пелин, Софийска област, в 
границите на одобрения 
със заповед на Областния 
управител на Софийска област 
№ ОА-309/ 11.10.2002г План на 
новообразуваните имоти
- селищно образувание местност  
„ Побит камък “ в землището 
на с.Нови хан, Община Елин 
Пелин, Софийска област, в 
границите на одобрения 
със заповед на Областния 
управител на Софийска област 
№ ОА-30/ 11.02.2004г План на 
новообразуваните имоти

Решение № 754
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ размер на 
75.00 лв. от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2013 година, на 
следните физически лица:
  Пълните текстове четете на
сайта на Община Елин Пелин
             www.elinpelin.org

Решение № 755
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013г. 
на Росица Данаилова Петрова от 
с.Столник в размер на 500,00лв.

Решение № 756
Във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и 3 и 

чл.11а, ал.1 и 3 от Наредба №7/ 
2000 г. на МОН за определяне 
броя на паралелките и 
групите и броя на учениците 
и на децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските 
градини и обслужващи звена 
да коригира свое Решение 
№741  по протокол №23 от 
25.07.2013г. за съществуване 
на самостоятелни и слети 
паралелки и за осигуряване 
на допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния 
процес, извън определените 
по единен разходен стандарт 
в паралелките с брой ученици, 
под минимално определения  за 
учебната 2013/2014 година.

 Решение № 757
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ в размер на 
100, 00 лева на следните лица, 
ветерани от войните, живущи 
на територията на Община Елин 
Пелин:
- Атанас Бонев Добрев  
 - гр. Елин Пелин 
- Стоян Павлов Канев  
 - гр. Елин Пелин
- Иванчо Александров Минев 
 - с. Огняново

Решение № 758
Приема проектобюджета на 
Община Елин Пелин за 2014 г. 
и актуализираната бюджетна 
прогноза за 2015 г. и 2016 г., 
съгласно приложението.

 Решение № 759
Приема актуализация 
на Годишна програма за 
управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 
2013 година, приета с Решение 
№546/31.01.2013г. на Общински 
съвет.

Решение № 760
Предоставя имоти в изпълнение 
на задължението си по §27, 
ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, както 
следва:
  Пълните текстове четете на
сайта на Община Елин Пелин

             www.elinpelin.org
Решение № 761

Променя сумата в т. 2 на 3,50 
лв./ кв.м. в проекторешения на 
ПК по „Инвестиции, управление 
и разпореждане с общинско 
имущество”от № ІІІ до № ХІІ 
включително.

 Решение № 762
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на имот 
частна общинска собственост, 
съставляващ земеделски имот 
№076002, находящ се в местност 
„Горнако”, с площ 0.457 дка, Х-та 
категория, с начин на трайно 
ползване: нива  по одобрената 
КВС на землище с.Крушовица, 
Община Елин Пелин, област 
Софийска.

Решение № 763
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на имот 
частна общинска собственост, 
съставляващ земеделски имот 
№076003, находящ се в местност 
„Горнако”, с площ 0.549 дка, Х-та 
категория, с начин на трайно 
ползване: нива  по одобрената 
КВС на землище с.Крушовица, 
Община Елин Пелин, област 
Софийска. 

Решение № 764
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на имот 
частна общинска собственост, 
съставляващ земеделски имот 
№076004, находящ се в местност 
„Горнако”, с площ 0.395 дка, Х-та 
категория, с начин на трайно 
ползване: нива  по одобрената 
КВС на землище с.Крушовица, 
Община Елин Пелин, област 
Софийска.

Решение № 765
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на имот 
частна общинска собственост, 
съставляващ земеделски 
имот №085008, находящ се в 
местност „Илиева орница”, с 
площ 0.770 дка, Х-та категория, 
с начин на трайно ползване: 
нива  по одобрената КВС на 
землище с.Крушовица, Община 
Елин Пелин, област Софийска. 

Решение № 766
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на имот 
частна общинска собственост, 
съставляващ земеделски имот 
№085015, находящ се в местност 
„Илиева орница”, с площ 2.374 

дка, Х-та категория, с начин 
на трайно ползване: нива  по 
одобрената КВС на землище 
с.Крушовица.

