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На 12 ноември 2013г. кметът на  
Община Елин Пелин - г-жа Галя Геор-
гиева и г-н Владислав Горанов- наро-
ден представител от ГЕРБ прерязаха 
лентата на новоизградената улица в 
гр. Елин Пелин. 

Проектът е изцяло финансиран от 
Община Елин Пелин. 

Към улицата  е изградена и под-
земна инфраструктура: водопровод, 
канал, улично осветление. Заложена 
е и  тръбна мрежа за друга  подзем-
на инфраструктура, едновременно 
с това „Газо-енергийно дружество 
Елин Пелин“ изгради и газопровод. 
Част от проекта е  и зоната за парки-

ране, която ще улесни входа и изхода 
към централната градска част. 

На церемонията присъстваха на-
родните представители и кметове  от 
ГЕРБ София област, председателя на 
ОбС Елин Пелин- г-н Георги Костов,  
общински съветници  и много жите-
ли на Общината. 

Г-жа Галя Георгиева поздрави при-
състващите с думите: „Обектът, който 
откриваме днес е част от проект за  
поддържане на инфраструктурата в 
Общината- пътища, улици, детски и 
спортни площадки, осветление, ка-
нализация, изграждане на нови и ре-
монт на съществуващи обекти, които 

да променят облика на Общината и 
да предложат по-добри условия на 
живот.” Г-жа Георгиева благодари на 
фирмата проектант и изпълнител 
в лицето на г-н Стамен Иванов, и на 
фирмата осъществила строителен и 
инвеститорски контрол в лицето на 

г-жа Венета Ангелова и г-н Ангел Ан-
гелов за добре свършената работа.

По стара българска традиция, от-
криването бе отбелязано с освеща-
ване. Детски ансамбли от общината 
изнесоха концерт на открито.

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ  НА НОВОИЗГРАДЕНАТА  УЛИЦА В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

На 20 ноември в навечерието на един от 
най-светлите христянски празници „Денят на хрис-
тянското семейство“ кметът на  Община Елин Пе-
лин- г-жа Галя Георгиева, г-н Велин Велинов-кмет 
на с.Нови хан и народният представител от ГЕРБ 
Даниел Георгиев  откриха обновения парк в с. Нови 
хан . Гости на събитието бяха г-н Йордан Йорданов- 
зам.-кмет на Община Елин Пелин, г-жа Ангелина 
Димитрова- зам.-кмет, г-н Георги Костов- председа-
тел на ОбС Елин Пелин, общински съветници, г-н 
Светлозар Траянов и г-н Августин Найденов, пред-
ставители на държавно предприятие „РАО”.

Проекта за обновяването на парка  е реализаран 
по фонд  „Радиоактивни отпадъци“  на Министер-
ство на икономиката, енергетиката и туризма и 
съфинансиран от Община Елин Пелин. Парка се на-
мира в центъра в селото и е елемент от цялостно-
то пространство,  оформящо лицето на   Нови хан. 
Той е с площ 4762 кв.м. Изградени  са две детски 

площадки- за деца от 3 до 12 години и за деца до 
3 години, създадена е зона за фитнес на открито, 
парковата мебел е напълно подменена и е засадена 
богата растителност. 

Г-жа Галя Георгиева кмет на Община Елин Пе-
лин сподели, че откриването на  парка  е резултат 
от стремежа й  да работи за променяне облика на 
общината. Тя изрази вярата си, че той  ще стане 
любимо място за разходка и отдих на  жителите и 
гостите на Нови хан, както и любимо място за игри 

и забавления на децата.
Г-н Велин Велинов-кмет на с. Нови хан поздрави 

жителите и гостите на селото с новата придобивка 
и им пожела да бъдат добри стопани на парка. Той 
благодари за добре свършената работа на фирмата 
проектант в лицето на инж. Силва Петкова Моче-
ва управител на фирма « Уотър Дизайн» ЕООД и на 
фирмата изпълнител в лицето на г-н Илия Ангелов, 
управител на фирма « Влади Макс».

В празника взеха участие децата от ВГ „Шик и 
трик“ при НЧ „Иван Вазов 1928“г., с. Нови хан, тан-
цов състав „Новоханче“ с ръководител  Младен-
ка Павлова, а солистките на вокална група“Шик и 
трик“ – Венелина Бонева, Карина Стоилова и Дари-
на Методиева зарадваха гостите с изпълнението 
на „Приказалка за сивия свят“, „Моето детство“ и 
„Слънцето е в нас“.

По стара българска традиция, посрещането на 
ново място бе с хляб и със сол.

ОБНОВЕН ПАРК ЗА ЖИТЕЛИТЕ НА НОВИ ХАН



Глобалното образование е образо-
вание, което отваря очите и съзна-
нието на хората към реалностите на 
глобализирания свят и ги подтиква  
към създаването на свят, в които има 
повече справедливост и равенство.

През месец октомври в НЧ”Иван Ва-
зов-1928” с.Нови хан се проведоха три 
ателиета на тема „Глобално образо-
вание” за деца от 8г. до 15г. по проект  

„Глобално образование без граници”, 
по който работи библиотеката. В пър-
во и второ ателие участваха 34 деца 
от ОУ”Св.св.Кирил и Методий” с.Нови 
хан. В трето ателие взеха участие деца 
в неравностойно положение от дом 
за сираци „Св. Николай” при храм „Св.
Троица”. Обучението се проведе под 
формата на ролеви игри с образова-
телен характер на теми:„Човешката 
раса по света” „Приказки на народи-

те”, „Вярно или невярно”, „Бинго с гра-
ници” „Фотографии и истории”, „Ко-
рабокрушенци и непознатия остров”, 
„Околосветско пътeшествие”, „Какво е 
общото помежду ни?”.

 

Изказваме огромната си благодар-
ност на г-жа Красимира Кънева - ре-
гионален мениджър, за разбирането 
и подкрепата при реализацията на на-
шата идея за  провеждане на ателиета 
в библиотеките. 
Целта ни е младите хора в малките 
населени места, като наши потреби-
тели да използват ресурсите на биб-

лиотеките, при търсене на информа-
ция свързана с учебните предмети и   
научавайки важни знания за съвре-
менния свят, да придобият умения за 
селектиране на информация, критич-
но мислене и формиране на позиция, 
принадлежност и отговорност към 
света и своята общност.

Антоанета Тодорова
Библиотекар при 

НЧ”Иван Вазов-1928”
 с.Нови хан
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ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Г-жо Георгиева, според Вас по-
нятието будител запазило ли е въз-
рожденското си съдържание  и как-
ва е ролята на днешните будители?

Понятието будител е думата за 
тези, които в трудно време с мощта  
на своята мисъл  връщат равновеси-
ето и духовната стабилност на на-
рода. Денят е посветен на делото на 
книжовниците, просветителите, на 
борците ни за национално освобож-
дение, съхранили през вековете цен-
ностите на нацията  и нейния морал. 
Приемници на будителите в днешно  
време са учителите  и всички творци, 
които чрез перото, словото и изку-
ството, изграждат  у хората духовни 
ценности, които са символ на споме-
на за миналото и което ще проправи 
пътя на бъдещето .

