
    На 29 ноември 2013г. официално бе открит новият 
логистичен център на “dm България” в Община Елин 
Пелин. Лентата бе прерязана от кмета на с. Гара 
Елин Пелин, г-жа Вяра Вучкова.  „Всяка подобна 
инвестиция е двигател за развитието на икономиката 
на региона и създава работни места на нашите 
жители“, каза Вучкова.Това е поредната инвестиция 
на компанията, която се вписва в цялостната  
концепция към устойчивото развитие. Ползите 
от нея бяха представени  от г-н Андрей Петров, 
ресорен ръководител отдел „Логистика и Експанция“, 
г-жа Цонка Иванова, ресорен ръководител отдел 
„Администрация“ и прокурист на dm България.
     Логистичният център на dm съществено допринася 

за развитието на икономиката в Община Елин 
Пелин, чрез създаването на заетост на регионално 
ниво с разкриването на нови работни места.В 
разпределителния център към момента са наети над 
30 човека. Общата стойност на инвестицията възлиза 
на 7 милиона лв. Складът се  разпростира  върху обща 
площ от 4300 кв. метра, а чистата полезна площ е 3800 
кв. метра
   Новият склад на dm се подчинява на идеята за 

„зелена логистика“, което е част от общата грижа на 
dm за устойчиво развитие. При разработването на 
цялостната климатична и вентилационна инсталация 
на помещенията в склада е използвана термопомпена 
инсталация, която значително намалява разхода 
на електричество. LED- осветлението в цялата 
сграда също допринася за спестяването на енергия. 

Складовата техника е с гелови батерии, които са 
напълни безвредни за околната среда. По този начин 
dm следва световни стандарти в проектирането и 
управлението на сградата, допринасяйки за развитието 
в посока устойчивост и на региона като цяло.
  Г-жа Цонка Иванова представи основните 

предимства на склада за компаниите-партньори на dm, 
а именно оптимизиране на разходи за предварително 
складиране, за комисиониране на стоките по 
филиали и за транспорт. Разпределителният център 
е допълнителен гарант в цялата верига, който ще 
осигури на крайния потребител спокойствието, че 
търсените от него стоки ще са винаги на разположение 
във филиалната мрежа на dm.
   „Чрез централизирането на логистиката ние ще 

облекчим служителите си, намалявайки драстично 
броя на ежедневните доставки. По този начин те 
ще имат повече време, което могат да отделят на 
клиентите ни. Това ни позволява също да гарантираме 
по-добра презентация на асортимента и по-малко 
липсващи наличности, което също е в полза на нашите 
клиенти. А  в крайна сметка за нас  най-важното е 
тяхното удовлетворение“, допълни Петров.
    Благодарение на успешното управление и 

изпълнение на програмата за развитие на района, 
ръководството на Община Елин Пелин успя да 
привлече  през последните години инвеститори като 
Penny market, LIDL, BILLA и T-MARKET, КАВЕН 
ОРБИКО, ТЕХНОПОЛИС и УНИВЕГ.
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Скъпи съграждани,
през 2013 година всички ние – 

местна власт, граждани, институции 
и бизнес, работихме усилено водени 

от общата цел – превръщането на 
Община Елин Пелин в едно по-добро 
място за живот и развитие на бизне-
са. През отминалата година постави-
хме началото на нови проекти, с кои-
то ще постигнем поставената си цел.

Изказвам искрената си благодар-
ност към всички за подкрепата, раз-
бирането, съпричастността и успеш-
ната съвместна работа. 

Приемете моите най- сърдечни 
пожелания за здраве и късмет във 
всеки дом през Новата 2014 година! 
Желая Ви благополучие и успехи във 
всяко Ваше начинание! Бъдете оп-
тимисти, вярвайте в себе си и посре-
щайте смело предизвикателствата!

Галя Георгиева 
 Кмет на Община Елин Пелин

И  “dm  България” избра нашата Община

Уважаеми жители на Община 
Елин Пелин, 

най-сърдечно Ви поздравявам от 
името на Общински съвет- Елин Пе-
лин и лично от мое име по повод Но-
вата 2014 година!

През изминалата 2013 година 
Общински съвет отново работи в 
синхрон с общинското ръководство 
и благодарение на тези съвместни 
усилия мога да кажа с гордост и за-
доволство, че бе постигнато много.
Одобрени и осъществени бяха ма-
щабни проекти, предстои да започне 
работа и по нови през настоящата 
2014 година. Наша отговорност е 
да продължим да работим Община 
Елин Пелин да стане още по-привле-
кателно място за живеене. 

Скъпи съграждани, 
нека не забравяме ценностите, 

които ни обединяват. Да обичаме по-
вече. Да се радваме на малките побе-
ди в делничния ден. Да проявяваме 
разбиране към околните. Да вярваме 
в собствените си сили и в доброто. 
Желая Ви мирна и щастлива Нова 
година!

Георги Костов
Председател на ОбС Елин Пелин

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА НА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
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Обществено обсъждане на проекта за об-
щински бюджет за 2014 г., се проведе на 27 
декември 2013 г. в заседателната  зала на  Об-
щина Елин Пелин. На срещата присъстваха  
г-н Йордан Йорданов, зам.-кмет, г-жа Елена 
Лекова- директор дирекция ФСД , г-жа Цве-
танка Методиева, секретар на Общината, об-
щински съветници и  кметове  на населени 
места. 

 Проектът бе представен на аудиторията 
от финансиста на Общината г-жа Елена Ле-
кова, която разясни параметрите на  бюджет 

2014, като по време на своето изложение из-
тъкна факта, че местната администрация не 
си е позволила да натовари данъчната тежест 
върху гражданите с увеличаване на местните 
данъци и такси. 

Бяха обсъдени въпроси свързани с пред-
стоящи проекти финансирани от Европей-
ския съюз, като част от тях са саниране и 
подмяна на дограма в ОДЗ „Детелина“, с. Нови 
Хан, и  кметствата в с. Крушовица и с.Габра.

 Г-н Йорданов разясни, че се предвижда 
изграждане на кръгово кръстовище и пар-
кинт в района  на Автогарата в гр. Елин Пе-
лин и  парк  в свободното пространство към  
новата пътна част преминаваща по продъл-
жението на ул. „Добри Чинтулов“ между пл. 
„Свети Николай Чудотворец“ и ул. „Кирил и 
Методий”, като двата проекта  ще се  финан-
сират от Общината.

За съжаление обсъждането се проведе при 
слаб интерес от страна на жителите. Г-н Йор-
дан Йорданов благодари на присъстващите и 
призова за по-активна гражданска позиция и 
участие на гражданите във важни теми каса-
ещи развитието на Общината. 

На 10-ти декември 2013г. 
под председателството на 
Ангелина Димитрова – за-
местник-кмет на Община 
Елин Пелин, в заседателната 
зала на Община Елин Пелин 
се проведе пленарно заседа-
ние на Местната комисия за 
борба с противообществени-
те прояви на малолетни и не-
пълнолетни. 