Решение № 767
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на имот 
частна общинска собственост, 
съставляващ земеделски имот 
№085016, находящ се в местност 
„Илиева орница”, с площ 0.848 
дка, Х-та категория, с начин 
на трайно ползване: нива  по 
одобрената КВС на землище 
с.Крушовица,

Решение № 768
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на имот 
частна общинска собственост, 
съставляващ земеделски имот 
№085020, находящ се в местност 
„Илиева орница”, с площ 1.688 
дка, Х-та категория, с начин 
на трайно ползване: нива  по 
одобрената КВС на землище 
с.Крушовица.

Решение № 769
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на имот 
частна общинска собственост, 
съставляващ земеделски имот 
№085021, находящ се в местност 
„Илиева орница”, с площ 2.403 
дка, Х-та категория, с начин 
на трайно ползване: нива  по 
одобрената КВС на землище 
с.Крушовица

Решение № 770
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на имот 
частна общинска собственост, 
съставляващ земеделски имот 
№076005, находящ се в местност 
„Горнако”, с площ 1.192 дка, Х-та 
категория, с начин на трайно 
ползване: нива  по одобрената 
КВС на землище с.Крушовица.

Решение № 771
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на имот 
частна общинска собственост, 
съставляващ земеделски имот 
№085009, находящ се в местност 
„Илиева орница”, с площ 1.208 
дка, Х-та категория, с начин 
на трайно ползване: нива  по 
одобрената КВС на землище 
с.Крушовица.

Решение № 772
Утвърждава пазарна оценка 
във връзка с приключване на 
процедура на основание чл.35, 
ал.3 от Закона за общинската 
собственост и чл.59, ал.1 от 
Наредба №4 на Общински 
съвет Елин Пелин за реда за 
придобиване, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество, на недвижим имот 
- частна общинска собственост, 
съставляващ: УПИ VІ-714, кв.52 
по плана на с.Габра, община 
Елин Пелин, с площ от 1200 
кв.м. в размер на 4 100.00 лева 
/четири хиляди и сто лв. и 00 
ст./ - без ДДС.

Решение № 773
Да бъде прекратена 
съсобственост с Община Елин 
Пелин за 25 кв.м./двадесет и 
пет кв.м./, /от път-др.селищна 
територия/, които се придават 
към УПИ ХІІ-286, кв.50,  целия с 
площ 605 кв.м. /шестотин и пет 
кв.м./ по плана на с.Мусачево.

  Решение № 774
Да бъде прекратена 
съсобственост с Община Елин 
Пелин за 18 кв.м./осемнадесет 
кв.м./, /от път – др.селищна 
територия/, кв.12 по плана на 
с.Мусачево, общ.Елин Пелин, 
придаваеми към УПИ ХІІІ-130, 
кв.12, съгласно кадастрален и 
регулационен план утвърден 
със заповед №0847/1969 
год., актувани с АЧОС 
№2652/02.09.2013г. вписан в 
АВ.

Решение № 775
Да бъде прекратена 
съсобственост с Община Елин 
Пелин за 335 кв.м. /от „Терен 
за озеленяване”/, които се 
придават към УПИ ІХ-288, 
кв.20,  целия с площ 935 кв.м. 
/деветстотин тридесет и пет 
кв.м./ по плана на с.Григорево,

 Решение № 776
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 
ал.2 от ЗМСМА променя свое 
Решение №582 по Протокол 
№17 от заседание, проведено 
на 28.02.2013 година в частта 
точка 1, като тире второ  вместо 
„...за срок от 5 /пет/ години“ да 
се чете „...за срок от 10 /десет/ 

години“.
Решение № 777

В качеството си на орган 
упражняващ правата на 
собственик, Общински съвет-
Елин Пелин  упълномощава 
Кмета на Община Елин Пелин 
на основание чл.66 от Закона 
за собствеността, във връзка 
с чл.33, ал.1 от Закона за 
собствеността, да направи 
отказ да закупи предлаганата 
за сумата от 10 000.00лв. от 
Кооперация „Караполци” с ЕИК 
122032788, със седалище и адрес 
на управление: с.Караполци

Решение № 778
Приема и одобрява Годишен 
план на „Общински гори – Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин за 
ползване на дървесина през 
2013 година, както следва:
      Пълните текстове четете на
сайта на Община Елин Пелин
             www.elinpelin.org