Според Вас възприема ли обще-
ството 1- ви ноември като ден на 
духовното събуждане?

 Животът ни е прекалено дина-
мичен, много материален, но въпре-
ки  всичко голяма част  от хората 
възприемат този ден, като ден на 
нашите велики възрожденци Паисий 
Хилендарски, Иван Вазов, Свети Иван 
Рилски, Владислав Граматик и много 
други и непрекъснато търсят и съ-
поставят съвременните будители с 
известните исторически будители, 
светци, възрожденци, революционери, 
творци борци и герои и винаги използ-
ват техния устрем в осъществяване-
то на съвременните предизвикател-
ства, свързани с промените в начина 
на живот на българите в нашата 
родина България. Не бихме могли да 
градим бъдеще без духовната храна, 
която са оставили нашите предци  

от които ние черпим сили и духовна 
мъдрост. 

Вие сте виден читалищен деец, 
какви са предизвикателствата 
пред които се изправяте?

За мен е гордост, че по-голяма част 
от своя житейски път съм отдала за 
в полза на духовното израстване на 
личността. Предизвикателствата, 
пред които се изправям, са свързани 
основно с мотивирането на хората 
от различни възрасти да обогатяват 
своите знания, да развиват своя та-
лант на базата на утвърдени тради-
ции и пречупени през призмата на съ-
временното електронно общество да 
представят своите знания и талант 
на масовия потребител, като въз-
действие за духовното му израства-

не.

Вие, като секретар на НЧ „ Елин 
Пелин 1896“, как изпълнявате ро-
лята си на будител?

Секретар на читалище, значи обе-
динител. Какво имам в предвид- да 
обединиш хората от различни въз-
расти, без оглед на религиозни и по-
литически пристрастия в творчески 
формации, които създават изкуство 
за хората, като им помагат да обога-
тят своите знания и умения в изпъл-
нение на житейските  и професио-
нални задължения. Просвещението 
и вливането в изкуството започва 
от най-ранна възраст на децата и 

закърмени веднъж с творческия по-
тенциал, те успяват да се изградят 
като пълноценни граждани и творци. 
Аз самата от малка се занимавам и 
участвам в различни творчески фор-
мации и това е изградило у мен дисци-
плина, творческо мислене, чувство за 
колективизъм и работа в екип.

Разкажете ни как протича един 
ден в читалището?

Дните в читалището са много 
различни, много интересни и много 
отговорни, защото работим с мно-
го хора, които доброволно отдават 
своя труд и талант за осъществя-
ване на общата идея. Ежедневно се 
обсъждат  въпроси за разнообразни и 
привлекателни  дейности, които биха 
мотивирали хората да се включат в 

творческите формации и масовите 
културни събития, които организира 
читалището. Другото, което е мно-
го важно, е да има подходяща среда и 
подходящи помещения, където да се 
реализират  плануваните дейности.

Разкажете ни нещо повече 
за дейностите в НЧ „Елин Пелин 
1896“?

Повече от 115 години народно чи-
талище „Елин Пелин1896” развива 
разнообразна и съдържателна кул-
турно - просветна дейност. В момен-
та към читалището са включени над 
200 човека в различни творчески фор-
мации. Радостно е, че повече от учас-

тниците са деца и младежи, които се 
обучават в различни умения да пеят, 
да свирят на музикални инструмен-
ти, да танцуват народни и модерни 
съвременни танци,  да рисуват и да 
представят театрални постановки. 
Културно – историческото наслед-
ство е представено в музейната екс-
позиция към читалището, където се 
провеждат и занимания на ученици 
от училищата в града. Творческите 
формации са носители на национални 
и международни отличия и дейност-
та е популярна не само в Европа, но 
и в целия свят. През 2012 година на-
шето читалище беше номинирано за 
читалище на годината за Софийска 
област.

По какъв начин стимулирате ин-
тересът на младите към читалища-
та?

Първата наша грижа  е да обърнем 
погледа на нашата младеж към всич-
ко ценно и светло от нашето минало. 
Сцената на читалището има магне-
тична сила и ние като ръководство, 
до голяма степен сме постигнали ре-
зултати в мотивирането на младе-
жите да посещават нашите творче-
ски обучения и се включват активно 
в културния живот на града и общи-
ната. В читалищното настоятел-
ство са включени млади хора, които 
представят своите идеи и помагат 
за реализирането на всички младеж-
ки инициативи.

Какво се стреми да запази чита-
лището в днешно време?

Дейността на читалището е на-
сочена към запазване на традициите, 
създадени от народа и за народа и към 
търсене на нови предизвикателства, 
свързани с културното  и духовно из-
растване на личността. Стремим се 
да запазим наличните ресурси и да 
осигурим финансова стабилност на 
дейността, за да бъдат реализирани 
всички стратегически проекти.

Какво ще пожелаете на читате-
лите на вестник Елин Пелин днес?

Искам да пожелая честит празник 
на будителите, а на читателите на 
вестника повече интерес към  духов-
ното в живота, което е безценно бо-
гатство за всеки от нас.

„НЕ БИХМЕ МОГЛИ ДА ГРАДИМ БЪДЕЩЕ БЕЗ ДУХОВНАТА ХРАНА, КОЯТО СА ОСТАВИЛИ НАШИТЕ ПРЕДЦИ, ОТ КОИТО НИЕ ЧЕР-
ПИМ СИЛИ И ДУХОВНА МЪДРОСТ. „- Г-ЖА РУСКА ГЕОРГИЕВА , СЕКРЕТАР НА НЧ „ЕЛИН ПЕЛИН 1896”
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 В навечерието на праз-
ника на народните будители  
в НЧ „Елин Пелин 1896” гр. 
Елин Пелин се проведе тър-
жествен концерт. Специален 
гост на събитието бе г-жа Ан-
гелина Димитрова-зам.-кмет 
на Община Елин Пелин.  В  
празничната програма взеха 
участие  :  децата от ВГ „Кам-
банки“;младите актьори от 
театрална група „Талант“;ВГ 
„Шарени мъниста“;“Женски 

народен хор „Димитър Ди-
нев“;  групата за стари град-
ски песни „Нежни струни“; 
„Шопски ансамбъл“ с ръкво-
дител Ради Радев.  Гостите на 
концерта  аплодираха бурно 
и от сърце изпълнителите. 
Публиката имаше възмож-
ност  да се наслади и  на пре-
красната изложба подредена 
във  фоайето на  читалището 
от даровитата художничка 
Даниела Танова. Ръковод-
ството на НЧ „Елин Пелин 
1896” честити празника на 
всички читалищни дейци от 
Община Елин Пелин в лице-
то на : г-н Тимчо Нечев; г-жа 
Маргарита Рангелова; г-жа 
Липка Боцева; г-жа Мирка 
Веселинова; г-жа Дамянка 
Стоянова; г-жа Калина Вуче-
ва; г-жа Евгения Георгиева и 
г-жа Бинка Георгиева, като 
им раздаде грамоти и им  по-
жела да поддържат жив огъ-
ня запален от прадедите ни.

