
  „Филм за надеждата да сме българи в това време 
на тревога и дори раздяла с родолюбието. Време, 
което някак неусетно излиза от нас и понякога 
ние от него”. Време, което ние ще посветим, чрез 
игралния филм “Левски”, на свещената и чиста 
земя, наричана България”-Максим Генчев
   Кинопродукцията за Васил Левски е режисирана 

от големия български актьор и председател на 
Асоциация Българска кинокласика и култура 
Максим Генчев. Идеята му е с този филм Апостола 
да остане в душите ни като най-чистия българин, 
най-големия и смел патриот. Целта на проекта е 
животът на Левски да бъде разказан на съвременен 
език така, че младите хора да могат да преоткрият 
един от най-светлите образи в историята ни.  
Филмът за Апостола е  мащабен проект, докосващ 
се максимално до историческата действителност, 
безпощаден, въздействащ, истински. Той обхваща 
живота на националния ни герой от 1841 г. до 
обесването му през 1873-та.В него оживяват 
известни герои, спънници и помагачи на Апостола: 
Раковски, Караджата, Панайот Хитов, Ивайло 
Войвода и много други. С националния си проект 
г-н Генчев  ни припомня , че сме потомци на 
велик народ . Както самият режисьор казва: „Това 
ще бъде филм от народа за народа“.  Идеята  на 
филма Левски привлича всеки, запазил в себе си 
ценности като чест, родолюбие и сила. Всички 
ние имаме нужда от този филм за Левски,  за да 
възстановим достойнството си, да преодоляваме 
страха си. Делото на Максим Генчев е не просто 
филм, а   кауза - Надежда за Свобода.           Авторът  
даде старт на своя проект в навечерието на 140 г. 
от обесването на Апостола. Пред Зоевата къща 
в Карлово са заснети първите два от общо 250 
снимачни епизода на биографичната лента. 
Минималната сума, необходима за осъществяване 
на проекта, възлиза на 2 300 000 лв. Нека всички 
българи подкрепим г-н  Генчев за куража и 
упоритостта, за  създаването на  подобна лента. 
Нека помогнем за осъществяването на великото му 
дело и станем част от националната му кауза!
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140 години 
идея за свовода

На 19.02.2013год. по случай 140 години от 
обесването на Апостола на свободата- Васил Лев-
ски, в народно читалище с. Лесново по инициати-
ва на учителския колектив на ОУ ,,Христо Ботев” 
се проведе викторина под надслов ,, 140 години 
идея за свовода”.

Участие взеха ученици от ІV до VІІІ клас, които 
бяха разделени в три отбора, облечени в бяло, зе-
лено и червено символизиращи българския три-
кольор. Всеки един отбор имаше емблема с цитат 
на мисъл на Васил Левски.

Викторината се проведе в три кръга по идея на 
г-жа Радка Шиндарска, преподавател по история 
и цивилизация.

В първи кръг участниците  разказаха за жи-
вота и революционната дейност на Дякона. Във 
втори кръг решаваха кръстословица, свързана с 
делото на В. Левски. В трети кръг  представивха 
табла изработени от отборите.

Гости и жури на тържеството бяха Директора 
на училището г-жа Цвета Влъчкова, кмета на с. 
Лесново г-жа Румяна Младенова и председателя 
на читалищното настоятелство г-жа Цецка Богда-
нова.

Най- добре се представи отбора на VІ клас, на 
второ място се класира отбора на V клас, а на трето 
място отбора на ІV,VІІ,VІІІ клас. Всички участници 
получиха награди от ръководството на училище-
то и кмета на селото.

Викторината завърши с рецитал на стихотво-
рения  посветени на Васил Левски от по-малките 
ученици.

01.03.2013г. Концерт посветен на 135години от Ос-
вобождението на България и  „Деня на самодееца” в 
салона на читалище „Елин Пелин” от 18.00ч.

02.03.2013г. Благотворителен концерт от 19.00ч. в 
салона на читалище „Иван Вазов” с. Столник.

03.03.2013г. Честване на Българския национален 
празник от 10.45ч. на площада пред Община Елин Пе-
лин.

07.03.2013г. Благотворителен спектакъл „ В стра-
ната на подаръците” , в читалище „ Светлина”, с. Гара 
Елин Пелин, от 16.30ч.

14.03.2013г. Пресконференция за” Световната сед-
мица на глаукомата” в залата на Общината от 11.00ч.

15.03.2013г. Кампания „ Отиди на преглед” свър-
зана със заболяването доброкачествена хиперплазия 
на простата (Увеличаване на простатата ).Срещата 
ще се проведе в пенсионерски клуб гр.Елин Пелин от 
16.00ч.

22.03.2013г. „Мини мис и Мини мистър” в спортна-
та зала инж. Янко Янков от 11.00ч. 

31.03.2013г. „Конен празник”, с. Равно поле от 
10.30ч на площада на селото.

 Конгресът е гласът на европей-
ските региони и общини, съставен от 
Камара на местните власти и Камара 
на регионите. Той оказва практическа 
помощ при изграждането на ефикасно 
местно и регионално самоуправление.

Заседанието на Комисията по мо-
ниторинг на Конгреса на местните 
регионални власти бе проведено в гр. 
Каминя,Португалия. На него присъст-
ваха представители от всички страни 
членки с председател г-н Ларс Молин, 
Швеция. Г-жа Георгиева взе активно 
участие в обсъждането на  целите на 
Конгреса за периода 2013-2016г., които 
са  ориентирани към:

    1.Засилване на качеството на 
местната и регионална демокрация 
и човешките права в Европа: Монито-
ринг на местната и регионална демо-
крация. Идеята на Конгреса е в стра-
ните да няма дискриминация на граж-

даните, местното и регионално са-
моуправление да бъдат насочени към 
най-добрия за гражданите начин.  За-
силването на диалога на всички граж-
дани на местно ниво с цел активното 
им участие в обществения живот.