 Решение № 780
Открива процедура за 
продажба чрез публичен 
търг на недвижими имоти, 
частна общинска собственост, 
съставляващи: 
- Недвижим имот с №001080 /
образуван от имот №000804
- Недвижим имот с №001082 /
образуван от имот №000804
2. Утвърждава пазарни оценки 
изготвени от лицензиран 
оценител на имотите подробно 
описани в т.1: 
- за имот №001080 в размер 
на 1 536.60 лева /хиляда 
петстотин тридесет и шест лева 
и шестдесет ст./
- за имот №001082 в размер 
на 748.80 лева /седемстотин 
четиридесет и осем лева и 
осемдесет ст./

Решение № 781
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на недвижим 
имот, частна общинска 
собственост, съставляващ: - 
незастроен УПИ ХХV-205, кв.39, 
с площ 685 кв.м., по плана на 
с.Равно поле.

Решение № 782
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на недвижим 
имот, частна общинска 
собственост, съставляващ: 
незастроен УПИ ХХVІ-205, кв.39, 
с площ 615 кв.м., по плана на 
с.Равно поле.

Решение № 783
Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг на недвижим 
имот, частна общинска 
собственост, съставляващ:  
незастроен УПИ ХХVІІ-205, кв.39, 
с площ 650 кв.м., по плана на 
с.Равно поле

Решение № 784
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013 
г. на Величка Костадинова 
Иванова от с.Лесново в размер 
на 500,00лв.

   Решение № 785
Приемане на решение във 
връзка с Предложение 
вх.№ОА-6326 (1)/09.10.2013 
година на г-жа Г.Георгиева–
Кмет на Община Елин Пелин 
относно кандидатстването на 
Община Елин Пелин с проектно 
предложение за финансиране 
на проект „Изграждане на 
многофункционална спортна 
площадка в с.Габра, Община Елин 
Пелин” от Фонд „Радиоактивни 
отпадъци”  за 2013 година.

Решение № 786
Одобрява за изпълнение през 
2013г., чрез финансиране от 
фонд „Радиоактивни отпадъци“ 
и Община Елин Пелин, 
проекта за „Изграждане на 
многофункционална спортна 
площадка в с. Габра,

Решение № 787
Отменя свое Решение № 473 
по протокол № 14 от редовно 
заседание, проведено на 
29.11.2012г. 

      Пълните текстове четете на
сайта на Община Елин Пелин
             www.elinpelin.org 

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН
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Г-жа Бинка Георгиева, ръководител на 
ВГ „Камбанки”, гр. Елин Пелин

Г-жо  Георгиева, как възникна 
идеята за създаването на „ ВГ Кам-
банки”?

Идеята за създаването на вокал-
ната група “КАМБАНКИ” бе на г-жа 
Станка Ковачева. През 1981 г., като 
директор на Пионерския дом тя  беше 
чула група “Разноцветни връзки” от 
Божурище, харесала я и ми предложи 
да създадем такава в Елин Пелин. Съ-
брахме деца, предимно от 2-ри клас 
и започнахме да репетираме. Те се 
оказаха много музикални, много гла-
совити, така, че оставаше само да 
се оформи артистичното музикално 
изпълнение. Публиката  ги прие много 
радушно, което  ги окуражи да про-
дължат с още по-голям ентусиазъм  
и така се постави началото, та до 
днес.

Какво Ви носи работата с деца?
С деца е прекрасно да се работи и 

то в такава област като нашата- 
музиката. Мисълта, че върша нещо 
полезно като допринасям за разви-
тието на децата, ми дава сили през 
всичките тези години. Радост и удо-
влетворение ми носи всяка тяхна ус-
пешна сценична изява като виждам 
срещу мен грейналите, усмихнати ли-
чица на малките изпълнители.

Какви качества възпитава изку-
ството, в частност музиката у деца-
та? С какво им помага тя?