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ ПО СЛУЧАЙ 1-ВИ НОЕМВРИ - ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ 

По повод „Деня на народните 
будители” в НЧ”Иван Вазов-1928” 
с.Нови хан, се проведоха редица  ме-
роприятия: откриване на изложба – 
живопис , презентация на тема „Един 
съвременен будител” и прожекция на 
българския филм „Нечисти сили”.  

В навечерието на  общобългар-
ския празник, честващ делото на 
българските просветители, книжо-
вници и революционери във фоайе-
то на читалището се откри изложба 
– живопис на художника Пламен Пет-
ров. Още след завършване на висшия 
институт той решава да насочи вни-
манието си към живописта. Въпреки 
, че е учил графика, даровития ху-

дожник е  с отлични творчески изяви 
в областта на рисунката, графични 
оформления и живописни компози-
ции. Многобройни са увлеченията на 
г-н Петров  - цветна графика, педаго-
гика и също – цигулката- музиката. 
Той членува в „Съюза на художници-
те“, част е от „Група за стари градски 
песни” при НЧ „Елин Пелин” гр.Елин 
Пелин, има участие в много худо-
жествени изложби и награди, като 
последната е по повод „Творчеството 
на писателя Елин Пелин”, за керамич-
ното пано направено на фасадата на 
читалището в  гр.Елин Пелин. 

В лицето на художника Пламен 
Петров припознаваме един съвреме-

нен будител, споделящ с нас прекрас-
ния порив да даваш от себе си в полза 
на другите  чрез своето изкуство.

В чест на г-жа Марена Джингова 
художник – керамик с дълга и богата 
творческа биография, в НЧ”Иван Ва-
зов-1928” с.Нови хан бе представена 
презентация на тема  „Един съвреме-
нен будител”. Г-жа Марена Джинго-
ва  остава вярна на любовта си към 
изкуството във времето, независимо 
от всички житейски обстоятелства. 
Г-жа Джингова е художник, достоен 
за уважение. Тя   е един съвременен 
будител  на новото време. 

Нека отдадем дължимото ува-

жение, почит и признателност към 
всички заслужили българи, които 
през вековете да допринесли за за-
пазване на българската духовност и 
за нейното издигане.

ЧЕСТВАНЕ НА ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В НЧ”ИВАН ВАЗОВ-1928”, С.НОВИ ХАН

...О, НЕРАЗУМНИ И ЮРОДЕ! ПОРАДИ ЩО СЕ СРАМИШ ДА СЕ НАРЕЧЕШ БОЛГАРИН И НЕ ЧЕТЕШ, И НЕ ГОВОРИШ НА СВОЯ ЕЗИК?  ИЛИ БЪЛГАРИТЕ НЕ 
СА ИМАЛИ ЦАРСТВО И ДЪРЖАВА?...”        ИЗ „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА” 

1 НОЕМВРИ- ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В  ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” ,С. РАВНО ПОЛЕ
С презентация и викторина „По-

знаваме ли народните будители?”, 
учениците от ОУ „Христо Ботев” с. 
Равно поле отбелязаха „Деня на на-
родните будители.” Отборите на ІІІ и  
ІV клас запознаха останалите учени-
ци  с живота и активната будителска 
дейност на редица български просве-
тители. В тематична викторина де-
цата демонстрираха познанията си 
за историята на празника и делото 
на народните будители. Всички учас-
тници в инициативата получиха гра-
моти. 
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               Решение № 788
Предложение с вх. № ОА- 7012/ 
28.10.2013 г.  от г- н Милиян 
Илиев- Кмет на с. Мусачево  
и Предложение с вх. № 
08-7014/2/30.10.2013 г. от г- н 
Георги Костов- Председател на 
Общински съвет- Елин Пелин  да 
бъдат разгледани в т. Разни от 
дневния ред.
               Решение № 789
Приема предложения дневен 
ред, както следва:
                Решение № 790
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 СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА 

ЕЛИН ПЕЛИН: 
WWW.ELINPELIN.ORG

Решение № 791
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013г. 
на Методи Николов Ангелков от 
с.Мусачево в размер на 300,00 
лева,                                   
                 Решение № 792
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013 
година на  Антония Любенова 
Цончева, с.Нови хан  в размер на 
500,00 лв.                                  
                 Решение № 793
1. Да бъде подпомогната 
Надежда Трайкова Василева, 
с.Доганово с еднократна 
безвъзмездна финансова помощ 
от бюджета на Община Елин 
Пелин за 2013 година в размер 
на 200,00 лв.
2. Сумата от 200,00 лв. посочена 
в точка 1 от настоящият 
проект за решение да бъде 
предоставена на Димитър 
Спасов – Кмет на с.Доганово 
и бъде отчетена от същия в 
Общинска администрация-Елин 
Пелин с разходооправдателни 
документи.
                 Решение № 794
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013 
година в размер на 100,00 лева 
на  Ангел Стоянов Дойчов от 
с.Голема Раковица - ветеран от 
войната.
                 Решение № 795
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот № 
088031 в землището на гр.Елин 
Пелин, 
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 088031 в 
землището на гр.Елин Пелин,
3. Разрешава изработване 
на необходимите за 
функционирането на обекта 
парцеларни планове за 
техническа инфраструктура
4. Изработените ПУП да се 
съгласуват с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ 
Разпределение България “ АД, 
РИОСВ-София, РЗИ-Софийска 
област и да се проведат 
процедурите по ЗОЗЗ за 
утвърждаване на площадка/
трасе за проектиране.  
                 Решение № 796
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот № 
203002 за землището на с.Равно 
поле,
 2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 203002 за 
землището на с.Равно 
3. Разрешава изработване 
на необходимите за 
функционирането на обекта 
парцеларни планове за 
техническа инфраструктура.
4. Изработените ПУП да се 
съгласуват с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ 
Разпределение България “ АД, 
РИОСВ-София, РЗИ-Софийска 
област и да се проведат 
процедурите по ЗОЗЗ за 
утвърждаване на площадка/
трасе за проектиране.  
                Решение № 797
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот № 
044080 в землището на гр.Елин 
Пелин, 2. Разрешава изработване 
на ПУП-ПЗ на имот № 044080 в 
землището на гр.Елин 
3. Разрешава изработване 
на необходимите за 