Участие в срещата взе  
районен прокурор Искра Би-
лярска, която изрази своето 
задоволство от съвместната 
работа на комисията с про-
куратурата и наблегна на 
това, колко важен е контро-
ла относно осигуряване при-
съствието на деца и ученици 
в задължителната предучи-
лищна и училищна подготов-
ка.  Тя акцентира и върху про-
блемите с  трафика на хора, 
както и децата необхванати 
от училищната мрежа. 

Съгласно обявения от 
секретаря  дневен ред, бе 
обсъден и приет  отчета за 
дейността на МКБППМН през 
2013г., както и плана за рабо-
та през 2014г. 

На заседанието бяха ут-
върдени и новите общест-
вени възпитатели за 2014 
година, като  при подбора им 

се акцентира върху педаго-
гическият опит и обществе-
ната им дейност. По думите 
на председателят Ангелина 
Димитрова „промени в рабо-
тата на комисията трябва да 
има, трябва да се включват 
нови хора, нови инициативи 
и дейности“ .

 Членовете на комисията 
гласуваха единодушно пред-
ложеното актуализиране в 
състава на МК, в чийто със-
тав, считано от януари, 2014 
година се вместват и имената 
на Антон Марков – правос-
пособен юрист, Елена Чуко-
ва – специалист „социални 
дейности“ в Община Елин 
Пелин, Гергана Иванова  - ди-
ректор на НУ „Христо Ботев“, 
гр. Елин Пелин и Камелия Та-
кова – инспектор Пробация, 
ПС-гр. Елин Пелин 

Програмата на комисията 
за 2014 година включва дей-
ности, чиято основна цел е 
намаляване на агресивните и 
асоциални прояви на подра-
стващите чрез активизиране 
на усилията на училищните 
общности, институциите и 
родителите. Стремежът е да 
се усъвършенства мрежата за 
взаимодействие – получава-
не, обработване и насочване 
на сигнали, свързани с про-
тивообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни. 

В края на заседанието Да-
ниела Паунова – секретар на 
комисията благодари на при-
състващите за съпричаст-
ността им и пожела по-пол-
зотворна и успешна 2014 го-
дина.

ПРОВЕДЕ СЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 
НА БЮДЖЕТ 2014Г.                                                                                

ГОДИШНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
МКБППМН – ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН   

За втора поредна година Местната коми-
сия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни не 
изневери на традиционната си благотвори-
телност и хуманност, организирайки колед-
на инициатива под мотото „Деца помагат на 
деца“.

 Благодарение на желанието и вярата, че 
можем да помогнем, нашата идея отново бе 
реализирана. На 19.12.2013г. дарихме дрехи и 
обувки, събрани от екипа и децата към мест-
ната комисия  на деца от с. Доганово. Срещата 
бе топла и  емоционална, в наше лице децата 
и техните родители  видяха свои приятели. 

Макар, че събраните дрехи не бяха много, 
те бяха достатъчно, за да стоплят премръзна-
лите детски сърчица. 

Чувството на удовлетвореност от направе-
ното добро наистина си заслужаваше, а  деца-
та към местната комисия получиха своя урок 
за благодарност и осъзнаха колко важно е да 
проявиш съпричастност към нуждите на дру-
гите. 

Даниела Паунова, секретар на МКБППМН

МКБППМН – ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН С БЛАГОТВОРИТЕЛНА 
ИНИЦИАТИВА ЗА КОЛЕДА   

От 2 декември започна  раздаването на хранителни про-
дукти от втория транш на програмата „Разпределяне на хра-
ни от интервенционните запаси на ЕС“.

Всеки бенефициент, включен в програмата получи срещу 
подпис и документ за самоличност общо 20,400 кг.  храни-
телни продукти: ориз – 2 кг; захар – 5 кг; олио – 5 л; зрял фа-
сул – 1 кг; леща – 2 кг; пчелен мед – 2,5 кг; конфитюр – 1 кг; 
вафли – 0,900 кг. и картофено пюре – 1 кг.

Сред имащите право на помощ са лицата  получавали 
енергийни помощи през миналата година и тези с доходи 
под линията на бедност за 2012 г., неосигурени майки, семей-
ства с деца с увреждания. 

ВТОРИ ТРАНШ НА ПОМОЩИ 
ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН ПОЛУЧИХА
 КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ

Г-жа Вяра Вучкова, кмет на с. гара Елин 
Пелин, раздаде коледни подаръци на пенси-
онерите в селото. Тя обясни, че  желанието и 
е възрастните хора,  да усетят коледното на-
строение на  прекрасния  християнски праз-
ник. „Виждайки усмивките и щастието в очи-
те им, съм убедена, че постигнахме целта си”, 
допълни Вучкова.

В навечерието на коледните празници в 
НЧ „Отец Паисий“, с. Мусачево се проведе ко-
леден концерт. Инициативта бе на кмета на 
селото, г-н Милиян Илиев. Снежанка и дядо 
Коледа  с помощник  г-н Илиев, раздадоха 
подаръци на децата. В празничната вечер от 
сцената на препълнения салон на читали-
щето в селото взеха участие малчуганите от 
ЦДГ „Пчелица“,  ОУ „Иван Вазов“, с. Мусачево, 
танцова формация „Фолклорна работилница“ 
и  женска фолклорна група към НЧ „Отец Паи-
сий“, с. Мусачево.

Г-н Милиян Илиев поздрави  жителите  и 
гостите с настъпващите коледни празници и 

пожела здравето, радостта, благополучието 
да съпътстват всеки дом. 

ДЯДО КОЛЕДА И СНЕЖАНКА 
ЗАРАДВАХА ДЕЦАТА ОТ С. МУСАЧЕВО
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Г-н Йордан Йорданов, зам.- кмет, 
награди „5-те най-добри спортисти на 
годината в Община Елин Пелин“. Съ-
битието се  състоя на 18.12.2013г. на   
специална церемония в присъствието 
на председатели на спортни клубове, 
треньори, и спортисти в Ритуалната  
зала на Общината.  

Тържеството бе открито от г-н 
Антон Тонев, председател на спортен 
клуб „Левски“, а водещ на празника 
бе известният елинпелински спортен 
деятел г-н Вальо Веселинов.  

 
 Най- добрите спортисти в Община 

Елин Пелин за 2013г. са :

1-во място от 6 до 8 год. възраст- 
естетическа гимнастика СК „Теа Денс“

                           10 до 12 год. възраст- 
естетическа гимнастика СК „Теа Денс“

2-ро място Станислав Иванов- фут-
бол

3-то място Кристиян Гешев- лека 
атлетика

4-то място Виктор Беров- юноши- 
мл. възраст

5-то място Павел Петров- шахмат

Г-н Йорданов поздрави спортисти-
те и тренъорите им с полученото при-
знание и им пожела 2014-а година да 
бъде още  по- успешна за тях.