   2.Нови предизвикателства след 
финансовата криза: Ще бъдат разгле-
дани процедури за разпределение на 
бюджет, за да даде възможност на 
местните власти да продължат да 
изпълняват своите задължения по от-
ношение на предоставянето на услуги 
на местните жители.

   3.Развитие на сътрудничество 
и партньорство: Цел на Конгреса е 
засилването на партньорството за  
създаване на нови форми на сътрудни-
чество и съвместни действия, пряко 
свързани с неговите законови правомо-
щия. Засилване на сътрудничеството 
с Европейския съюз.Двете институции 
ще координират своите позиции и ще 
работят по въпроси от общ интерес , с 
основна цел подобряване на местната 
и регионална демокрация

 Във тази връзка бяха разгледани 
докладите от мониторинговите по-
сещения представени за одобрение на 
комисията свързани с Местната ре-
гионална демокрация в Грузия,Унгария, 
Ирландия, Италия, Испания,Дания и 
Украйна.  Сред важните теми бяха и 
спазването на европейската харта за 
местно самоуправление от държави-

те-членки и човешките права на мест-
но и регионално ниво.

Местните и регионални власти са 
се превърнали в основните политиче-
ски участници  във формирането на 
демократичните политически сили. 
Избраните от тях управници  трябва 
да действат  като ускорители на де-
мокрацията  в рамките на техните 
местни области и региони. Действия-
та на конгреса ще се отнасят основно 
до качеството на местното управле-
ние и консолидация на реформите в 
тази област, подобряване на лидер-
ските способности на местните из-
борни представители  и тяхната спо-
собност да се ангажират в конструк-
тивен диалог, както с централното 
правителство така и с местните 
жители.

Банкова сметка: ЦКБ АД 
IBAN:BG94CECB979010C9817501 BIC: CECBBGSF 

http://www.bgyzvory.bg/staticpage/donation_type: 
PayPal, ePay с VISA, MasterCard, Maestro, BORICA, Изи-
пей ,SMS с текст DMS KINO на номер 17 777 за всички  
мобилни оператори на стойност 1 лев (без ДДС)

Докато честваме Левски ще бъдем народ!

Кмета на Община Елин Пелин г-жа Галя Георгиева  взе участие в 
заседанието на Комисията по мониторинг на Конгреса 

на местните и регионални власти в гр. Каминя,Португалия

ПРЕДстОящи съБития

Лентата „Васил Левски” – национална кауза
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Г-н Йорданов, в старта на новата 
2013 г. как се очертава тя за Община 
Елин Пелин, за хората, за бизнеса на 
нейната територия?

Както при всяка настъпваща година, 
така и през настоящата вече 2013 г. аз и 
цялото общинско ръководство, вярваме и 
работим с желание и надежда годината 
да бъде по-добра от предходната. Благо-
дарение на опита, който придобихме през 
първият мандат на Кмета на Община 
Елин Пелин г-жа Галя Георгиева и набира-
щият скорост екип през вторият й ман-
дат, смея да твърдя, че се очертава една 
по-добра 2013 г. за всички жители на Об-
щината.

    Какъв ще е бюджетът на Общината  
в сравнение с миналата година – пред-
вид започналите вече обсъждания и 

очаквания?
 Първо искам да Ви кажа няколко 

думи за предходният бюджет 2012г. Из-
пълнихме един много добре балансиран и 
стегнат бюджет за времето на тежка 
икономическа и финансова криза. Успешно 
приключихме проекта за ремонт на обра-
зователната инфраструктура по опера-
тивна програма „Регионално развитие“. 
Ремонтирани бяха петте най-големи учи-
лища на територията на общината плюс 
две детски градини. Разрешение за въвеж-
дане в експлоатация от ДНСК получи но-
воизградената водопроводна мрежа на 
с.Габра, също по оперативните програми 
на Европейския съюз. Общинската път-
на мрежа свързваща населените места 
отново се поддържаше на едно прилично 
ниво. Не допуснахме в сравнение с други 
Общини въвеждане на режим на уличното 
осветление – даже напротив продължи-
хме подобряването на услугата. Добре се 
справихме и в направлението  „Чистота“. 
Тук успяхме на фона на намаляването на 
промила на такса смет за бизнеса да пред-
ложим една още по - добра услуга. По от-
ношение на транспорта изпитахме някои 
трудности но всичко ще си дойде на мяс-
тото през настоящата 2013 г. тъй като 
след дълго обжалване пред всички възмож-
ни съдебни инстанции, най-после ще може 
да проведем конкурс след който да бъдат 
избрани нови, надявам се по-добри превоз-
вачи.

 Относно „Бюджет 2013“ – след 
проведените консултации със активно-
то участие на всички кметове на населе-
ните места от Общината, общинските 
съветници, директорите на училищата 
и детските градини и след направеното 
обществено обсъждане, внесохме за раз-

глеждане един ясен, дисциплиниран и от-
ново много балансиран бюджет, който 
очакваме да бъде подкрепен от всички по-
литически групи от Общински съвет. 

 ще има ли възможност да на-
сочите средства към инвестиции за по-
добряването на инфраструктурата на 
Общината?