функционирането на обекта 
парцеларни планове за 
техническа инфраструктура.
4. Изработените ПУП да се 
съгласуват с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ 
Разпределение България “ АД, 
РИОСВ-София, РЗИ-Софийска 
област и да се проведат 
процедурите по ЗОЗЗ за 
утвърждаване на площадка/
трасе за проектиране.  
               Решение № 798
1. Да се предвиди аванс в 
размер на 20 000 лв., като се 
увеличи плана на бюджета на 
Община Елин Пелин ( Местни 
дейности) Функция 6- Жилищно 
строителство, БКС и опазване 
на околната среда, Група 2, 
Дейност 627- Управление 
на дейности за отпадъци, 
Параграф 53- 09- Придобиване 
на нематериални дълготрайни 
активи. Посочената сума да бъде 
осигурена от преизпълнение 
на параграф 41-00 Приходи от 
концесии- Местни дейности.
               Решение № 799
Общински съвет-Елин 
Пелин 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 № 800
В изпълнение на задължението 
си по §27, ал.2 от ПЗР на 
ЗИДЗСПЗЗ, предоставя имот 
№075020 по КВС на с.Огняново, 
съгласно Мотивирано искане на 
ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-
21972/16.10.2013г.
               Решение № 801
Утвърждава актуална 
пазарна оценка /изготвена 
от лицензиран оценител/ 
във връзка с приключване на 
процедура за продажба на 
основание чл.35, ал.1 от Закона 
за общинската собственост  и 
чл.56, ал.1 от Наредба №4 на 
Общински съвет-Елин Пелин /
продажба чрез публичен търг с 
явно наддаване/ на недвижим 
имот – частна общинска 
собственост, съставляващ: 
урегулиран поземлен имот 
ХІ-общ., кв.134а по плана на 
гр.Елин Пелин, с площ 883 
кв.м. в размер на 22 340,00 лв. /
двадесет и две хиляди триста и 
четиридесет лева и 00 ст./ без 
ДДС.
              Решение № 802
1. Открива процедура за 
продажба чрез публично 
оповестен конкурс на недвижим 
имот, частна общинска 
собственост, съставляващ: 
обособен самостоятелен обект 
№2, със застроена площ 35 кв.м., 
находящ се в  едноетажна сграда 
в УПИ ІІІ-За ОЖС и озеленяване, 
кв.3 по плана на с.Гара Елин 
Пелин, със съответното право 
на строеж.
2. Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1, в размер на 4030.00 
лева
3. Упълномощава Кмета на 
община Елин Пелин да проведе 
процедура за продажба на 
имота подробно описан в т.1                                                                   

Решение № 803
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013 година на  Стоян Емилов 
Стоянов, с.Мусачево  в размер 
на 1000,00 лева за необходима 
животоспасяваща операция.
               Решение № 804
Отменя свои Решения от №№  
762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 
769, 770 и 771 включително, 
приети по Протокол № 24 
от заседание, проведено на 
26.09.2013 г.
                Решение № 805
1. 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.
2. Утвърждава изготвената 
пазарна оценка от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1 в размер на 160.00 
лева /сто и шестдесет лв./ - без 

ДДС.
3. Упълномощава Кмета на 
община Елин Пелин да сключи 
договор за прекратяване на 
съсобственост за 25 кв.м./
двадесет и пет кв.м./, придаваема 
площ към УПИ ХІІ-286 кв.50 по 
плана на с.Мусачево, Община 
Елин Пелин с Григор Спасов 
Илиев, Христо Илиев Христов 
и Галина Илиева Такева, чрез 
продажба частта на Общината.
                Решение № 806
1. 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  
2. Утвърждава изготвената 
пазарна оценка от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1 в размер на 120.00 
лева /сто и двадесет лв. и 00 ст./ 
- без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на 
община Елин Пелин да сключи 
договор за прекратяване на 
съсобственост за 18 кв.м./
осемнадесет кв.м./, придаваема 
площ към УПИ ХІІІ-130 кв.12 по 
плана на с.Мусачево, Община 
Елин Пелин с наследници 
на Спас Велинов Спасов, чрез 
продажба частта на Общината.
               Решение № 807
1. 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.Григорев
2. Утвърждава изготвената 
пазарна оценка от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1 в размер на 3280,00 
лева /три хиляди двеста и 
осемдесет лв. и нула ст./ - без 
ДДС.
3. Упълномощава Кмета на 
община Елин Пелин да сключи 
договор за прекратяване на 
съсобственост 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 
с Асен Иванов Денев чрез 
пълномощника си Иво Асенов 
Иванов, чрез продажба частта на 
Общината.
               Решение № 808
1. Открива процедура за 
продажба чрез публичен 
търг на недвижими имоти, 
частна общинска собственост.
ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЧЕТЕТЕ 
НА СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА 

ЕЛИН ПЕЛИН: 
WWW.ELINPELIN.ORG

Решение № 809
Открива процедура за 
продажба чрез публичен 
търг на недвижими имоти, 
частна общинскасобственост, 
съставляващи: - Недвижим имот 
с №001080 /образуван от имот 
№000804- Недвижим имот с 
№001082 /образуван от имот 
№000804 Имотите да бъдат 
продадени заедно, неразделно 
един от друг.
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./
3. Упълномощава Кмета на 
община Елин Пелин да проведе 
процедура за продажба на 
имота подробно описан в т.1 
чрез публичен търг и сключи 
договор с кандидата обявен за 
спечелил, съгласно заповед за 
класиране.
                Решение № 810
1. 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, 
Община Елин Пелин.
2. Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1, в размер на 
12600,00 лева /дванадесет 

хиляди и шестотин лева и 00 
ст./ без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на 
община Елин Пелин да проведе 
процедура за продажба на имота 
подробно описан в т.1 
                Решение № 811
1. 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, 
Община Елин Пелин.
 2. Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1, в размер на 
11320,00 лева / без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на 
община Елин Пелин да проведе 
процедура за продажба на имота 
подробно описан в т.1 
              Решение № 812
1. 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, 
Община Елин Пелин.
2. Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1, в размер на 
12220,00 лева без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на 
община Елин Пелин да проведе 
процедура за продажба на имота 
подробно описан в т.1 
                Решение № 813
1. Предложение на постоянната 
комисия по „Контрол и 
мониторинг върху дейността 
на търговските дружества с 
общинско участие”, от заседание 
проведено на 07.11.2013г.
2. Предложения на постоянната 
комисия по „Здравеопазване, 
образование, култура и 
вероизповедание, спорт 
и социални дейности”, от 
заседание проведено на 
07.11.2013г.
3. Предложения на постоянната 
комисия по „Инвестиции, 
управление и разпореждане 
с общинско имущество”, 
от заседания проведени на 
22.10.2013 г. и 12.11.2013 
година.
4. Разни
               Решение № 814
1.Приема и одобрява Годишен 
план на „Общински гори – Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин за 
ползване на дървесина през 
2014 година.
               Решение № 815
Общината 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 СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА 

ЕЛИН ПЕЛИН: 
WWW.ELINPELIN.ORG

 Решение № 816
Да бъде предоставена парична 
награда в размер на 300,00 
(триста) лева на Димитър 
Пламенов Димитров от гр.Елин 
Пелин-футболист от детският 
отбор 
              Решение № 817
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета на 
Община ЕлинПелин за 2013г. на 
Ивалина Валентинова Георгиева 
от с.Мусачево в размер на 100,00 
лева  
              Решение № 818
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013г. 
на Георги Николаев Ласков от 
с.Лесново в размер на 500,00   
лева 
              Решение № 819
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013г. 
на Стефан Йорданов Балабанов 
от с.Гара Елин Пелин в размер 
на 300,00 лева.