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ 
„ ДАРЕНИЕТО Е НАЙ-ДОБРАТА КОМУНИКАЦИЯ“

 Учениците  от СОУ „ Васил 
Левски“, гр. Елин Пелин организира-
ха  коледен благотворителен концерт  
под мотото „ Дарението е най-добра-
та комуникация“ в подкрепа на соци-
ално слаби абитуриенти. 
 Концерта се проведе на 19 де-
кември  в спортната зала инж. Янко 
Янков. В него взеха участие  възпита-
ници на СОУ „Васил Левски“, СК „Теа 
Денс“, „Мажоретен състав „Светла“, 
„ВГ „Камбанки“, театрална група „Та-
лант“, клуб по народни танци „Чано-
ве“, „Новоханци“, „Шопски ансамбъл“, 
гр. Елин Пелин и специалните гости: 
Ивайло Бакалов(Nick Name) и певи-
цата Люси, които оказаха съпричаст-
ност към каузата. 
 Всеки от участниците даде 
всичко от себе си на сцената. В тази  
прекрасна инициатива се включи и 
публиката от препълнената спортна 
зала.Всички гости на концерта,   по-
могнаха с парични средства. Освен 
от продажбата на билети,  средства  
се събираха и  чрез ръчно изработе-
ни сувенири изложени на коледния 
базар организиран  от учениците на 
СОУ „Васил Левски“ и от кутиите за 
дарения  поставени в залата.
 Събраната сума е 2000лв. 
Благодарение на прекрасната иници-
атива абитуриенти от социални сла-
би семейства ще могат да изживеят 
незабравими мигове от своя абиту-
риенски бал.

 НАГРАДИХА 5-ТЕ НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ 
НА ГОДИНАТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

На празнично украсената 
сцена на 17 декември в са-
лона на читалището се про-
веде детски  коледния спек-
такъл. Младите актьори от  
театрална студия „Талант” и 
детска фолклорна група „Ша-
рени мъниста” представиха 
на публиката обичая „Бъдни 
вечер” и „Коледуване”. Те оч-
ароваха гостите на концерта 
с традиционни песни, тан-
ци и наричания за здрава и 
плодородна нова година . На 
трапезата имаше традицион-
ни постни ястия и питка с 
късмети. В огнището гореше 
бъдника , а след това с песни  
се появиха и каледарите . 
Финала на това театрално 
въведение към спектакъла 
завърши с обръщение на де-
цата към присъстващите в 
залата за по- добър живот , да 
се обичаме един друг , да си 
помагаме  и да се обединим 
и всички заедно да градим 
едно светло бъдеще за малки 

и големи. След вдъхновява-
щото изпълнение на децата  
притихналата зала избухна в 
бурни аплодисменти ,защото 
изпълнението им беше мно-
го истинско и въздейства на 
хората като магия,която ни 
зарежда със спомени от ми-
налото и ни подтиква за из-
граждане на един по-добър 

живот.
В детския коледен спекта-

къл взеха участие и детските 
състави и школи от  чита-
лище „Елин Пелин 1896” и 
Вокална група „Училищно 
звънче” от НУ „Христо Ботев, 
гр. Елин Пелин.

Музикално-танцовата 
програма започна с изпъл-
нението на ВГ „Камбанки”, 
които представиха своя про-
грама и след това продължи 
с изпълненията на  „Детска-
та школа по танци” , която 
представи индиански танц и 
два български народни тан-
ца ,групата по спортни танци 
„Ситара денс” изпълни  тан-
ците „Джайф”, ”Виенски валс” 
и „Каубойски танц” , детската 
фолклорна група „Шарени 
мъниста” представи своята 
коледна  програма ,  забеле-
жителни бяха изпълнения-
та и на детско юношеската 
школа към Шопския ансам-
бъл,които изпълниха „Весело 

хорце”,Вокалната група „Учи-
лищно звънче „ очарова пуб-
ликата.  Ръководството на 
читалището подари на всич-
ки участници в програмата 
,които бяха над 150 по един 
плик с лакомства за пред-
стоящите коледни празници 
и като признателност за та-

ланта ,който притежават, със 
своите изпълнения доказаха  
на хората в  залата  ,че изку-
ството е онази магия, която 
завладява всеки от нас и ни 
носи духовна красота и пъл-
ноценен живот.

ДЕТСКИ  КОЛЕДЕН СПЕКТАКЪЛ В  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН 1896” 
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Решение № 827
Предложение с вх. № ОА- 
6602- (5)/ 12.12.2013 г. от г- 
жа Ангелина Димитрова- ИД 
Кмет на Община Елин Пелин 
и Предложение с вх. № ОА- 
7063- (2)/ 14.12.2013 г. от г- жа 
Галя Георгиева
Кмет на Община Елин Пелин  
да бъдат разгледани в точка 
Разни от дневния ред.

Решение № 828
1. Предложение на постоянната 
комисия по „Контрол и 
мониторинг върху дейността 
на търговските дружества 
с общинско участие”, от 
заседание проведено на 
28.11.2013г.
2. Предложения на 
постоянната комисия по 
„Здравеопазване, образование, 
култура и вероизповедание, 
спорт и социални дейности”, 
от заседание проведено на 
28.11.2013г.
3. Предложение на постоянната 
комисия по „Законност, 
сигурност, обществен ред, 
граждански права и транспорт“, 
от заседание проведено на 
02.12.2013г.
4. Предложения на постоянната 
комисия по “Устройство на 
територията, строителство, 
екология, селско и горско 
стопанство“, от заседание 
проведено на 02.12.2013г.
5. Предложения на постоянната 
комисия по „Инвестиции, 
управление и разпореждане 
с общинско имущество”, 
от заседание проведено на 
03.12.2013 година.
6. Предложение на постоянната 
комисия по “Финанси, бюджет 
и програми за развитие“, 
от заседание проведено на 
04.12.2013 година.
7. Разни
7.1. Предложение с вх. № 
ОА- 6602- (5)/ 12.12.2013 г. 
от г- жа Ангелина Димитрова- 
ИД Кмет на Община Елин 
Пелин, относно осигуряване на 
допълнителни средства за НЧ 
,, Иван Вазов 1919“, с. Столник 
от местни приходи.
7.2. Предложение с вх. № ОА- 
7063- (2)/ 14.12.2013 г. от г- 
жа Галя Георгиева- Кмет на 
Община Елин Пелин, относно 
кандидатстване на Община 
Елин Пелин с проектно 
предложение Подмяна 
на дограма и направа на 
топлоизолация на общинската 
сграда- Кметство и Здравна 
служба в УПИ ХIV- Кметство, 
здравна служба, поща и магазин, 
кв. 42, с. Габра, община Елин 
Пелин, финансирано от Фонд 
,, Радиоактивни отпадъци“ за 
2014 г.