 Да, определено. През 2013г. пред-
стои да заработи новият пазар до Авто-
гарата в град Елин Пелин, който е частна 
инвестиция, но за да бъдем в крак с време-
то предвиждаме подобряването на окол-
ното пространство. В момента се проек-
тира кръгово кръстовище на бул.“София“ 
и „Климент Охридски“ и паркинг между 
автогарата и пазара. Изпълнението на 
този обект се очаква да облекчи трафи-
ка и паркирането около очертаващата 
се още по-голяма търговска зона. Плани-
раме и по-големи ремонти, полагане на 
хоризонтална маркировка и обновяване 
на знаковото стопанство на общинската 
пътна мрежа. Но най-големи усилия ще по-
ложим за изготвянето на добри проекти, 
и изпълнението на такива по които вече 
сме одобрени по оперативните програми 
на Европейския съюз.

Във тази връзка, какви са 
по-конкретно спечелените проекти и 
по кои предстои да се работи през на-
стоящата година?

Несъмнено най-големият проект и 
голям успех е проекта за ПСОВ/ Пречист-
вателна станция за отпадни води/, ре-
конструкция и разширение на водоснаб-
дителната и канализационна мрежи в 
агломерация Елин Пелин.  Приключиха 
измерванията на терен, определени бяха 
от експертите по проекта и от Общински 
съвет, както е по закон два броя площадки 

за построяване на ПСОВ. В момента еки-
път по проекта заедно с проектантите 
извършва всички процедури по проекти-
ране и съгласуване, за да може най-късно 
през есента да преминем към процедура по 
избор на строител. Последният проект, 
който спечелихме и предстои да бъде реа-
лизиран е едва от преди няколко дни - Под-
готовка и провеждане на иновативно кул-
турно събитие Шопски празник „Що е Ев-
ропско, оно е от Шопско”.  Провеждането 
на Шопския празник ще представлява  по-
редица от културни,  творчески, спортни, 
занимателни изяви и конкурси. В събитие-
то ще вземат участие представители на 
Община Елин Пелин и представители на 
районите на страната, носители на шоп-
ския фолклор, също така ще бъдат пока-
нени за участие представители от Сърбия 
и Македония, чийто територии влизат в 
шопската етнографска област. Предвиж-
да се празникът да бъде организиран през 
месеци май – юни 2013, 2014 и 2015 г., с 
продължителност 1 седмица. Проекта 
включва и изграждане на постоянна сце-
на. Дейността предвижда изграждане на 
покрита сцена за представления, склад за 
инвентар и гримьорна. Предвиден е да се 
изгради покрив с метална конструкция. 
Основния подход към сцената се осъщест-
вява от стълбище отпред. В задната й 
част също има стълбище, което има глав-
но обслужваща функция и осигурява дос-
тъпа до склада и гримьорната както и на 
участниците във мероприятията  до сце-
ната. Предвидена е  и рампа за инвалиди 
и осветление на сцената. Но най-важното 
от целия този проект, е че с него осигуря-
ваме европейско финансиране за организи-
ране на празника на Община Елин Пелин в 
следващите три години.

МКБППМН Елин Пелин пола-
га специални  грижи за най-уяз-
вимата част от обществото-де-
цата. По пътя към търсене и 
намиране на себе си те допускат 
грешки и изживяват първите 
си разочарования. Отправяйки 
своя зов за помощ към средата, 
към която принадлежат, много 
често там срещат още по-сери-
озни проблеми.  Основната цел 
на МКБППМН към Община Елин 
Пелин е да подаде ръка на всяко 
дете, имащо нужда от подкре-
па, да допринесе за активното 
включване на хора, групи и общ-
ности и повишаване качеството 
на социалната работа чрез тях. 

   В духа на Конвенцията за 
правата на детето и следвайки 
последователно принципите 
на хуманизма, демократизма и 
толерантността, професионали-
стите, работещи в комисията, 
ежедневно дават своя принос  
за каузата за по-добър живот за 
всеки човек, в частност защита-
вайки най-висшите интереси на 
всяко дете. Усилията и ентуси-
азмът на МКБППМН са насочени 
към осъществяване на реален 
принос за справяне с първопри-
чините за появата на детската 
престъпност, кризата на цен-
ностната система, нравствени-
те дефицити и отрицателния 
личен пример, социално-иконо-
мическите проблеми като миг-
рация и безработица, ниският 
образователен ценз, дистанци-
ята общество-училище-семей-
ство и др. Разбира се, не бива да 
се подценяват и другите фак-
тори като нездравата семейна 
среда, липсата на пълноценен и 
ефективен родителски и педаго-

гически контрол, нередовното 
посещаване на училище, вред-
ното влияние на приятелското 
обкръжение, липсата на трайни 
интереси, лекомислие, които до-
пълнително спомагат за асоци-
алното поведение на подраства-
щите. Не бива да се пренебрегва 
и социалният ангажимент на 
обществените възпитатели, 
свързан с конкретна дейност по 
предпазването, възпитанието 
и ресоциализацията на деца с 
рисково поведение. Благодаре-
ние на съвместната работа  на 
МКБППМН, педагогическите съ-
ветници, училищна комисия за 
борба с противообществените 
прояви и училищните педагози 
се набелязват мерки свързани с 
превенция отпадането на деца-
та от образователната система, 
което се дължи най-често на 
проблеми в семейството.Някой 
деца(предимно от ромски про-
изход)  са спрени от родителите 
си  с различни мотиви - ранен 
брак, грижи за по-малките чле-
нове на семейството и други.
Местната комисия за борба с 
противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни взе 
мерки  за връщането на децата 
в училище и възпитавайки ги 
в свят без насилие.Отчитайки 
факта, че  спорта е най-голямото 
социално движение и е не само 
за удоволствие, но е важен фак-
тор срещу негативните прояви 
на младите в нашата Община 
бяха организирани поредица 
спортни мероприятия:

На 1-ви юни бе организи-
ран Общински лекоатлетически 
крос с конкурсен характер. По 
време на традиционния  „Шоп-
ски празник 2012“ бе отделено 
специално внимание на децата 
и бе организиран Спортен праз-
ник. Надпреварата даде на мал-
чуганите възможността да игра-

ят и да се забавляват заедно.  
 През месец декември 

се проведе и награждаване на 
петте най-добри спортисти 
на годината. Мероприятието 
беше организирано съвместно 
МКБППМН и Община Елин Пе-
лин.  