    Решение № 820
Да бъде разкрита нова социална 
услуга за деца с увреждания 
– Център за социална 
рехабилитация и интеграция 

на територията на Община 
Елин Пелин, в недвижим имот – 
публична общинска собственост 
съставляващ двуетажна сграда 
със застроена площ 80 м 2, 
заснета с пл. №337 в УПИ ІІІ – За 
ОЖС, клуб и озеленяване, кв. 161 
по КРП на гр. Елин Пелин. 
                Решение № 821
1.Да бъде отдаден под наем 
чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – публична общинска 
собственост съставляващ: 
- помещение, с площ 19 кв.м., 
находящо се на първи етаж в 
двуетажна масивна сграда – 
Народно читалище „Иван Вазов 
1919”
2. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да проведе 
процедура за отдаване под 
наем чрез публично оповестен 
конкурс и сключи договор с 
кандидата обявен за  спечелил.
               Решение № 822
1. Да бъде отдаден под наем чрез 
публично оповестен конкурс 
недвижим имот – общинска 
собственост съставляващ: - 
помещение с площ 13,20 кв.м., 
находящо се на първи етаж в 
двуетажна масивна сграда 
Народно читалище „Иван Вазов 
1928” с.Нови хан,
2. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да проведе 
процедура за отдаване под 
наем чрез публично оповестен 
конкурс и сключи договор с 
кандидата обявен за  спечелил.
                Решение № 823
1. Открива процедура за 
продажба чрез публичен търг 
на имот частна общинска 
собственост, представляващ: 
урегулиран поземлен имот VІІ-
общ., кв.134а, с площ 668 кв.м., 
по плана на гр.Елин Пелин.
2. Утвърждава  пазарна оценка 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1 в размер на 17 
100,00 лева /седемнадесет 
хиляди и сто лева/ без ДДС.

Решение № 824
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 № 825
Във връзка с Предложение 
вх.№ОА-7030/12.11.2013 година 
от г-жа Г.Георгиева- Кмет на 
Община Елин Пелин относно 
възможност за безвъзмездно 
предоставяне за ползване и 
управление на водоизточниците 
от участък “Равно поле” 
част от термоминерално 
находище “Казичене-Равно 
поле”,  включено под № 31 в 
Приложение №2 към чл.14, т.2 от 
ЗВ като изключителна държавна 
собственост, и след становище 
на постоянната комисия по 
„Инвестиции, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество”, Общински съвет- 
Елин Пелин

Решение № 826
Утвърждава  актуална пазарна 
оценка на недвижим имот – 
частна общинска собственост, 
съставляващ: незастроен 
урегулиран поземлен имот 
V-общ., кв.134б по плана на 
гр.Елин Пелин, с площ 2000 кв.м. 
в размер на 49 600,00 лв. 

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЧЕТЕТЕ 
НА СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА 

ЕЛИН ПЕЛИН: 
WWW.ELINPELIN.ORG

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН
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ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ОТВОРИ ВРАТИ В С.  ГОЛЕМА РАКОВИЦА

На 6 ноември  председателят на 
ОбС Елен Пелин- г-н Георги Костов 
официално  откри новия пенсионер-
ския клуб в с. Голема Раковица. Гости 
на събитието бяха г-жа Галя Георги-
ева- кмет на Община Елин Пелин, об-
щински съветници и кметове по на-
селени места. 

За здраве на членовете му бе  от-
служен тържествен водосвет, след 
което домакините поднесоха на гос-
тите питка с мед и здравец. В праз-
ничната програма взеха участие и 
самодейни колективи от Общината.  
Г-жа  Галя Георгиева-кмет на Община 
Елин Пелин  за пореден път подчерта, 
че възрастните хора в Общината за-
служават да водят подобаващ социа-
лен живот. 

Общински съветници от групата 
на ГЕРБ Елин Пелин подариха кафе-
машина на новооткрития пенсионер-
ски клуб, като  по този начин засви-
детелстваха уважението си към чле-
новете  му.

След дългогодишни усилия 
на ръководството на Община 
Елин Пелин, тази година с ре-
шение №659 от 01.11.2013г. 
на Министерски съвет, основ-
но училище „Отец Паисий“, с. 

Габра е включено в актуали-
зирания списък на защите-
ните училища в България.  
Основната заслуга е на кмета 
на Община Елин Пелин- г-жа 
Галя Георгиева и на г-жа Ан-

гелина Димитрова- зам.кмет 
по „Образование, култура и 
социални дейности“, които с 
усърдната си работа защити-
ха образователните интереси 
на децата в с. Габра. 
Според г-жа Ангелина Ди-
митрова, въпреки тежката 
и продължителна процеду-
ра , положените усилия са 
си  стрували . Училището в 
с. Габра трябва да бъде за-
щитено, защото то отговаря 
на всички критерии за опре-
деляне на защитените учи-
лища в България. Селото  е 
най-отдалеченото населено 
място от общинския център , 
а най-близкото училище  в с. 
Нови хан няма необходимия  
капацитет да поеме  учени-
ците от ОУ „Отец Паисий“.  
Планинския район е насечен 
от опасни завои и стръмни 

наклони, което крие голям 
риск при евентуалният пре-
воз на децата до друго учебно 
заведение. 
Сега, след като училището в с. 
Габра вече фигурира в списъ-
ка на защитените училища,   

то ще получи допълнително 
финансиране, което ще до-
веде до решаване на основни 
образователните проблеми и 
създаване на по-добри усло-
вия за нормалното протича-
не на учебния процес.

 УЧИЛИЩЕТО В С. ГАБРА СТАНА ЗАЩИТЕНО

На 01.11.2013г., фоайето 
на НЧ”Светлина-1975” се из-
пълни с вещици, призраци, 
пирати и още куп приказни 
герои.Всички те се събраха на 
хелоуински карнавал. 

 
Декоративни духчета и 

дяволчета, свещи и тиквени 
фенери създаваха празнична 
обстановка, а децата  се за-
бавляваха с различни игри,-
състезаваха се за най-хубав 
костюм и проверяваха своите 
знания със забавна виктори-

на. За победителите имаше 
специални награди, а бонб-
оните и лакомствата бяха за 

всички. Карнавалът завърши 
със забавна  дискотека.   

КАРНАВАЛ ПО СЛУЧАЙ  ХЕЛОУИН В НЧ”СВЕТЛИНА-1975”, ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
 Колективът на ЦДГ ,, Славейче” , с. Лесново изказва най-сър-

дечна благодарност на всичките си дарители за тази година :
 ,, Интерскай „ АД, с.Лесново / и.д. Хр. Христов; Оля Ст. Игна-

това и Светослав Цв. Пенков ; ,, Дени ГМ „ ЕООД с. Лесново – Г. 
Младенов ; ,, Римпекс „ ООД гр. София – В. Неделчев ; ,, Чистота 
Балкани „ ЕООД гр. София – А. Бошнаков ; ЕТ ,, НИК – ВАЛ „ / 
автомивка / „ с. Лесново ; ПК ,,Съгласие „ с. Лесново – Ст. Зарчев 
; Работилница за детски играчки ,, ЧОЧИ „ с. Лесново – Ст. Игна-
тов  за съпричасността и щедростта им ! 

         Благодарение на тяхното дарителство материално –тех-
ническата база на детската градина се подобрява и поддържа .

          Пожелаваме им  успехи в бизнес делата през Новата 
година и искрено се надяваме на бъдещи и ползотворни кон-
такти !