Решение № 829
1.  Да бъде удължен с 3 (три) 
години срока на Договор  за 
възлагане на управление 
на търговско дружество 
„Многопрофилна болница 
за активно лечение-Елин 
Пелин“ ЕООД гр.Елин Пелин 
от 03.12.2004г. с рег.№ДГ-
85/15.12.2004г., сключен 
между Кмета на Община Елин 
Пелин и д-р Мая Методиева 
Микова – Луканова.
2. Възлага изпълнението на 
настоящето решение на Кмета 
на Община Елин Пелин.

Решение № 830
ОбС-Елин Пелин да бъде 
предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова 
помощ размер на 75.00 лв. от 
бюджета на Община Елин, на 
следните физически лица:
Васил Петров Павлов  
 - гр.Елин Пелин
Константин Георгиев Кинев 
 - с.Столник
Стана Иванова Георгиева 
 - с.Доганово
Борислав Стоянов Марков 
 - с.Лесново
Здравка Асенова Недялкова 
 - с.Григорево

Решение № 831
1.Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин на  
Нина Стоянова Найденова, 
с.Гара Елин Пелин  в размер 
на 500,00 /петстотин/ лева, за 
провеждане на допълнителни 

рехабилитационни процедури 
на сина й Росен Григоров 
Стойчев.

Решение № 832
На основание чл.21, ал.1, т.12, 
т.23 и ал.2 от ЗМСМА одобрява 
и приема актуализирана 
„Стратегия за развитие на 
социалните услуги на Община 
Елин Пелин за периода 
2011-2015 година”, приета с 
Решение №507/20.12.2012г.на 
Общински съвет-Елин Пелин 
и Годишен план за развитие на 
социалните услуги в Община 
Елин Пелин за 2014г., съгласно 
приложението.

Решение № 833
На основание чл.21, ал.1, 
т.12, т.23 и ал.2 от ЗМСМА 
приема Годишна програма 
за развитие на читалищната 
дейност в Община Елин Пелин 
през 2014 година, съгласно 
приложението.

Решение № 834
1.Улица с ОТ 9-5-11 / 
между бул. ,, София“, ул. ,, 
Климент Охридски“ и бул. 
,,Новоселци“/, да се именува- 
улица ,, Околовръстен път“, гр. 
Елин Пелин.

Решение № 835
1. Одобрява ПУП-Парцеларен 
план за транспортен достъп 
до поземлени имоти в масив 
35 / ПИ №№035050, 035049, 
035041, 035079 и 035014 / 
през общински полски пътища 
с проектни №№ 035100 /
образуван от имот №000864/ и 
001079 /образуван от имот № 
000804/ в землището на с.Нови 
хан с ЕККАТЕ 52012, 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 № 836
1. Одобрява ПУП-ПЗ „За 
производствена и складова 
дейност” на имот №129049 
в землището на с.Лесново с 
ЕКАТТЕ 43445, Община Елин 
Пелин, Софийска област, със 
следните показатели: височина 
на сградите – до 15м; плътност 
на застрояване – до 60%; 
Кинт – до 1,5; минимална 
озеленена площ – 20%; начин 
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима 
за функционирането на 
обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобрения 
от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен 
план да бъде за сметка на 
съответния възложител /
собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 837
1.Дава съгласие да се проведат 
процедурите по ЗУТ за ИПРЗ 
на гр.Елин Пелин, Община 
Елин Пелин, Софийска 
област, за изменение на 
уличната регулация на кв.164 
за обособяване на паркинг 
към улица с ос.т. 338-388 и 
отразяване на кръговото 
кръстовище при ос.т. 
342,388,389 и 390.

Решение № 838
1.Дава съгласие да се проведат 
процедурите по ЗУТ за ИПРЗ 
на кв.163, гр. Елин Пелин, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област, за отреждането му „ За 
градски парк “.

Решение № 839
1.Дава съгласие да се проведат 
процедурите по ЗУТ за ИПРЗ 
на гр.Елин Пелин, Община 
Елин Пелин, Софийска област, 
за изменение на уличната 
регулация на УПИ VІІ-За 
хотел в кв.165 за обособяване 
паркинг към улица с ос.т. 266а-
266.

Решение № 840
На основание чл.21, ал.1, т.8 
и ал.2 от ЗМСМА, във връзка 

с Предложение вх.№ОА-5365 
/1/ от 20.11.2013г. от г-жа 
Г.Георгиева – Кмет на Община 
Елин Пелин в предвид 
Решение на ОбС-Елин Пелин 
№228/26.04.2012г., с което 
са утвърдени наемни цени 
за отдаване под наем на 
земеделски земи от ОПФ и 
след становище на постоянната 
комисия по „Инвестиции, 
управление и разпореждане 
с общинско имущество”, 
Общински съвет- Елин Пелин

Решение № 841
1. Упълномощава Кмета 
на Община Елин Пелин на 
основание чл.15, ал.3 от ЗУТ, 
да подпише предварителен 
договор за прехвърляне на 
собственост, за части от УПИ 
XIV-за магазин, кв.34 – частна 
общинска собственост по 
плана на с. Лесново, община 
Елин Пелин, област Софийска, 
както следва:
- 100 кв.м. представляващи 
част от УПИ XIV-за магазин, 
кв.34 – частна общинска 
собственост по плана на с. 
Лесново, се присъединяват към 
УПИ XII-234, кв.34, по плана 
на с.Лесново
-295 кв.м.представляващи 
част от УПИ XIV-за магазин, 
кв.34 – частна общинска 
собственост по плана на с. 
Лесново, се присъединяват към 
УПИ V-235, кв.34,по плана на 
с.Лесново
2. Утвърждава пазарни оценки 
на частите от УПИ XIV-за 
магазин, кв.34, изготвени 
от лицензиран оценител, 
подробно описани в т.1.
- 100 кв.м. към УПИ XII-234, 
кв.34, по плана на с.Лесново в 
размер на 1220,00 лева /хиляда 
двеста и двадесет лева/ без 
ДДС.
- 295 кв.м. към УПИ V-235, 
кв.34,по плана на с.Лесново в 
размер на 3600,00 лева /три  
хиляди и шестстотин лева/ без 
ДДС.

Решение № 842
1. Открива процедура за 
продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот, частна 
общинска собственост, 
съставляващ: - незастроен 
УПИ ХІ-общ., кв.5, с площ 870 
кв.м., по плана на с.Гара Елин 
Пелин, Община Елин Пелин.
2. Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1, в размер на 
22270,00 лева /двадесет и две 
хиляди двеста и седемдесет 
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 
чрез публичен търг и сключи 
договор с кандидата обявен за 
спечелил, съгласно заповед за 
класиране.