Убедена съм, че музиката развива 
много важни качества у децата и, че 
е много полезно за тях да се занима-
ват с музика. Свиренето на музикален 
инструмент /при мен децата свирят 
на пиано/ развива интелекта, мисле-
нето. Преди години попаднах на инте-
ресен материал за едно изследване на 
швейцарски учени. Събрали деца от 
предучилищна и начална училищна 
възраст и направили предварителен 
тест за интелигентност на всяко 
от тях. След това ги разделили на 
две групи, като децата от едната 
група освен учебните занимания се 
обучавали да свирят на музикален ин-
струмент – пиано, цигулка и др. След 
6 месеца при повторна проверка на 
интелигентността се оказало ка-
тегорично, че децата, които се зани-
мавали с музикален  инструмент са 
изпреварили в своето развитие оста-
налите деца.

 Заниманието с музикален инстру-
мент /или пеене в група/ учи  децата 
на труд и постоянство. Какво по-ху-
баво от това, детето от малко да 
усети, че, за да постигнеш нещо, тряб-
ва да вложиш труд, усърдие. Това е 
важно за него, независимо към каква 
професия ще се насочи. Не е задължи-

телно всички, които свирят или пеят 
да станат музиканти.

 Музиката разкрива пред детето 
един прекрасен свят, различен от зао-
бикалящото го ежедневие, обогатява 
неговата душевност.

Заниманието на децата с музика, 
свирене или пеене, дава възможност 
да се открие талантът им, да се раз-
вие и насочат някои от тях към про-
фесионално музикално обучение. Мой  
възпитаници  вече са ми колеги. В мо-
мента 2-ма следват в Музикалната 
академия в гр. София, а 4-ма учат в 
Националната музикална гимназия.

Радвам се, че и родителите  осъз-
нават ползата от заниманията на 
децата  с музика, всичко това, което 
изброих по-горе и не спират да ги  во-
дят при нас, в читалището, в класа по 
пиано и вокалната група.          

Какво е за  Вас  успехът? 
Труд. Да, успехът за мен означава 

труд. Когато  се вложат необходи-
мите усилия, енергия, ентусиазъм, 
придружени с професионални умения 
в работата, то и успехът се пости-
га. За мен той  не се изразява само в  
наградите. Да, те те окуражават да 
продължиш напред и носят радост и 
удовлетворение. Но за мен  най- ва-
жно  е  когато виждам старанието 
на децата на репетициите, когато 
виждам, че им харесва това, което 
правят, било да пеят или танцуват, 
когато след репетиция ги чувам да си 
пеят, вървейки по коридора, новата 
песен, която току що сме разучавали.

Кое състезание остави най-голя-
ма следа в сърцето Ви?

Като се замисля, може би ще раз-
кажа за първото  сериозно участие 
на първите “КАМБАНКИ”. Явяваме 
се на заключителния етап на VІ ре-
публикански фестивал, подготвили 
сме една 3-гласна песен, впрочем за 

І-ви път опитах да направя триглас. 
Авторът беше Андрей Дреников, ко-
гото тогава не познавах. За моя голя-
ма изненада се оказа, че председател 
на журито е самият автор Дрени-
ков. Децата пяха много въодушевено, 
бяха много артистични и спечелиха 
златното отличие. По-късно Андрей 
Дреников, който харесал групата, 
ни покани в Националното радио да 
запишем същата песен, а след това 
беше включена и в негова авторска 
грамофонна плоча.

Какви са последните постиже-
ния на Вашата вокална група?

Изминалият сезон бе много успе-
шен за вокалната група, също и за пиа-
нистите. Вокална група “КАМБАНКИ” 
стана носител на две І-ви награди 
на Национални конкурси – “Младеж-
ки конкурсен фестивал” в гр. София 
през март и “Хармония”в гр. Стара 
Загора, юни. Ученик от класа по пиано 
получи златен медал на Националния 
конкурс “Орфеева дарба”. Същият уче-
ник Кристиян Тодоров, който е само 
на 11 години получи ІІІ-та награда и 
специална награда на най-престиж-
ния у нас конкурс за пианисти “Панчо 
Владигеров”, а през юни на конкурс във 
Флоренция, Италия завоюва отно-
во І-во място. Клавирен дует получи 
сребърен медал на конкурса “Орфеева 
дарба”, а друг солист на групата и уче-
ник по пиано бе приет в V-ти клас на 
Националната музикална гимназия в 
гр. София.