В навечерието на Възкре-
сение Христово децата към 
МКБППМН взеха участие във ве-
ликденската работилница. Дни 
преди най-светлия християнски 
празник те проявиха творчест-
во, използвайки различни тех-
ники за боядисване и украса на 
великденски яйца и картички. С 
хъс и желание децата подготви-
ха Великденски базар и по вре-
ме на традиционното за Елин 
Пелин „Великденско фолклорно 
надиграване“ показаха на всич-
ки плода на положените от тях 
усилия.

На 14.09.2012година по по-
вод откриването на новата учеб-
на 2012/2013 година, Местната 
комисия, със съдействието на 
Община Елин Пелин и актив-
ното участие на децата към 
МКБППМН, организира концерт  
„УЧИЛИЩЕ БЕЗ НаСИЛИЕ“ под 
надслов „С песен и усмивка про-
меняме света“. Концертът имаше 
за цел да привлече вниманието 
най-вече на децата и тийней-
джърите, като ги провокира да 
бъдат по-критични към агресия-
та и проявите на насилие в учи-
лище.Водещи и участници в кон-
церта бяха Румънеца и Енчев, 
както и  деца от местни детски 
състави, подкрепящи кампания-
та „УЧИЛИЩЕ БЕЗ НаСИЛИЕ“.

Секретаря на Местната ко-
мисия г-жа Даниела Паунова бе 
поканена на мероприятие свър-
зано с превенция на насилието и 
тормоза в училище в СОУ“Васил 
Левски“, гр. Елин Пелин. Учени-
ците показаха, че са съпричаст-

ни на всякакви инициативи в 
тази насока.  

Община Елин Пелин има из-
градени традиции в подпомага-
нето на родители, настойници 
и попечители, които срещат за-
труднения при възпитанието на 
децата си. С благодарност можем 
да отбележим, че Общинския 
съвет на Община Елин Пелин 
гласува с единодушие отпуска-
нето  на финансова помощ на 
деца в тежко материално поло-
жение. С цел оказване на помощ 
на деца с проблемно поведение, 
деца с проблеми в адаптацията, 
с емоционални и поведенчески 
отклонения нуждаещи се от ло-
гопедична терапия в Община 
Елин Пелин функционира Цен-
тър  за социална превенция като 
помощен орган към МКБППМН, 
който отговаря на следните по-
требности:

• подпомагане за преодо-
ляване на затруднения и оказва-
не на подкрепа в отношенията: 
„родител - дете”, „родител - учи-
тел”, „учител - ученик”

• обучения чрез програ-
ми за психосоциална подкрепа и 
превенция;

• работа с цел формиране 
на личностни умения за адек-
ватно и позитивно справяне с 
кризисни житейски ситуации;

 Основната цел на центъра е 
да създава оптимално взаимо-
действие между всички инсти-
туции за предпазване на децата 
от деформации в ценностната 
система, както и от извършване 
на асоциални прояви.Екипа на 
центъра е съставен от: логопед, 
психолог и четирима педагози/
обществени възпитатели/, кои-
то прилагат съвременни пси-
холого-педагогически методи. 
Ежедневно се консултират роди-
тели и деца, чието поведение е в 
противовес със социалните нор-

ми, подрастващи с проблеми в 
общуването, междуличностните 
взаимоотношения и адаптация-
та в училище. Психолога в цен-
търа предлага семейни и инди-
видуални консултации: семейно 
консултиране и подкрепа, пси-
хологически консултации, пови-
шаване на родителския капаци-
тет, работа с родителите, запаз-
ване добрите взаимоотношения 
родители – дете. Провежданите 
консултации са безплатни.

От изключително значение 
за МКБППМН е  провеждането 
на обучения съвместно с други 
институции в тази връзка се ор-
ганизираха следните обучения:

     
      ПРОДЪЛЖЕНИЕ На 
 СЛЕДВаЩаТа СТРаНИЦа

Превантивната работа с малолетните и непълнолетните- 
         приоритет на Община Елин Пелин!

За инвестиционните проекти в Общината-разговор с г-н Йорданов-зам.-кмет на Община Елин Пелин

На основание чл. 11, ал.6 от 
Закона за общинските бюджети 
Общинска администрация Елин 
Пелин обяви обществено обсъж-
дане на Проекта за бюджет на 
Общината за 2013година.  Всич-
ки заинтересовани лица имаха 
възможността да дадат своите 
предложения и да зададат 
своите въпроси на 07.02.13г.от 
18.00ч. в заседателната зала на 
Община Елин Пелин. Темата не 
предизвика интерес от страна 
на гражданите и финансовата 
рамка бе обсъдена с кметовете 
по населени места , общински 
съветници и  ръководството на 
Община Елин Пелин.