Решение № 843
1. Открива процедура за 
продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот, частна 
общинска собственост, 
съставляващ: земеделски имот 
№007024, с начин на трайно 
ползване: нива, с площ 5.002 
дка, VІ-та категория, местност 
„Садината”, по одобрената 
карта на възстановена 
собственост на землище с.Нови 
хан.
2. Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1, в размер на 16 
256,50 лева /шестнадесет 
хиляди двеста петдесет и шест 
лева и петдесет 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 № 844
1. Открива процедура за 
продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот, частна 
общинска собственост, 
съставляващ: урегулиран 
поземлен имот І-За Обществено 
обслужване, кв.16, целия с 
площ 275 кв.м. по плана на 

с.Петково, Община Елин 
Пелин, заедно с масивна сграда 
– Млекосъбирателен пункт със 
ЗП 40 кв.м.
 2. Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1, както следва: 
- За УПИ І-За Обществено 
обслужване, кв.16, целия с 
площ 275 кв.м. по плана на 
с.Петково, Община Елин 
Пелин – в размер на 2 590.00 
лева /две хиляди петстотин и 
деветдесет лева и 00 ст./ - без 
ДДС;
- За масивна сграда /
млекосъбирателен пункт/ със 
ЗП 40 кв.м. в размер на 1 740.00 
лева /хиляда седемстотин и 
четиридесет лева и 00 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 № 845
1. Открива процедура за 
продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот, частна 
общинска собственост, 
съставляващ: незастроен УПИ 
ХІІІ-130, кв.39, с площ 585 
кв.м., по плана на с.Петково, 
Община Елин Пелин.
2.  Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1, в размер на 
5850,00 лева /пет хиляди 
осемстотин и петдесет 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 
чрез публичен търг и сключи 
договор с кандидата обявен за 
спечелил, съгласно заповед за 
класиране.

Решение № 846
1. Открива на процедура за 
продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот, частна 
общинска собственост, 
съставляващ: незастроен УПИ 
ХІІ-130, кв.39, с площ 580 
кв.м., по плана на с.Петково, 
Община Елин Пелин.
2.  Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1, в размер на 
5800,00 лева /пет хиляди и 
осемстотин 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 
чрез публичен търг и сключи 
договор с кандидата обявен за 
спечелил, съгласно заповед за 
класиране.

Решение № 847
1.Да бъдат извършени 
вътрешни компенсирани 
промени на капиталовите 
разходи в дейност 8-3-
832 Служби и дейности, 
поддържане, ремонт и 
изграждане на пътища, § 51-00 
Основен ремонт ДМА между 
отделните обекти финансирани 
с целева субсидия, определена 
в чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 
година и преходен остатък 
от 2012 година, съгласно 
приложената справка.

  Решение № 848
1.Да се увеличи плана на 
бюджета на Община Елин 
Пелин в Местни дейности, 
функция 7 ( Почивно дело, 
култура и религиозни 
дейности), група 3, култура, 
Дейност 759 (Други дейности 
по култура), § 45- 00 ( Субсидии 

за организации с нестопанска 
цел) с 1 000 лв.
2.Посочената сума да бъде 
осигурена от преизпълнение 
на § 13- 01 ( Данък върху 
недвижими имоти).

Решение № 849
1. Одобрява проект: 
Подмяна на дограма и 
направа на топлоизолация 
на общинската сграда- 
Кметство и Здравна служба в 
УПИ ХІV-Кметство,здравна 
служба,поща и магазин кв.42  
с. Габра, община Елин Пелин, 
включващ  -   Архитектурно 
заснемане на сградата и 
становище за конструкцията 
й, Енергийно обследване 
на сградата, Изготвяне на 
технически инвестиционен 
проект за ремонт и въвеждане 
на енергоспестяващи мерки за 
сградата – Кметство и Здравна 
служба, Извършване на СМР и 
СРР за ремонта и въвеждането 
на енергоспестяващи мерки за 
сградата – Кметство и Здравна 
служба, Осъществяване 
на авторски надзор по 
изпълнение на ТИП, Оценка 
за съответствието на 
ТИП, строителен надзор и 
инвеститорски контрол на 
изпълнението на СМР и СРР по 
ТИП, Изготвяне на технически 
паспорт на сградата-ПОС
2. Срокът за реализация 
на проекта е 17 месеца от 
подписване на договора 
за финансиране и ще бъде 
изпълнен на две фази /години/
3. Проекта е на стойност 187 
854.79лв., от които за
• първата година  32 
140,00лв, което представлява 
80% от стойността на 
разходите по проекта(съгласно 
изискванията на Фонда този 
размер е максимум 80%);
• за втората година  73 
838,58лв, което представлява 
50% от стойността на 
разходите по проекта (съгласно 
изискванията на Фонда този 
размер е максимум 80%) .
4. Съгласно изискванията на 
фонда размера на собствения 
принос на Община Елин Пелин 
е не по- малко от 20%, а в 
случая е както следва:
• за първата година  8 
037,63лв, което представлява 
20% от стойността на разходите 
по проекта;
• за втората година  73 
838,58лв, което представлява 
50% от стойността на разходите 
по проекта.
5. Общата цел на проекта е да 
естетизиране на централната 
част на с. Габра и подобряване 
състоянието на сградата на 
кметството, подобряване 
на качеството на живот 
и достъпа до обществени 
услуги на жителите на селото 
посредством осигуряване на 
достъпна среда, създаване на 
предпоставки за подобряване 
на общественото обслужване 
на жителите и гостите на с. 
Габра.
6. При реализацията на 
проекта няма вероятност от 
отрицателно въздействие върху 
околната среда и защитените 
зони от мрежа ,, Натура 2000“.

Пълните текстове на 
решенията четете на сайта 
на Община Елин пелин на 

адрес www.elinpelin.org

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

ЗМСМА
обявява, че с жалба на СДРУЖЕНИЕ „Сдружение 

гражданска алтернатива“ е оспорено Решение 
№808/31.10.2013г. на ОбС – Елин Пелин и е образувано 
дело №1182/2013г.на Административен съд София област.     

                                        Общински съвет-Елин Пелин
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Г-н  Борислав Стойчев  
кмет   на с. Петково и г-жа 
Звезда Гекова, патрон на 
детската градина  зарадваха  
децата от ЦДГ „Звездичка“, с. 
Петково с коледни подаръ-
ци. 

Малчуганите получи-
ха  книжки за оцветяване и  
флумастери. „Децата ги за-
служават, защото бяха много 
послушни през годината” , 
каза Стойчев. Той им поже-
ла здраве, много усмивки и 
безгрижни игри през Нова-
та 2014 година. Г-н Стойчев  
поздрави и служителите на 
ЦДГ „Звездичка“  за ежеднев-
ните грижи и всеотдайния 
труд  който полагат за от-
глеждането и възпитанието 
на децата.

КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ ЗА  МАЛЧУГАНИТЕ 
ОТ ЦДГ „ЗВЕЗДИЧКА“, С. ПЕТКОВО

Община Елин Пелин и фестивална програ-
ма „Приятели на България“  зарадваха  деца-
та с много изненади и добро настроение  в 
навечерието на Коледните и Новогодишни 
празници. Специален гост на събитието бе 
г-жа Ангелина Димитрова, зам.-кмет на Об-
щина Елин Пелин.

Обичаната от всички Росица Кирилова, 
пресътвори  в песен мечтата на всяко малко 
момиченце да има своя кукла Барби, а люби-
мецът на малчуганите, композитор и певец 
Хайгашод Агасян, представи букет от мело-
дични и популярни песни с герои интересни .

Клоунът Джуджи / актьорът Тодор Дими-
тров/, грабна сърцата на малките зрители 
със забавни въпроси, игри и случки. С тази 
невероятна магия от песни и танци послуш-

ните деца посрещнаха добрия Дядо Коледа, 
пристигнал с голям чувал с подаръци за всич-
ки тях .

МУЗИКАЛЕН СПЕКТАКЪЛ КОЛЕДНА МАГИЯ 
В НЧ „ ЕЛИН ПЕЛИН“

На 21 ноември „Денят на 
християнското семейство“ 
или наричаният още христи-
янски празник „Въведение 
Богородично“. Участниците 
в клуб „Етнография“ в ОУ 
„СВ. Св. Кирил и Методий“, с 
. Нови хан, бяха поканени от  
секретаря  Румяна Стоева и 
библиотекаря  Антоанета То-
дорова  в читалището. Те бяха 
организирали среща с бабите 
от фолклорната група на с. 
Нови хан. Баба Николинка ги 
изненада с много вкусна по-
гача. Изненадата им  обаче не 
свърши  и тя, заедно с други-
те жени от фолклорната гру-
па, им показаха как се меси 
хляб. Децата запретнаха ръ-
кави и  започнаха  да месят .

Помолиха  певиците да им 
попеят, на много от тях меч-
тата им е да станат като тях. 

Изпълненията им много 
им харесаха и децата реши-
ха да ги изненадат с техни 
песнички. Даже им потанцу-
ваха ръченица. 

Бабите им разказаха мно-
го интересни неща от мина-
лото-на какви игри са играе-
ли, как са си правили кукли 
и топки, как са помагали в 
къщната работа, как са се 
събирали на седенки. Всич-
ко разказано от тях им беше 
много интересно.

Срещата на децата с баби-
те от фолклорната група на 
селото бе много вълнуваща и 
запомняща се  и на тях никак 
не им се искаше да се разде-
лят. Бабите им обещаха да се 
видят отново и да ги научат 
да правят домашна баница. 

И НИЕ МОЖЕМ

Снежен човек и  колед-
но-новогодишна елха в цен-
търа на селото създадоха 
празнично настроение за 
жителите  в очакване на но-
вата 2014 година. Инициати-
вата бе на кмета,г-н Цвете-
лин Добрев и ръководството 
на НЧ„Елин Пелин 1929“, с. 
Елешница. „Украсен, нашият 
център добави оригиналност 
и приказно вълшебство. Же-
ланието ми бе , да създадем 
една хубава коледна атмос-
фера за жителите на селото”, 
каза  Добрев.

КОЛЕДНА УКРАСА СЪЗДАДЕ ПРАЗНИЧНО 
НАСТРОЕНИЕ В   С.ЕЛЕШНИЦА

Дни преди Бъдни вечер 
родители и ученици от ОУ 
„Христо Ботев” с. Равно поле, 
подредиха за трета поредна 
година коледна кулинарна 
изложба по случай светлия 
християнски празник. Пред-
ставителната експозиция 
включваше над 40 постни 
ястия и тестени изделия, 
които неизменно присъстват 
на бъднивечерската трапеза. 
Сред тях бяха характерните 
за нашенската кухня сарми, 
боб, баница с тиква, ошав и 
разбира се, невероятни об-
редни питки.

Пъстрата трапеза споде-
лиха г-жа Спасова, кмет на с. 
Равно поле,  г-жа Стоилова и 
г-жа Александрова, които за-
радваха децата с красиви  ко-
ледни подаръци. 

КОЛЕДНА КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА
 „ПЪСТРА ТРАПЕЗА”
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И тази година  Дядо Ко-
леда бе посрещнат в ЦДГ ,, 
Славейче „ с. Лесново с много 
трепет , радостни усмивки и 
веселие от всички деца. Те го 
поздравиха с песни , стихове 
и танци, а добрият старец им 
подари дългоочакваните по-
даръци ! Докато го чакаха ,  
малчуганите се насладиха на 
циркова програма подарена 
им от техните родители.

Малките палавници взеха  
участие и в Коледния кон-
церт на читалище ,, Безсмър-
тие„ в с. Лесново, където за-
радваха зрителите с детския 
си ентусиазъм  и неподпра-
веното си коледно настрое-
ние. Отправиха към хората 
най-искрените си Коледни 

благопожелания за мир , 
здраве и благополучие.

Да ни е честита Новата го-
дина !

ДЯДО КОЛЕДА  В ЦДГ ,, СЛАВЕЙЧЕ”, С. ЛЕСНОВО

В препълнената  зала на 
НЧ „Просвета”, с. Равно поле  
се проведе традиционният 
коледен концерт . Малките 
актьори от  театралното сту-
дио при ОУ „Христо Ботев” 
се подготвиха в рамките на 
европейския проект „УС-
ПЕХ“ и изненадаха родители 
и гости с пресъздаването на 
„Раждането на Христос“. На 
сцената оживяха римляни, 
мъдреци и  овчари. Но раз-
бира се, главни действащи 
лица бяха Мария, Йосиф и 
новороденият Христос. Мно-
го настроение внесоха уче-
ниците от клуб „Танцувай 
с нас”. Участие в концерта 
взеха и  най-малките дечица 
от ЦДГ „Кокиче”, школата по 
танци с ръководител Ивай-
ло Алексиев, ДВГ „Усмивки-
те” с ръководител Венета 
Митрова, танцов клуб „Да 
танцуваме заедно” с ръко-
водител Ели Николова, ЖПГ 
„Равнополска китка” с ръко-
водител Паоло Генев и Цве-
тан Миндов, Дядо Коледа и 
Снежанките. 

Дядо Коледа зарадва 
всички дечица, събрали се 
в препълненото читалище 
„Просвета”. 

Сутринта  на празнично-
то утро младите с огромно 
нетърпение и с много въл-
нение украсиха  прекрасна-
та коледна елха в центъра 
на селото, а улиците се из-
пълниха с радостно очаква-
не на КОЛЕДАРИТЕ в тради-
ционно празнично облекло 
и с накичени калпаци. Коле-
дарската група с ръководи-
тел Мартин Грозданов цял 

ден обикаляше домовете с 
песни за прослава на стопа-
ните и благопожелания за 
берекет. 