В началото на новия сезон група 
деца от  “КАМБАНКИ” бе включена в 
състава на делегация, посетила гр. 
Нарофоминск, Русия. Децата пред-
ставиха успешно детски забавни 
песни, фолклорни обработки и като 
специален поздрав към домакините 
един руски романс, приет с въоду-
шевени аплодисменти от руската 
публика. В началото на този месец 6 
деца от състава участваха в Между-
народния конкурс “Златни ябълки”в 

гр. Кюстендил за деца, индивидуални 
изпълнители. Въпреки голямата кон-
куренция/участваха над 100 деца/, 
Международното жури награди всич-
ки наши участници –една ІІ-ра награ-
да, една ІІІ-та и 4 специални награди 
от спонсори.

Броили ли сте наградите си през 
последните години?

Е, те наистина са доста, както 
на вокалната група, така и на пиа-
нистите. Чак да ги броя, не, но имаме 
летописна книга, в която записвам 
всички изяви, награди през концерт-
ния сезон. Хубаво е , че са І-ви награди, 
че са от Национални и Международни 
конкурси, което показва, че нашите 
елинпелински деца са много талант-
ливи.

Имали сте безброй участия, има 
ли случка, която си спомняте с ус-
мивка?

      Бяхме на  лагер в Рила /навреме-
то всяко лято ходехме със състава на 
море или планина/. Заедно с нас бяха 
и музикантите от Духовия оркестър 
на гара Елин Пелин. Репетираме ние 
сутринта и чуваме точно под прозор-
ците да свирят тромпети, валдхор-
ни. Отказаха да се преместят, когато 
ги помолихме да не пречат на репети-
цията ни. Тогава “КАМБАНКИ”-те се 
мобилизираха, запяха всички с пълен 
глас, заглушиха музикантите, те 
бяха само група, не целия оркестър,а  
те, един по един, нарамили пултове-
те си се оттеглиха. Много се смяхме 
тогава.

Какво ще пожелаете на читате-
лите на вестник „ Елин Пелин днес“

Преди всичко здраве, успехи, да не 
забравят да се усмихват.Животът 
ни не е  лесен, но можем да потърсим 
доброто в нас и около нас, за да живе-
ем в хармония, търсейки прекрасното 
в заобикалящия ни свят.

 „УСПЕХЪТ ЗА МЕН ОЗНАЧАВА ТРУД”- Г-ЖА БИНКА ГЕОРГИЕВА
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В библиотеката при НЧ”Иван Ва-
зов 1928” с. Нови хан се проведе лят-
но занимание за деца от 5 до 15г. Те 
обхванаха следните теми: „Лятно 
четене”, „Работилница Сръчко”, „По 
следите на историята за с.Нови хан”, 
„Спортни състезания”, „Детско кино”. 
Всички деца, който получиха грамоти 
и награди. 

В работилница „Сръчко” с помо-
щта на ИКТ децата изработиха краси-
ви предмети от хартия, също така на-
правиха и интересни книжки,  автори 
на които  бяха сами те. Проведоха се 
много спортни състезания по: фут-
бол, състезание с велосипеди, бързо 
бягане, „бързи, смели , сръчни” и мно-
го, много забавни игри.

По следите на историята за село 
Нови хан, децата посетиха местно-
стите „Гарван камък”, „Градището” 

и древното селище Търнава, което е 
свързано с историята на с.Нови хан. 

Лятното четене  се проведе в биб-
лиотеката . Децата се запознаха с про-
изведенията на Иван Вазов, Елин Пе-
лин и други автори.

Благодарение на предоставената 
ни мултифункционална техника по 
програма „Глоб@лни библиотеки”, 
прожектирахме детското кино.  Посе-
тителите  гледаха с интерес вълшеб-
ните приказки на Братя Грим, Шарл 
Перо и други детски писатели.

Имаше представление на куклен 
театър по приказката „Баба Хола” от 
Братя Грим. Артистите кукловоди 
бяха деца потребители на библиоте-
ката при читалището, които сами из-
работиха куклите за представление-
то.  Гости бяха децата от ОДЗ”Детели-
на” с.Нови хан. След представлението 

те получиха подаръци изработени в 
работилница „Сръчко”.

Всички ние заедно прекарахме 
едно незабравимо лято!