Обществено обсъждане
 на Проекта за бюджет

2013г.
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В заседателната зала на Общината се про-
веде среща на представители на младежки 
организации и неформални групи, на която 
се  учреди Общински консултативен съвет по 
въпросите за младежта. Съветът се създаде в 
изпълнение на разпоредбите на чл. 15, ал.6 
от Закона за младежта. За координатор на 
общинския консултативен съвет бе избрана 
Мариела Величкова, мажоретка от МС „Свет-
ла” гр. Елин Пелин. На срещата се прие пра-
вилник за дейността на съвета и се обсъди 
Общинския план на младежта за 2013 г.

Консултативния съвет изразява мнението 
на младите хора от града и има за цел да под-
помага работата на общинска администрация 
в организирането, координирането и реали-
зирането на младежката политика, както и 
дейностите по вземане на управленски реше-
ния, след проучване на желанията, мненията 
и интересите им.  Младежкият сектор в Общи-
на Елин Пелин е съставен от разнородни по 
дейност организации - ученически, студент-
ски, неправителствени, доброволчески, по-
литически, организации, занимаващи се със 
спорт, култура и др. Всички те имат различен 

профил на дейност, но една обща цел - раз-
витие на капацитета на младите хора в град 
Елин Пелин и подобряване на обстановката 
за развитието и реализацията им.Всяка една 
от младежките организации има собствени 
средства за постигане на тези цели, но съще-
временно с това се работи върху изграждане-
то на канали за комуникация и координация в 
дейностите им, както и в сътрудничеството с 
местните и национални власти. 

      На 17.02.2012 г. МКБППМН, 
съвместно с Центъра за пси-
хосоциална подкрепа орга-
низираха интерактивно обу-
чение на тема „Идентифици-
ране на ключови проблеми, 
свързани с антисоциалното 
поведение при подрастващи-
те.“ Участници в обучението 
бяха социални работници, 
обществени възпитатели, 
членове на МК, Инспектор 
„ДПС“, председатели на учи-
лищни комисии и учители от 
училища на територията на 
Общината.
    На 26.10.2012г. в Заседател-
ната зала на Община Елин 
Пелин  се проведе работна 
среща на тема: „Ефективни 

подходи за преодоляване на 
негативните последици от 
нарастващото насилие и из-
девателствата в училище“. 
Работната среща бе органи-
зирана от МКБППМН, Общи-
на Елин Пелин по инициати-
ва на председателя на коми-
сията. На нея освен предста-
вители на всички държавни 
институции на територията 
на нашата Община, които ра-
ботят с деца, присъстваха и 
обществените възпитатели, 
психолога и логопеда към ко-
мисията.
   По искане на секретаря на 
МКБППМН, всяко училище 
на територията на Община-
та изготвя график на дежур-

ните учители по време на 
ваканциите. Според този 
график се изготвя план за ра-
бота, съобразен с уменията и 
компетенциите на дежурни-
те учители, ангажиращ вни-
манието на учениците през 
ваканционните дни. По този 
начин  се създават условия 
за опазване на децата и мла-
дежите от извършването на 
противообществени прояви, 
както и възможност за ин-
дивидуално и групово раз-
влечение с цел преодоляване 
на социалното отчуждение. 
Замяната на бездействието 
на децата по улиците с из-
вънкласни форми на работа е 
един от начините за намаля-

ване на престъпността сред 
малолетни и непълнолетни. 
През тази година се пред-
вижда  и провеждането на 
интерактивно обучение на 
учители и родители, кои-
то срещат затруднение във 
възпитанието на децата си и 
във взаимоотношенията ро-
дители-деца, ученик-учител.
Това ще изиграе положител-
на роля в засилване коорди-
нацията между Комисията, 
обществените възпитатели и 
МКБППМН , от една страна и 
родителите от друга. Преодо-
ляването на проблема се със-
тои в по-активно участие на 
родителите при решаване на 
въпроси, свързани с превен-

ция на детската престъпност 
и по-активно съдействие и 
разбиране от тяхна страна.   
 Екипът на МКБППМН, 
е убеден, че да се работи за 
възпитанието и развитието 
на децата е не само дълг за 
нас, възрастните, но и приз-
вание, което заслужава уси-
лия, осмисляне и търпение.
 Ние вярваме в това,
                                            а Вие?
   
    Целия текст на отчета за 
дейността на МКБППМН че-
тете на сайта на Общината 
www.elinpelin.org

Община Елин Пелин инвестира в младите!

Компромисът  днес е проблем утре
В изпълнение за спазване на стандартите и са-

нитарните изисквания към детските градини и 
детските заведения, служители на ОДБХ гр. Кос-
тинброд извършиха проверка в ЦДГ „Зорница“, с. 
Столник. При извършената проверка са направени 
предписания за констатирани нарушения:

 1. Няма създадена поточност при приемане , 
съхранение и обработка на храните. Помещения-
та не позволяват създаване на поточност, което е 
в нарушение на Наредба №9 на МЗ от 16.29.2011г. 
На основание  чл. 30а, ал. 1и ал.2 и чл.30,ал.1 т.4 от 
Закона за храните на ЦДГ „Зорница“, с. Столник бе 
връчено предписание със срок 10.01.13г. и дадени 
задължителни указания за отстраняване на нару-
шенията, а именно:

1.Създаване на необходимата поточност с цел 
предпазване от кръстосано замърсяване на храни-
те.

2.Да се осигурят подготвителни помещения за 
обработка на суровините и яйцата. 