Благодарим ви от сърце !!!
Колективът на ЦДГ ,, Славейче „ с. Лесново 
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На 12-13 октомври 2013 
г. в гр.Пазарджик се проведе 
„Десетото Държавно първен-
ство” по естетическа групо-
ва гимнастика. Състезател-
ките на СК „ТЕА Денс“ взеха 
участие в две възрастови 
групи. Във възраст 6-8 годиш-
ни, малките гимнастички 
станаха държавни шампи-
онки със своята композиция 
на френския танц Кан-кан.
Отборът беше в състав Дара 
Кръстева, Валя Георгиева, 
Дана Кемилева, София Ива-
нова, Диляна Александрова, 
София Вельова, Ивана Ива-
нова и Симона Светлозарова.
Във възраст 10-12 годишни 
с ефектни костюми, грим и  

оригинална композиция по 
музика на Хачатурян -  „Танц 
със саби“, „Теа Денс“ впечат-
ли всички в залата и отново 
се очерта като фаворит за 
челната тройка. Момичета-
та ни завоюваха сребърните 
медали, като бяха на крачка 
от първото място. Отборът 
беше в състав Анджела Кръс-
тева,Анита Цветанова, Би-
ляна Усева, Ирена Цветанова, 
Микаела Брънзелова, Мария 
Дамова и Савина Велкова.Тре-
ньори и хореографи на двата 
отбора бяха Теа Граматикова 
и Преслава Вулова.

ЗЛАТО И СРЕБРО 
ЗА СК „ТЕА ДЕНС“

„Младите  предприема-
чи забелязват онова, което 
за останалите остава скри-
то”. Ръководейки се от тази 
сентенция, ръководство-
то на ПГК от тази учебна 
година въведе предприе-
маческите програмите на  
Джуниър Ачийвмънт Бъл-
гария  „Предприемачество” 
и „Учебна компания” в об-
разователния процес. 

„ Вярвам в младите хора 
– трябва да им помогнем 

да превърнат мечтите си в реалност тук, в Бълга-
рия” – сподели директорката на гимназията инж. 
Наталия Колева. Обучението по тези програми е 
съобразено със съвременните изисквания на мла-
дите хора и предлага много и разнообразни инова-
тивни форми за реализацията им. Това са програ-
ми, които дават различното познание, различните 
умения, формират отношение към знанието, което 
е много важно и ценно, защото то създава инициа-
тивата в младите хора. Най – голямото предимство 
на програмите е тяхната интегрираност, вътрешно 
- предметна и между предметна връзка и най - вече 
новаторския подход за обучение. Учениците горят 
от ентусиазъм и нови идеи. Научават  как  да по-
стигнат всичко, стига да имат ясна цел. Учат се как 
да работят в екип, да ценят свободната инициати-
ва и придобиват финансова грамотност. С помощта 

на доброволни бизнес консултанти учениците на 
Джуниър Ачийвмънт България придобиват прак-
тически знания за света на бизнеса, изследват по-
тенциала си, развиват се чрез иновации, въображе-
ние и творческа мисъл. 

Бъдещите предприемачи от 11а клас спец. „Де-
корация на силикатните изделия” при ПГК се вклю-
чиха активно в Седмицата по предприемачество с 
открит урок на тема „Кариерно развитие на учени-
ците от 11 клас”, за което получиха сертификати.

 „Инвестициите в децата са инвестиции в 
цялостната икономика и цялостното развитие на 
нашата страна” – каза в заключение директорката 
на ПГК.

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КЕРАМИКА СТАРТИРА „СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – ПРОЯВА В ПОД-
КРЕПА НА БЪДЕЩИ ПРЕДПРИЕМАЧИ“

ЗЛАТО И ОТ МЕЖДУНАРОДЕН 
ТУРНИР ЗА СК „ТЕА ДЕНС“

На 5-7 април в софийска-
та зала „Универсиада“ се 
събра световният елит на 
естетическата групова гим-
настика. Проведени бяха: 
„Световна купа за жени”, „Све-
товно първенство за девой-
ки” и „Международен турнир 
за деца.” Нашият град беше 
представен от отбора на СК 
„ТЕА Денс“ във възраст 10-12 
годишни.Отборът е в състав 
Анджела Кръстева, Анита 
Цветанова, Биляна Усева, 
Виктория Арангелова,Ирена 
Цветанова, Микаела Брънзе-
лова, Мария Дамова и Савина 
Велкова, държавни шампи-
онки от миналогодишното 
държавно първенство по ЕГГ. 
Борейки се с 12 отбора от 
различни страни, между кои-
то два отбора на Русия, Че-
хия, Германия, Дания и едни 
от най-добрите български 
отбори в този спорт „Акаде-
мик“, „Етър –елит“, „Олимп“  
и др. на първият ден от ква-

лификациите нашите мо-
мичета заеха втора позиция 
след Roxett Charmell(RUS). На 
финалите малките ни гра-
ции успяха да представят 
прекрасно композицията си, 
което доведе и до неочаква-
ното, но силно желано първо 
място. Отборът на СК “ТЕА 
Денс“  взриви залата със съче-
танието си представено под 
звуците на българската на-
родна музика. За втори път 
то носи шампионска тит-
ла, а сега и с още по-голяма 
стойност. Освен шампионки 
на Елин Пелин СК “ТЕА Денс“ 
вече  са  шампиони и за Бъл-
гария, състезавайки се с  от-
бори от Световния елит. За 
общия успех имат заслуга и 
двете безкомпромисни тре-
ньорки на децата Преслава 
Вулова и Теодора Граматико-
ва.Честито на СК „ТЕА Денс“ и 
на Община Елин Пелин за пре-
красния успех, с който всички 
трябва да се гордеем.
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   От началото на м. октомври 
до 12.11.2013 г. в Елин Пелин 
са регистрирани 30 случая на  
заболели от варицела.
Заболелите са деца на въз-
раст от 1 до 15 години, по-
сещаващи организирани ко-
лективи - детски и учебни за-
ведения. Няма случаи с тежко 
протичане на заболяването 
- всички деца са поставени 
под карантина в домашна 
обстановка, няма хоспитали-
зирани в Инфекциозно отде-
ление на УМБАЛ «Св. Анна», 
гр. София.
Още при регистрацията на 
първите случаи,  РЗИ-Софий-
ска област  препоръча след-
ните мерки - медицинско 
наблюдение (в продължение 
на 21 дни) на контактните в 
детските заведения неболе-
дували деца; не приемане на 

нови деца (неболедували) в 
групи със случаи на заболя-
ване; извършване на влажно 
почистване и проветряване 
на помещенията в детските и 
учебни заведения.
Вирусът на варицелата се 
предава от болен на здрав 
човек най-често по въздуш-
но-капков път и по-рядко при 
тесен контакт с болен или с 
предмети, прясно замърсени 
със секрет от обривните еди-
ници на болния от варицела. 
Заболяването е силно зараз-
но (до 80% от контактували-
те с вируса развиват болес-
тта). 
Инкубационният период 
на варицелата е от 11 до 23 
дни, най-често около 14 дни.  
Заболяемостта от варицела 
нараства през зимата и про-
летта. 