Антоанета Тодорова
Библиотекар при                                      

НЧ”Иван Вазов-1928” с.Нови хан

ЛИТЕРАТУРНИЯТ КЛУБ „Д. ДЕБЕЛЯНОВ” НАВЪРШИ 20 ГОДИНИ
Двадесетгодишнината на ли-

тературния клуб „Димчо Дебеля-
нов” бе отбелязана на 20 октом-
ври в читалище „Светлина”- гара 
Елин Пелин.

С едноминутно мълчание при-
състващите почетоха паметта 
на починалите членове на клуба 
през 20-годишния период от съз-
даването му :  Димитър Яръмов, 
Иван Станоев, Цветко Николаев, 
Гено Боров, Тонка Миладинова, 
Никола Найденов, Янко Станоев и 
Димитър Ядков.

Слово за творчески път на клу-
ба произнесе неговият председа-
тел Кирил Назъров. Той припом-
ни учредяването му  през октом-
ври 1993 г., издаването на четири 
книги от литературния сборник 
„Светлини”, излизането и пред-

ставянето на повече от 20 нови 
книги, многото творчески срещи с 
читатели, литературни четения и  
екскурзии, чествания на класици 
на българската и световната ли-
тератури и т. н. 

На тържеството присъстваха 
г-жа Ангелина Димитрова, зам.-
кмет на община Елин Пелин и г-жа 
Вяра Вучкова, кмет на гара Елин 

Пелин. Г-жа Димитрова поздрави 
всички членовете за плодотвор-
ната 20-годишна дейност  и про-
чете приветствен адрес  от  кмета 
на Общината г-жа Галя Георгиева.
Гости бяха и представители на ли-
тературния клуб „Стамен Панчев” 
– Ботевград, литературния клуб 
„Д. Дебелянов” – Самоков, литера-
турния клуб „Искри” – с. Искрец, 

Свогенска община, литературния 
клуб „Ковачница” – с. Игнатица, 
Мездренска община и литератур-
ния  клуб „Арфа” – гр. Враца. Те 
поздравиха своите колеги от клу-
ба-юбиляр.

Състоя се голямо литературно 
четене, в което участваха творци 
от шестте литературни клуба, 
след което в задушевна приятел-
ска обстановка бяха обсъдени 
много творчески и житейски въ-
проси, както и въпроси във връз-
ка с бъдещи срещи, издаване и 
премиери на книги, общи литера-
турни алманаси и др.

Тържеството  приключи с бла-
годарности към домакините за 
чудесното организиране и про-
веждане на срещата  и обещания 
за бъдещи подобни сбирки. 

ЕДНО НЕЗАБРАВИМО ЛЯТО 

         В следствие от зачестили прояви на суи-
цидни поведение (самоубийства)сред обществото, 
Министерство на здравеопазването  съвместно с 
„РЗИ София област” и Община Елин Пелин  иниции-
раха семинар на тема: „Профилактика и превенция 
на суицидите”, който се проведе в НУ „Христо Бо-
тев“,гр. Елин Пелин. В него взеха участие психоло-
зи, педагогически  съветници , социални работни-
ци и специалисти от МКБППМН, гр.Елин Пелин. 

       Обучението бе проведено   от г-жа Надежда 
Григорова- психолог към „РЗИ София област“, ди-
рекция „Профилактика на болестите и промоция 
на здравето”. Представени бяха  две презентации:  
първата бе анализ на данни за суициди в София 
област за периода 2009-2012година. В данните бе 
включена информация за понятието суицид, ти-
пове, мотиви, статистика спрямо годините за из-

вършени самоубийства. Втората  бе на тема „Пре-
венция на самоубийствата в училище”, какви са бе-
лезите, по които да разпознаем децата, които са в 
някаква криза, факторите и мерките, които трябва 
да се предприемат. 

       На присъстващите бяха раздадени и брошу-
ри – Тревожните сигнали в поведението на юноша-
та и психологическа помощ при критични събития, 
които могат да бъдат транспортни катастрофи, 
природни бедствия, земетресения, насилие и др. 
Важно е да се знае, че психологическата помощ е 
най-ефективна, когато се проведе в първите 24 
часа до един месец след критичното събитие. Про-
фесионална помощ може да се получи от Друже-
ството на психолозите в България  и Секцията по 
кризисна психологическа интервенция.

СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ВЗЕХА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР НА ТЕМА 
„ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА СУИЦИДИТЕ”
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   С празнична света литургия, 
водосвет и курбан за здраве-
жителите на с. Петково от-
белязаха празника на „Света 
Петка Българска“- патрон на 
селото. Кметът г-н Борислав 
Стойчев организира тър-
жествено откриване на но-
воизградената камбанария в 
двора на църквата „Св. Петка“. 
Традиционният празник на 
селото бе открит с голям кон-
церт,в който взеха участие 
женска певческа група- село 
Петково, танцов клуб „По-
лянци“ , местните състави на 
територията на Общината,а  
фолклорно трио „Трима“ се 
погрижи за настроението на 
жителите и гостите на праз-
ника .Програмата продължи 
с конни състезания, футбо-
лен мач, кулинарна изложба, 
в която взеха участие голяма 
част от  майсторите на кули-
нарията в с. Петково. 

 Кристина Григорова

 ПРАЗНИК В  С. ПЕТКОВО

ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО 
ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“- С. НОВИ ХАН

Школата по изобразително и при-
ложно изкуство при читалище Ив. 
Вазов, с. Нови Хан е открита  1997 
год.  под ръководството на художни-
ка Марена Джингова и председателя 
на читалището г-жа Румяна Стоева. 
Неспокойният творчески дух на  да-
ровитата художничка  я подтиква да 
потапя децата в света на изкуството. 
Школата вече години наред  ярко  
представя таланта на българските 
деца в областта на изобразителното 
изкуство и се утвърди като една от 
водещите  в Общината. Малка част от 
наградите и  са: първа и допълнител-
ни награди от конкурса „Лазарки“, ор-
ганизиран от Националния дворец на 
децата, гр. София; две награди от кон-
курс на в. „Труд“, през 1999г. ; първа, 
втора, трета и допълнителни награ-
ди от Шопски празници- Елин Пелин; 
втора и трета награда в конкурса, 
организиран от  Общината по случай 
125- годишния юбилей на писателя 
Елин Пелин. Отлично е представяне-
то им и в Прегледа на  талантите през 
2001г., организиран от читалището в 
гр. Елин Пелин, откъдето получават 
и първа награда. От изложба, органи-
зирана от фондация „Отворено обще-
ство“ през 1998г. школата получава 
награда за цялостна работа. Техни 
рисунки и декоративни пана укра-

сяват залата на Двореца на децата. 
Имат  награди от издателство „Коре-
ни“ под председателството на проф. 
Веселин Нейков. Икона нарисувана 
от Георги Митков Митов, възпитаник 
на г-жа Джингова се намира в църк-
вата в с. Вакарел. „Целта на школата 
е усъвършенстване на творческите 
умения и естетическия усет, които 
създават у децата добра основа при 
изграждането им като личности. За 
нас – възрастните остава една много 
важна задача, да ги подкрепяме, оби-

чаме и да се опитаме да надникнем в 
техния свят, защото в рисунките се 
крие ключът към душата на човека. 
Изобразителното изкуство съдейст-
ва за изграждане на цялостния образ 
на света и формира естетическо отно-
шение към заобикалящата действи-
телност. То развива емоционалната 
отзивчивост, интелектуалните сили 
и творческата изобразителна актив-
ност на учениците, приобщава ги към 
общочовешките ценности“- споделя  
ръководителят Марена Джингова.
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ЕСЕНЕН СПОРТЕН ПРАЗНИК В 
ОУ”ХР. БОТЕВ” С. РАВНО ПОЛЕ

  Традиционният есенен 
спортен празник изпълни 
двора на ОУ „Христо Ботев” 
с. Равно поле с много на-
строение, състезателен хъс 
и воля за победа. Учениците 
премериха силите си в леко-
атлетически крос, турнири 
по футбол и народна топка. 
Участниците получиха много 
награди –купи, медали и гра-
моти. Поздравления за пър-
венците!

Спорни тернировки до 
пролетния спортен празник!