Изискванията, на които трябва да отговаря  по-
мещението се отнасят към оборудването, свързано 
със съхранението, преработката и порционирането 
на храните.В детското заведение трябва да има от-
делни помещения за съхраняване на продуктите, 
преди обработката им: помещение за топла кухня, 
помещение за студена обработка на продуктите, 
миячно помещение и т.н. В местата за съхранение 
продуктите, храните и напитките трябва да се 
подреждат разделно, по групи и видове, в съответ-
ствие с препоръчания температурен режим, като 
не се допуска смесване и взаимно замърсяване. 
Особено важно е да не се допуска пресичането на 
пътя на суровините, готовата продукция и  отпадъ-
ците. В помещението трябва да има отделни мивки 
с топла и студена вода.

Имайки предвид нормативните изисквания, в 
своята дейност кухненския блок към ЦДГ „Зорни-
ца“ с. Столник не отговаря на действащото законо-

дателство в страната.
Предприетите мерки по закриването на кух-

ненски блок към ЦДГ „Зорница“, със Заповед 
№51/23.01.2013 г. се основават на действащото 
национално законодателство в областта на храни-
телните продукти и е съобразено с възможностите 
на ЦДГ „Зорница“, с. Столник за управлението на 
специфичните опасности, които могат да присъст-
ват естествено в изходните суровини и материали, 
да се внесат в тях от околната работна среда, да 
възникнат в резултат на технологичните процеси 
и да нараснат над допустимите безопасни нива по 
време на производството, съхранението и предла-
гането на кулинарните продукти на децата.Както е 
известно ЦДГ „Зорница“, с. Столник се намира в из-
градена вече сграда, която е обособена за жилищ-
ни нужди. Начинът на проектиране на сградата не 
позволява  разпределение на помещенията, което 
да осигури правилна поточност за съхранението на 
суровините, приготвянето и предлагането за кон-
сумация на ястията. При спазване на  норматив-
ната уредба храната и хранителните продукти на 
децата от ЦДГ „Зорница“, с. Столник се осигуряват 
ежедневно от действащата кухня – майка към ОДЗ 
„Здравец“, гр. Елин Пелин, която отговаря напълно 
на санитарно – хигиенните изисквания  за хигиена-
та на храните и обслужва 170 деца, възпитаници на 
ОДЗ „Здравец“, гр. Елин Пелин.  С цел задоволяване 
на нуждите на децата са предприети действия по 
обособяване на помещение за пункт за разливане 
на храна от кухня майка в с. Столник. Приоритетно 
за Общината е осигуряването на възможно най-до-
брите условия за развитие на децата. В тази връзка  
приготвянето на храна за децата от ЦДГ „Зорница“, 
с. Столник, съобразено с изискванията на нацио-
налното законодателство в областта на хранител-
ните продукти, от кухня – майка ОДЗ „Здравец“, гр. 
Елин Пелин е целесъобразно, предвид условията в 
детското заведение. 

На територията на Общината  функционира още  
една кухня- майка към ОДЗ „Радост“,която  еже-
дневно приготвя и предоставя топла, здравословна 
и разнообразна храна за 400 деца, част от които са 
и децата на млечна кухня, ЦДГ „Пчелица“, с. Муса-
чево,  ЦДГ „Звездичка“, с. Петково , ЦДГ „Кокиче“, с. 
Равно поле.

 Храненето на децата от кухни-майки е удач-
но, тъй като дава възможност за приготвяне на 
разнообразна и здравословна храна съобразена с 
най-новите изисквания и рецептури разработени 
от диетолози, имайки предвид ранното развитие 
на много от хроничните заболявания като диабет, 
затлъстяване и др. 

Приоритетно за Общината е осигуряването на 
възможно най-добрите условия за развитие на де-
цата. 

Компетентните органи на Общината  са катего-
рични в решението  си, че няма да се прави компро-
мис , когато става въпрос за опазване здравето на 
децата, тъй като всеки компромис в тази насока би 
довел до непредвидими последствия. Във всички 
детски заведения ще бъдат извършвани регулярни 
проверки и предприети съответни законови мерки 
с цел недопускане на нарушения.

„Трениране на 
успешни учители” 

На 18.02.13 г-жа Стоянова 
представи  на директорите на 
училищата на територията 
на Община Елин Пелин про-
грамата Teacher Effectiveness 
Training (T.E.T) В заседател-
ната зала тя презентира на 
присъстващите основната 
концептуална рамка в про-
грамата T.E.T., която се нари-
ча Поведенчески прозорец  и 
предлага ясна структура на 
учителите   за това кога, как 
и кое умение да се използва, 
за да се разрешават възник-
налите проблеми в класната 
стая.  От презентацията ста-
на ясно, че ключов момент в 
технологията е принципът  
собственост на проблемите 
като те се сортират въз ос-
нова на техния носител. 

Собственик на проблема 
може да бъде както учителя, 
така и ученика.