   По инициатива на 
г-жа Веселина Спасова, кмет 
на с. Равно поле НОВАТА 
2014 година бе посрещна-
та  на площада на селото. 
Празненството  включваше 
огромна дървена клада, чер-
вено вино и страхотна заря. 
Под звуците на Дунавско 
хоро гости и жители на Рав-
но поле се поздравяваха и си 
пожелаваха живот и здраве 
и повече споделени радости. 

КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ 
ПРАЗНИЦИ В РАВНО ПОЛЕ

Г-ЖА ВЕСЕЛИНА СПАСОВА, КМЕТ НА 
С. РАВНО ПОЛЕ  РАЗДАДЕ ПОДАРЪЦИ НА 

ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА ОТ СЕЛОТО
По повод коледните и но-

вогодишни празници, г-жа 
Веселина Спасова, кмет на с. 
Равно поле подари сувенири 
и календари на пенсионери-
те от селото.  

Г-жа Спасова разговаря 
с възрастните хора, както 
по актуални  теми, така и за 
техните проблеми и жела-
ния. Използвам случая, за да 
изразя своето уважение към 
вашия опит и мъдрост. Без 
вас, нашите родители, живо-
тът ни е немислим, защото, 
въпреки трудностите, винаги 
намирате сили да ни дарите с 
обич и топлота”допълни Спа-
сова.

Коледните тържества в НЧ”Светли-
на-1975”,започнаха на 13.12.2013 с коледния 
концерт на мажоретните състави от читали-
щето и ОДЗ”Слънце”. С прекрасните си изпъл-
нения талантливите момичетата показаха,че 
в гара Елин Пелин има много талантливи и 
работливи деца и  Дядо Коледа задължител-
но трябва да ги посети.

       
Добрият старец не закъсня. На открива-

нето на коледния базар пристигна.Всички 
желаещи да се снимат с него,можеха да го 
направят в специално подготвения кът.Дядо 
Коледа присъства  и на  първата изложба на 
младата художничка Джулиана Златева, а не-
говото гостуване стимулира и други малки 
творци,които се събраха в „Работилницата на 
дядо Коледа”, за да покажат своите умения и 
изработят сами коледните си подаръци.

   
  Във вълшебия и романтичен дух на Ко-

леда премина и поетичната вечер на литера-
турния клуб”Димчо Дебелянов”.На чаша вино 
местните поети и писатели поднесоха най-но-
вите си творби и направиха равносметка на 
отиващата си творческа година.

   
  Коледната седмица  завърши с коледния 

концерт,който събра всички състави от чи-
талището и децата от ОДЗ”Слънце”. Гости на 
празника бяха  - танцова формация-”Шопе”, 
Горна Малина, както и разбира се дядо Коле-
да,който раздаде подаръци на всички учас-
тници.

    
 След тържеството всички състави изля-

зоха в заслужена почивка,освен Представи-
телен духов оркестър „Сефан Стефанов”.На  
Коледа ,музикантите спазиха своята тради-
ция и веселиха жителите на гара Елин Пелин.
Оркестърът поздрави всички със специално 
подготвените за празника нови изпълнения,а 
кръшните хора разиграха малки и големи.

       С много светли чувства целият ко-
лектив и всички самодейци на НЧ”Светли-
на-1975”,пожелават :

                              
 ЗДРАВА,МИРНА,ЩАСТЛИВА И МНОГО       

ПЛОДОТВОРНА  НОВА ГОДИНА!

КОЛЕДНИ ТЪРЖЕСТВА  В НЧ”СВЕТЛИНА-1975”
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“Т ФАКТОР” – БИТКАТА НА ТИТАНИТЕ В 
ГИМНАСТИЧЕСКОТО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

Коледата на спортен клуб „Теа 
Денс“ през 2013 г. дойде по-рано от 
обичайното и още на 14 декември в 
спортната зала на гр.Елин Пелин из-
гряха малките звезди в шоу-спектакъ-
ла „Т-фактор“. Тази година сценарият 
бе импровизирано състезание между 
отборите на СК „ТЕА Денс“. Всеки от-
бор изпълняваше определена роля. 
Имаше битка на „Ангелчета“ срещу 
„Дяволчета“, рунд на известните тан-
ци, битка на „Цигуларки“ срещу „Пиа-
нистки“, битка на „Чаралстон“ срещу 
„Кан –кан“, балерини срещу народни 
танцьори и  „рицари“ срещу „робо-
ти“ подредени в 6 рунда. ТФ „Шопе“ 
– с.Горна Малина, спортен клуб по 
художествена гимнастика “Левски –
Илияна“ и СК „Скай“ – гр.Елин Пелин 
бяха гости–изпълнители на шоуто. За 
изненада на участниците и гостите 
накрая на концерта пристигна от да-
лечна Лапландия и Дядо Коледа, за да 
поднесе заслужени подаръци на всич-
ки деца. Тази година освен него по-
даръци раздаваше и председателят 
на СК „ТЕА Денс“ - Теа Граматикова. 
Тя награди треньора Преслава Вуло-
ва за цялостен принос и заслуги към 
клуба и двадесет състезатели, заели 
призови места  на Международни и 
Държавни първенства. Това са:

• Отбор – деца родени 2005г.-
2006 г. – Марина Йолова, Антония 
Цветкова, Хрисияна Янева, Стефани 
Стоянова и Симона Стоилова - заели 
Второ място на Международен тур-
нир „Пазарджик“ 2013 г.

• Отбор 6-8 годишни –– Вален-
тина Георгиева, Дара Кръстева, Дана 
Кемилева, Диляна Георгиева, Ивана 
Иванова, Симона Стоилова, София Ве-
льова и София Иванова - Държавни 
шампионки по Естетическа Групова 
Гимнастика за 2013 г. 

• Отбор 10-12 годишни в със-

тав: Анджела Кръстева, Анита Цвета-
нова, Биляна Усева, Ирена Цветанова, 
Мария Дамова, Микаела Брънзелова, 
Савина Велкова и Виктория Аранге-
лова – Международни шампионки по 
Естетическа Групова Гимнастика за 
2013 г., Вицедържавни шампионки на 
България по ЕГГ за 2013 г. и Държав-
ни шампионки по Художествена гим-
настика ансамбъл деца 2013 г.- кате-
гория Б. 