Обикновено след преболе-
дуване от варицела човек 
развива пожизнен имунитет 
срещу нея. 
Обикновено заболяването 
протича по-леко при децата 
и доста по-тежко при въз-
растните и при индивидите 
с отслабена имунна система. 
Заболяването започва с ня-
кои нехарактерни, ранни 
симптоми: 
 висока температура 
(до 38-39 градуса) 
 леко изразено възпа-
ление на горните дихателни 
пътища 
 общо чувство на сла-
бост, отпадналост и загуба на 
апетит, които траят 2-3 дни. 
 обрив 
На фона на тези първоначал-
ни симптоми (които посте-
пенно заглъхват) се появява 

характерния за варицелата 
обрив (при малките деца чес-
то обривът е първа изява на 
заболяването): най-често се 
появяват надигнати червени 
петна, които скоро премина-
ват през зачервени пъпчи-
ци до мехурчета (везикули), 
пълни с бистра течност; впо-
следствие мехурчетата по-
тъмняват, разпукват се и об-
разуват малки язвички. Тази 
еволюция трае около 10-14 
дни. Лечението се провеж-
да в домашни условия. Хос-
питализират се (приемат се 
за лечение в болница) само 
тежко протичащите случаи 
или тези с развитие на ус-
ложнения.В преобладаващия 
брой от случаите варицелата 
обикновено протича леко и 
симптомите отзвучават без 
сериозни поражения за 10-14 

дни. Най-честото усложне-
ние на варицелата (дори при 
леко протичане ) е вторич-
ното бактериално инфекти-
ране на обривните мехурче-
та, най-често вследствие на 
разчесването им, с развитие 
понякога на подкожни абсце-
си (гнойници). След такова 
инфектиране на мехурчетата 
след оздравяването им могат 
да останат белези по кожата. 
Една от най-ефективните 
стъпки в предпазването от 
варицела е избягване кон-
такт с болни, лична хигиена 
и при първи симптоми да се 
търси медицинска помощ. 
Не съществува специфична 
профилактика.    
   
 РЗИ - Софийска област

ВАРИЦЕЛА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

            ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЕШЕХОДЦИТЕ 

ПРЕПОРЪКА 1. НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ ДА ПРЕСЕЧЕ-
ТЕ ПЛАТНОТО!

 Много  улици в населените места са без освет-
ление и се налага  преминаване пеш по неосвете-
ни маршрути. По възможност пресечете платното 
там, където е осветено. Ако ви предстои пресича-
не на място, където няма осветление, и в същия 
момент виждате фарове на приближаващ автомо-
бил, в интерес на Вашата лична безопасност е ДА 
ГО ИЗЧАКАТЕ ДА ПРЕМИНЕ и тогава да пресечете. 
Не забравяйте, че шофьорът на приближаващия ав-
томобил не Ви вижда в същия момент, в който Вие 
виждате фаровете  на автомобила му, а ЗНАЧИТЕЛ-
НО ПО-КЪСНО, когато вече НЕ МОЖЕ ДА СПРЕ И ВИ 
ПРЕДПАЗИ! Предпазливо би трябвало да действате 
и когато пресичате осветен участък.

 
ПРЕПОРЪКА 2. ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЗАСТИГАЩИ ВИ 

АВТОМОБИЛИ! СЛОЖЕТЕ СВЕТЛООТРАЗИТЕЛНА 
ЖИЛЕТКА!

Изключително важно за безопасността на пеше-
ходците, водачите на каруци, мотопеди в тъмната 
част от денонощието да носят светлоотразителни 
жилетки! 

ПРЕПОРЪКА 3.  НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА СПИРАТЕ 
АВТОМОБИЛИ!

        
 ПРЕПОРЪКА 4. ОБОЗНАЧЕТЕ СЕ, ЗА ДА БЪДЕТЕ 

ВИДИМ ПО-ОТДАЛЕЧЕ!
 Ако е неотложно и неизбежно да вървите пеш 

по-тъмно, направете нещо нестандартно за вашата 
безопасност. Важно за Вашата безопасност и тази 
на децата Ви дрехите да са с вградени светлоотра-
зителни елементи /»котешки очи»/ За да бъдете 
видими  за шофьорите отдалече, при липса на свет-
лоотразителна жилетка, по възможност, облечете 
светла връхна дреха. Велосипедистите са длъжни 
при движение по тъмно, извън населените места и 
при намалена видимост да носят светлоотразител-
ни жилетки. Ако нямате подходяща дреха, може да 
носите  светъл, добре забележим лек предмет. Така 
ще бъдете видим достатъчно отдалече. Много не-
обходимо е да осигурите такива жилетки и на де-
цата си, за да са в безопасност, когато отиват и се 
връщат от училище. 

 
 ПРЕПОРЪКА 5. БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ НА 

ХЛЪЗГАВА НАСТИЛКА!
 ПРЕПОРЪКА 6. БЪДЕТЕ  ВНИМАТЕЛИНИ  НА АВ-

ТОБУСНАТА СПИРКА!
 ПРЕПОРЪКА 7. ОСИГУРЕТЕ СИ ДОБЪР ОБЗОР И 

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА  ШУМА ПРИ СНЕГОВАЛЕЖ!
 ПРЕПОРЪКА 8. ПРИ ОБИЛЕН СНЕГОВАЛЕЖ И 

ПРИБЛИЖАВАЩ АВТОМОБИЛ ИЗЛЕЗТЕ ИЗВЪН 
ПЛАТНОТО!

    
                 ПРЕПОРЪКИ КЪМ ВОДАЧИТЕ 

  ПРЕПОРЪКА 1. НЕ ПЕСТЕТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЪЛ-
НАТА ИЗПРАВНОСТ НА АВТОМОБИЛА ПРЕЗ ЗИМА-
ТА! 

 
ПРЕПОРЪКА  2. СКОРОСТТА  ВИНАГИ ТРЯБВА ДА 

Е ТАКАВА, ЧЕ ДА МОЖЕТЕ ДА СПРЕТЕ В  ЗОНАТА НА 
ВИДИМОСТТА!

 
ПРЕПОРЪКА 3. НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА ПРИ 

ПРЕМИНАВАНЕ НАД ПОДЛЕЗ!

ПРЕПОРЪКА 4. ПРЕМИНАВАЙТЕ БАВНО И ПРЕД-
ПАЗЛИВО  ПОКРАЙ СПИРКИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ 
ТРАНСПОРТ!

 ПРЕПОРЪКА 5. НА НАВОДНЕНО ПЛАТНО ВИ ЗА-
ПЛАШВА “АКВАПЛАНИНГ”. НАМАЛЕТЕ ЗНАЧИТЕЛ-
НО СКОРОСТТА!

 ПРЕПОРЪКА 6. НЕ СЕ ДВИЖЕТЕ С ОПАСНА СКО-
РОСТ В “ТЪМНАТА ЗОНА”.