Според г-жа Стоянова ус-
пехът на преподавателите 
пряко зависи  от това прите-
жават ли такива професио-
нални умения, които да ги 
правят по-ефективни в клас-
ната стая и в работата им с 
учениците. Програмата Т.Е.Т 
предлага именно такава  до-
казана във времето  после-
дователна и структурирана 
методика  за подобряване 
на взаимоотношенията учи-
тел-ученик, чието качество 
е от решаващо значение и е 
много по-важно от това ка-
къв предмет преподава учи-
телят, на кого преподава и 
как преподава.
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Решение № 526
  Приема предложения дневен 
ред, както следва: т.1; т.2; т.3; 
т.4 и т.5;

Решение № 527
     1.  Одобрява ПУП:
а/ ПЗ „ За вилно строителство ” 
на имот № 032002;
б/ ПП за електроснабдяване / 
въздушна линия през имоти 
№№ 080008, 080009, 080010 и 
032094;
в/ ПП за водоснабдяване / 
водопровод през имоти №№ 
031091, 032090 и 032094;
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите;

Решение № 528
   1.  Одобрява  ПУП-Парцеларен 
план за водопровод с трасе, 
преминаващо през имоти 
№№ 000117, 000183, 038018, 
038090, 036091 и 036092 
съгласно графичната част 
и регистъра на имотите към 
ПП,  за захранване на  ПИ 
№ 036024, местност „ Илиева 
орница ”, всички имоти в 
землището на с.Крушовица с 
ЕККАТЕ 40227, 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 № 529
 1.  Одобрява ПУП-ПЗ „За 
вилно строителство” на имот 
№ 036023, местност „ Илиева 
орница ” в землището на 
с.Крушовица с ЕКАТТЕ 40227;
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 № 530
    1. Одобрява ПУП:
а/ ПРЗ За жилищно строителство 
/ ниско застрояване / на имот № 
000125, местност „Могила-П” 

в землището на с.Мусачево   
б/ ПП за електроснабдяване на 
имот № 000125 / кабелна линия 
20кV през имот №000209 /, 
всички имоти в землището 
на с.Мусачево, Община Елин 

Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите

Решение № 531
 Отлага разглеждането на 
Доклад от Кмета на Община 
Елин Пелин- г- жа Галя 
Георгиева с вх.№ ОА-6457/ 
11.01.2013 г. по преписка вх.№ 
УТ2_20- 1570 от 2012 г. от  
,, Еко Трейд България” ООД, 
относно одобряване на ПУП-
ПЗ „За площадка за временно 
съхранение на отпадъци ” на 
имот № 000537, местност „ 
Асарлъко ” в землището на 
с.Лесново.

Решение № 532
 1. Одобрява ПУП-ПП за 
локален път върху имоти 
№№ 000162, 000167 и 000155 
и част от имот № 101013 и 
пътни връзки с път І-6 от 
републиканската пътна мрежа 
за обслужване на ПИ № 101004, 
всички имоти в землището 
на с.Мусачево, 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 № 533
    1. Одобрява ПУП:
а/ ПЗ „ За вилно застрояване 
” на имот № 020050, местност 
„ Бежовица ” в землището 
на гр.Елин Пелин с ЕКАТТЕ 
27303, Община Елин Пелин, 
Софийска област, със следните 
показатели: височина на 
сградите – до 7м; плътност 
на застрояване – до 40%; 
Кинт – до 0,8; минимална 
озеленена площ – 50%; начин 
на застрояване – свободно
б/ ПП за електроснабдяване 
/ кабелна линия през имоти 
№№ 000410 и 000470 съгласно 
графичната част и регистъра на 
имотите към ПП / за захранване 
на обект „ Вилно застрояване 
” в имот № 020050, всички 
имоти в землището на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, 
Софийска област.  
в/ ПП за водопроводно 
отклонение / съгласно 
графичната част и регистъра 
на имотите към ПП, трасето 
преминава през имоти №№ 
000076 и 000470 / за захранване 
на обект „Вилно застрояване” 
в имот № 020050, всички 
имоти в землището на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, 
Софийска област.
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима 
за функционирането на 
обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобрения 
от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен 
план да бъде за сметка на 
съответния възложител /
собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 534
   Дава съгласие да се проведат 
процедурите по ЗУТ за 
изменение на ПРЗ на УПИ 
ІІІ-За Кметство, църква и 
градина,кв.4, по действащия 
план на с. Богданлия, Община 
Елин Пелин, Софийска 
област, за разделянето му на 
2 самостоятелни урегулирани 
имота, а именно УПИ ,, За 
църква” и УПИ ,, За кметство 
и градина”.

Решение № 535
 1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 001044 в землището на 
с.Григорево, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 001044 
в землището на с.Григорево 
с отреждане на имота: „За 
складова и производствена 
дейност” и устройствени 
показатели: Пл - 80%, Кинт – 
1,5, мин.Оз.площ – 20%, Нмакс 
– 15м. При изработване на ПЗ 
да се спази решение № 26.4 от 
протокол № 1/ 04.02.2011г на 
ОбЕС по УТ – задължителните 
и ограничителните линии на 
застрояване да се определят 
най-малко на 8м от оста на 
прилежащите полски пътища 
с цел евентуално бъдеще 
урегулиране на територията.
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, Булгартрансгаз и да се 
проведат процедурите по ЗОЗЗ 
за утвърждаване на площадка/
трасе за проектиране.  

Решение № 536
 1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 001045 в землището на 
с.Григорево, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 001045 
в землището на с.Гритгорево 
с отреждане на имота: „За 
складова и производствена 
дейност” и устройствени 
показатели: Пл - 80%, Кинт – 
1,5, мин.Оз.площ – 20%, Нмакс 

– 15м. При изработване на ПЗ 
да се спази решение № 26.4 от 
протокол № 1/ 04.02.2011г на 
ОбЕС по УТ – задължителните 
и ограничителните линии на 
застрояване да се определят 
най-малко на 8м от оста на 
прилежащите полски пътища 
с цел евентуално бъдеще 
урегулиране на територията.
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, Булгартрансгаз и да се 
проведат процедурите по ЗОЗЗ 
за утвърждаване на площадка/
трасе за проектиране.