Благодарности от СК“ТЕА Денс“
„Благодарности към всички учас-

тници в концерта, които положиха 
много труд, за да забавляват, много-
бройната публика в залата: СК „Скай“ 
и техният треньор Николай Василев, 
Танцьорите от формация „ШОПЕ“ и 
техните ръководители Ива Търнева, 
Ники Илиев и Снежана Серафимова, 
СК „Левски-Илиана“ – гр.София с мла-
дите и талантливи треньорки Теодо-
ра Тенева и Виолета Иванова и състе-
зателите на СК „ТЕА ДЕНС“ от гр.Елин 
Пелин с познатите Ви вече на всички 
строги, но справедливи  треньори 
Теа Граматикова, Преслава Вулова 
и най-новият член на екипа Латина 
Цветанова и балетен педагог Людми-
ла Илиева. Благодарности към Ши-
вашко ателие „Елиса“ и главен шивач 
и дизайнер на костюмите и триката 
на СК „ТЕА Денс“ – Елена Велкова. Оз-
вучаване и осветление БГ „Акустик“ 
ЕООД– Трайко Колев. Благодарности 
към Община Елин Пелин, за подкре-

пата, която ни оказва, за да могат 
тези деца да тренират художествена 
и естетическа гимнастика в гр.Елин 
Пелин. Благодарим на управителя на 
Спортна зала „Янко Янков“. На спон-
сорите на концерта „Баумит Бълга-
рия” ЕООД „Нестле“ – България, „ЕЕГ 
Инженеринг” ЕООД. „
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С решение на Общински съвет 
№843 от 27.10.2009 г.

За кандидатстване по държавна помощ 
„ Намалена акцизна ставка върху газьола, 
използван при първично селскостопанско 
производство чрез използване на система от 
ваучери за гориво”

    I.  Изисквания към кандидатите
Съгласно нотифицираната държавна по-

мощ е задължително:
-          Да са регистрирани земеделски про-

изводители по реда на Наредба № 3 от 1999 
г. за създаване и поддържане на регистър на 
земеделските производители. Няма изисква-
не за минимална площ или минимален брой 
животни;

-   Да нямат изискуеми публични задълже-
ния към държавата;

-  Да не са в открито производство за обя-
вяване в несъстоятелност или да не са обяве-
ни в несъстоятелност;

-          Да не са в производство по ликви-
дация;

-          Да не са предприятия в затрудне-
ние по смисъла на Насоките на Общността за 
държавните помощи за оздравяване и прес-
труктуриране на предприятия в затрудне-
ние (2004/С – 244/02).

Първото изискване се удостоверява с ак-
туална Регистрационна карта по Наредба 3, 
заверена за съответната стопанска година. 
С подписаната първоначална декларация ЗП 
декларира, че отговаря на другите изисква-
ния, без да е необходимо да представя доку-
менти за удостоверяване на тези обстоятел-
ства.

 
Признават се разходите за гориво за ме-

роприятия, извършени през календарната 
2014 ггодина!

II.            Ред за кандидатстване по схема
1.       Подписване на първоначални декла-

рации – първи етап
Първоначалните декларации се подпис-

ват в Общинска служба „Земеделие” по по-
стоянен адрес ( за физическите лица) или 
седалище ( за юридическите лица), като това 
ще става в периода 2 януари – 3 февруари 
2014 година. Необходимо е земеделските 
производители да представят:

-          Лична карта;
-          Пълномощно ( в случай на упълно-

мощаване) ;
-          Регистрационна карта по Наредба 

3. Към датата на подаване на декларацията 
е необходима актуална регистрация по На-
редба 3. Например, ако ЗП подаде деклара-
ция на 15-ти януари 2014 година, той може 
да направи това с регистрация за 2013/2014 
стопанска година (актуална до 28.02.2014 г.) 
или с регистрация за 2013/2014 стопанска 
година;

-          Анкетен формуляр ( Справка от елек-
тронния регистър по Наредба 3).

Данните по отношение на площи и жи-
вотни в първоначалните декларации трябва 
да съответстват на данните съдържащи се в 
анкетните формуляри към регистрацията по 
Наредба3. При животните, които се отглеж-
дат на цикли (т.е. за по-малко от 1 година – 
например, прасета за угояване на бройлери), 
се декларира капацитет.

 
С кандидатстването по помощта произво-

дителите се задължават да водят дневник по 
образец за ползвания през годината газьол 
и да съхраняват фактурите за покупката на 
газьола.

2.  Получаване на ваучерите на първия 
етап

Ваучерите ще се получават в Общинска 

служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за 
физически лица) или седалище (за юридиче-
ски лица), като се предвижда това да става в 
периода 1 април- 15 май 2014г. Необходимо 
е земеделският производител да представи:

- Лична карта;
- Пълномощно (в случай на упълномо-

щаване);
- Регистрационна карта по Наредба 3. 

При получаване на ваучерите земеделският 
производител трябва задължително да има 
регистрация за 2013/2014 стопанска година.

3.Подаване на окончателни декларации- 
втори етап

Окончателните декларации се подават в 
Общинска служба „ Земеделие“ по постоянен 
адрес (за физически лица) или седалище (за 
юридически лица), като се предвижда край-
ният срок за това да бъде 15 януари 2015г. 
В окончателните декларации земеделският 
производител декларира действително из-
разходеното гориво през 2014г., като това 
количество трябва да  отговоря на количе-
ството от водения газ през годината днев-
ник. Необходимо е земеделският производи-
тел да предостави:

- Лична карта;
- Пълномощно (в случай на упълномо-

щаване);
- Регистрационна карта по Наредба 3. 
- Анкетен формуляр (справка от елек-

тронния регистър по Наредба 3.)
4. Получаване на ваучерите на втория 

етап
Ваучерите ще се получават в Общинска 

служба „Земеделие“ по постоянен адрес (за 
физически лица) или седалище (за юридиче-
ски лица), като се предвижда това да става в 
периода 1 април- 15 май 2014г. Необходимо 
е земеделският производител да представи:

- Лична карта;
- Пълномощно (в случай на упълномо-

щаване);
- Регистрационна карта по Наредба 3. 

При получаване на ваучерите земеделският 
производител трябва задължително да има 
регистрация за 2013/2014 стопанска година.

ІІІ Санкции
1. С глоба в размер от 2 000 до 5 000 

лева за физически лица и с имуществена 
санкция в размер от 5 000 до 10 000 лева за 
юридически лица се наказва земеделският 
производител, който:

- използва не по предназначение вау-
черите за гориво; или

- използва не по предназначение га-
зьол, закупен с ваучер.

2. Земеделски производител, който не-
правомерно е получил ваучери за гориво се 
наказва с глоба в размер от 2 000 до 5 000 
лева за физически лица, а за юридически 
лица  ис имуществена санкция в размер от 5 
000 до 10 000 лева.

3. В случаите по т. 1 и т. 2 земеделският 
производител е длъжен да възстанови но-
миналната стойност на получените ваучери, 
заедно със законната лихва от датата на по-
лучаването им.

 На интернет страницата на Министер-
ство на земеделието и храните са публикува-
ни образците на първоначална декларация, 
окончателна декларация и дневник, както и 
калкулатор, изчисляващ количеството гори-
во спрямо площи и животни.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, ГР.ЕЛИН ПЕЛИН 
ИНФОРМАЦИЯ

МЯСТО ЗА ВАШАТА 
РЕКЛАМА

като за първа страница има ограничение 
до 30 кв.см.