 ПРЕПОРЪКА 7. НЕ БЪРЗАЙТЕ ДА ПРЕВКЛЮЧВА-
ТЕ НА КЪСИ  СВЕТЛИНИ ТВЪРДЕ  ОТДАЛЕЧЕ!

 ПРЕПОРЪКА 8. ПРОГНОЗИРАЙТЕ ПОПАДАНЕТО 
В КОВАРНИ ХЛЪЗГАВИ УЧАСТЪЦИ!

ПРЕПОРЪКА 9.  БЪДЕТЕ ОСОВЕНО ПРЕДПАЗЛИ-
ВИ В ПЪТНИ УЧАСТЪЦИ НА СЕВЕРНИТЕ СКЛОНО-
ВЕ!

 ПРЕПОРЪКА 10. ОЧАКВАЙТЕ ВНЕЗАПНИ ДЕЙСТ-
ВИЯ НА ВЪЗРАСТНИ ПЕШЕХОДЦИ И ДЕЦА!

ПРЕПОРЪКА 11. БЪДЕТЕ В ГОТОВНОСТ ДА 
ПРЕДПАЗИТЕ  ПЪРЗАЛЯЩИ СЕ  ПО УЛИЦАТА ДЕЦА!

ПРЕПОРЪКА 12.  НЕ ПОТЕГЛЯЙТЕ НА ПЪТ ПРИ 
ПРОГНОЗА ЗА УСЛОЖНЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО  И 
ОБИЛНИ СНЕГОВАЛЕЖИ!

 ПРЕПОРЪКА 13. НЕ ОБРАЗУВАЙТЕ ЗАДРЪСТВА-
НИЯ ЗАРАДИ  НЕТЪРПЕЛИВОСТ И САМОНАДЕЯ-
НОСТ!

 ПРЕПОРЪКА 14. ПРЕДИ ВСЯКО ЗИМНО ПЪТУВА-
НЕ ПЪРВО СЕ ОСВЕДОМЯВАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО 
ЗА ПРОГНОЗАТА ЗА ВРЕМЕТО И СЛЕДЕТЕ ИНФОР-
МАЦИЯТА ЗА ПЪТНАТА ОБСТАНОВКА ПО ПРОГРАМА 
“ХОРИЗОНТ” НА  НАЦИОНАЛНОТО РАДИО, КАКТО И 
В ПРОГРАМИТЕ НА РАДИОСТАНЦИИ  И ТЕЛЕВИЗИИ 
С НАЦИОНАЛНО  ИЛИ  РЕГИОНАЛНО  ПОКРИТИЕ!

 ПРЕПОРЪКА 15.  НЕ БЛОКИРАЙТЕ АВАРИЙНИ-
ТЕ ЛЕНТИ НА МАГИСТРАЛИТЕ!

 
ПРЕПОРЪКА  16.   Ако автомобилът закъса или 

аварира, пътниците на трябва да излизат и се дви-
жат около него, защото рискуват да бъдат блъсна-
ти от преминаващ автомобил. Това се отнася и за 
пътниците на автобусите. Те  не трябва да излизат 
на платното откъм страната на движението.    

 ПРЕПОРЪКА 17. НЕ ОТЛАГАЙТЕ ПОДГОТОВКАТА 
ЗА ЗИМНИТЕ ПЪТУВАНИЯ!

       
                ОТДЕЛ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ”- ГД “НАЦИО-

НАЛНА ПОЛИЦИЯ”         
     

Изп/нап. К. Костов

ПРАКТИЧЕСКИ  ПРЕПОРЪКИ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО  ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ  И ИЗБЯГВАНЕ НА 
РИСКОВИТЕ  ФАКТОРИ И СИТУАЦИИ  ЗА ТЕЖКИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ  

ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ ПЕРИОД
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С решение на Общински съвет №843 от 27.10.2009 г.

РАЙОНЕН СЪД – ГР. ЕЛИН ПЕЛИН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА 
ДЛЪЖНОСТТА “СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР”

 І.  Цел и описание на длъжността
 Изпълнява дейности по подготовката на 

делата за разглеждане в съдебни   заседания, 
изготвя и прилага към делото протоколи от 
съдебните заседания, подготвя формуляри, 
графици и др. документи, изпълнява други 
задължения, възложени от председателя на 
съда и административен секретар. Основно-
то минималното заплащане за длъжността е 
в размер на 507, 00 лева.

ІІ.  Изисквания  за заемане на длъжността:
1. Минимална степен на завършено об-

разование – средно;
2. Познания и опит в работата с компю-

търни програми ;
3. Опит при работа с документи и ко-

респонденция;
4. Да отговаря на изискванията на За-

кона за защита на класифицираната инфор-
мация.

5. Минимални изисквания за заемане 
на длъжността – 2 години общ трудов стаж.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса: по 
документи и чрез събеседване.

ІV. Необходими документи: 
1. Заявление за работа;
2. Подробна автобиография;
3. Диплом за завършено образование;
4. Декларация от кандидата, че е пъл-

нолетен български гражданин, не е поставен 

под запрещение, не е осъждан за умишлено 
престъпление от общ характер на лишаване 
от свобода, не е лишен от правото да заема 
определена  длъжност; 

5. Декларация от кандидата за липсата 
на обстоятелствата по чл. 152; 

6. Документи за придобита степен на 
компютърна грамотност, квалификация и 
професионален опит;

7. Свидетелство за съдимост.
8. Трудова книжка
      V. Срок за подаване на документите 

за участие в конкурса – 1 месец от датата на 
публикуване на настоящото обявление. 

      VІ. Място за подаване на документите 
- Районен съд – гр. Елин Пелин, администра-
тивен секретар.

      VІІ. Срок за допускане на кандидатите 
до конкурса – 3-дневен, считано от послед-
ния ден за приемане на документите за учас-
тие. Имената на допуснатите кандидати ще 
бъдат обявени на таблото за обяви на съда.

       VІІІ. Дата на конкурса –  10.01.2014 год. 
от 10.00 часа.

Длъжностната характеристика е на раз-
положение на кандидатите в Районен съд 
–  гр. Елин Пелин при административния се-
кретар. 

За информация - тел. 60 172 – Лена Никол-
чова.

    Община Елин Пелин на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ съ-
общава, че е изработен проект за ПУП-Парцеларен план за 
транспортен достъп до поземлени имоти в масив 35 по КВС 
на землището на с.Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска 
област, за нуждите на „ Сентрал парк 1 “ ЕООД и „ Прити лайф 
“ ООД. Трасето за транспортен достъп преминава в общински 
полски пътища № 001079 / образуван от имот № 000804 / и № 
035100 / образуван от имот № 000864 / по КВС на землището 
на с.Нови хан. 
Проектът и съпътстващата го документация се намират в от-
дел „ УТ и КС “ на Община Елин Пелин, ет.1, стая № 3.
На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обна-
родването в „ Държавен вестник “ заинтересуваните лица мо-
гат да се запознаят с материалите по преписката и да напра-
вят писмени възражения, предложения и искания по проекта 
за ПУП-ПП до кмета на Общината.
      Съобщението е обнародвано в „ Държавен вестник “ – бр.97/ 
08.11.2013г

ОБЯВЛЕНИЕ