 

НОВИ ИЗЯВИ НА  СЪСТАВИТЕ КЪМ НЧ „ЕЛИН ПЕЛИН“
На 4 и 5.10.2013г. децата  от ВГ „Камбан-

ки” се представиха много успешно на Меж-
дународния детски музикален фестивал, за 
индивидуални изпълнители „Златни ябълки” 
в гр.Кюстендил.Във фестивала взеха участие 
100 изпълнители от страната и чужбина в три 
възрастови групи.  Журито с председател дет-
ския композитор от Албания и членове: ком-
позитор от Македония и българска музикална 
педагожка присъди на  нашата Йоана Николо-
ва ІІ-ра награда в групата на най-малките.Да-
ниел Петров получи ІІІ-та награда в групата 
от 9 до 11години.Петгодишният Константин 
Петров, Стела Стоянова, Беата Емилова и Гер-
гана Малчова за своето представяне получиха 
награди от спонсорите на фестивила.                  

        Ръководителката на тези чудесни деца 
бе удостоена с учредената награда „Фани Бе-
нова” за музикален педагог. Това още веднъж 
показва,че когато човек е отдаден с цялото 
си сърце на работата си, рано или късно ще 
получи необходимото признание. На гала 
концерта нашите деца поднесоха голямата 
изненада като изпяха    песента „Кикирику”на 
албански език.

         На 5октомври ВИС „Нежни струни”взе 
участие във Втория национален фестивал на 
старата градска песен „Сомоков 2013”, къде-
то  изпълненията й бяха посрещнати с много 
аплодисменти.

          Пожелаваме на всички самодейци от 
читалището успешен нов сезон.       

П.Реджова

ЖИВОТ БЕЗ ДРОГА
На 15.10.2013г. в НЧ 

„Елин Пелин“ се проведе сре-
ща с учениците от СОУ „Ва-
сил Левски“, гр. Елин Пелин 
посветена на превенцията и 
борбата с наркотиците. Ини-
циативата е част от Област-
ната  програма „Заедно за 
здравето и сигурността на 
децата”. Проектът се изпъл-
нява от Областна админи-
страция на Софийска област 
съвместно с Областна дирек-
ция на МВР–София и Регио-
нален инспекторат по обра-
зование-София. 

Клинични психолози 
от терапевтична общност 
„Феникс” запознаха възпи-
таниците на гимназията с 
дейността на фондацията и 
животът на наркозависими-
те в комуната в с. Бракьовци. 
Филмът, който прожектира-
ха  предизвика оживени ко-

ментари сред тийнейджъри-
те, които показаха, че не са 
безразлични към явлението, 
погубило живота на хиляди 
млади хора. С особен инте-
рес аудиторията посрещна 
разказа на бившия наркоза-
висим Иван, който описа в 
детайли личната си история, 
своята зависимост от херо-
ина, борбата и трудностите, 
с които се е сблъсквал през 
всичките години в плен на 
дрогата. 28- годишният мъж 
сподели с учениците риско-
вете, на които са подложени. 

Най-важното според Иван 
е учениците да осъзнаят, 
че всеки сам прави своя из-
бор и носи отговорността за 
взетото решение. Той при-
зова младите хора в залата 
да проявяват твърдост при 
отстояване на позицията си, 
да се разграничат от тези, 
които употребяват наркоти-
ци, да не им подражават, да 
не се увличат от обещания 
за измамно щастие. Неговата 
откровеност провокира гим-
назистите да му зададат ре-
дица въпроси, чиито отгово-
ри дадоха повод за сериозен 
размисъл.

В рамките на инициати-
вата беше проведен конкурс 
за най- сполучлив плакат 
на тема „Живот без дрога”. 
Всички изложени творби се 
отличаваха с оригиналност.

На 21 септември 2013 годи-
на Женска  фолклорна група 
при НЧ „Г.С. Раковски 1934“, с. 
Григорево спечели трето мяс-
то на тринадесети фолкло-
рен фестивал за надпяване, 
надсвирване и надиграване 
„При шопите в Казичене“. Съ-
битието се организира всяка 
година. В него  взеха участие 
състави от цялата страна. 
Женската фолклорна група 
при НЧ „Г.С. Раковски 1934“, 

с. Григорево с ръководител 
Калина Берова изпълни три 
шопски автентични песни и 
за  пореден път заслужено се 
нареди сред първите.

ТРЕТО МЯСТО ЗА ЖЕНСКА  ФОЛКЛОРНА ГРУПА
ПРИ НЧ „Г.С. РАКОВСКИ 1934“, С. ГРИГОРЕВО