Решение № 537
 1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за 
поземлен имот с идентификатор 
27303.99.1 в землището на 
гр.Елин Пелин, Община Елин 
Пелин, Софийска област, 
по кадастрална карта и 
кадастрални регистри одобрени 
със заповед № 300-5-22/ 
17.03.2004г на Изпълнителния 
директор на АК
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на поземлен имот с 
идентификатор 27303.99.1 в 
землището на гр.Елин Пелин 
с отреждане на имота: „За 
производствена и складова 
дейност” и устройствени 
показатели: Пл - 60%, Кинт – 
1,2, мин.Оз.площ – 40%, Нмакс 
– 15м
3. Изработеният ПУП-ПЗ да се 
съгласува с РИОСВ-София и 
РЗИ-Софийска област.

Решение № 538
 1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 056006 в землището на 
с.Лесново, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 056006
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 № 539
 1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП-ПП за 
транспортен достъп до ПИ в 
масив 35 по КВС на землището 
на с.Нови хан, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2. Разрешава изработване 
на ПУП-ПП  за транспортен 
достъп до ПИ в масив 35 по 
КВС на землището на с.Нови 
хан, Община Елин Пелин, 
Софийска област
3. Изработеният ПУП-ПП да се 
съгласува с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ 
Разпределение България “ АД, 
РИОСВ-София, РЗИ-Софийска 
област, при необходимост с 
А“ПИ“ и ОПУ-София и да се 
проведат процедурите по ЗОЗЗ 
за утвърждаване на трасе за 
проектиране.  
4. Изработването на проекта, 
съгласуването и плащането на 
таксите по ЗОЗЗ да е за сметка 
на инвеститора „ Сентрал парк 
1 “ ЕООД.

Решение № 540
  1. Одобрява ПУП-ПЗ за 
обект: „ Удължаване на 
летателна писта за излитане и 
кацане на летище с.Лесново “, 
представляваща части от имоти 
№№ 000682 (проектен имот 
№000681), 072054 (проектен 
имот № 072056), 000408 
(проектен имот № 000417), 
000412 (проектен имот № 
000422) и 000199 (проектен 
имот № 000419), местност 
„ Русоляко-Домухчията “ 
в землището на с.Лесново с 
ЕКАТТЕ 43445, 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 № 541
        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:

Решение № 542
 Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Христо Димитров 
Христов от с.Гара Елин Пелин 
в размер на 1000,00 (хиляда) 
лева, предвид изключително 
тежко здравословно състояние 
и  претърпяни множество 
операции и пластики.

Решение № 543
 Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Мария Мирчева 
Атанасова от с.Лесново в 
размер на 1000,00 (хиляда) 
лева.

Решение № 544
 Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Петрана Илиева 
Ефтимова от гр.Елин Пелин в 
размер на 500,00 (петстотин) 
лева.

Решение № 545
 Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Василка Трайкова 
Илиева от с.Доганово в размер 
на 300,00 (триста) лева.

Решение № 546
       Приема Годишна програма 
за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост 
за 2013 година.

Решение № 547
  1. Променя характера на 
собствеността от публична 
общинска в частна общинска 
собственост на УПИ ХХІV-
за обществено обслужване в 
кв.62 по ЗРП на гр.Елин Пелин, 
община Елин Пелин, обл.
Софийска, с площ 160 кв.м.
2. Да се състави акт за частна 
общинска собственост на 
имота, подробно описан в т.1.

Решение № 548
       1. Да бъде отдаден под наем  
чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – общинска собственост 
съставляващ: 
  -помещение №3, 
със санитарен възел, с обща 
застроена площ 18,62 кв.м.,  
находящо се на петия етаж 
на „Професионално учебен 
център с хотелска част”, 
гр.Елин Пелин в УПИ VІІ-За 
КОО, кв.26 по РП Елин Пелин;
 - предназначение – за 
административна дейност;
  - за срок от 5 /пет/ 
години.
 -начална конкурсна 
цена – 2,70 лева - утвърдена с 
решение №1052/24.06.2010г на 
ОбС Елин Пелин.  
 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 
конкурса.

Решение № 549
     1. Да бъдат отдадени под наем  
чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижими 
имоти – публична общинска 
собственост, съставляващи: 
  - помещение /кабинет 
№3/ с площ 16,78 кв.м., 
  - помещение /кабинет 
№6/ с площ 19,60 кв.м.,
находящи се на втория етаж в 
двуетажната масивна сграда /
здравна служба/ в УПИ І-202 
За здравеопазване и здравно-
обслужващи дейности, в кв.27а 
по КРП на с.Нови хан;
  - предназначение - 
специализиран АГ кабинет;
 - за срок от 5 /пет/ 
години;
         - начална конкурсна цена 
4,20 лева на кв.м. - утвърдена с 
решение №1052/24.06.2010г на 
Общински съвет  Елин Пелин.
 2. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да проведе 
процедура за отдаване под 
наем на подробно описаните 
имоти в т.1, чрез публично 
оповестен конкурс и сключи 
договор с кандидата обявен за  
спечелил конкурса.

Решение № 550
  1. Определя апартамент 
№2, в бл.1, етаж I-ви със ЗП 
67,98 кв.м., заедно с 12,384 
% идеални части от общите 
части на сградата, състоящ се 
от две стаи, кухня и сервизни 
помещения, находящ се в 
триетажна сграда в УПИ 
ХVІ-230, кв.29, с.Столник с 
предназначение на апартамент 
за настаняване под наем 
на граждани с установени 
жилищни нужди.

Решение № 551
     Изменя Предложение с вх. №  
вх.№ ОА-5406/1/14.01.2013г. 
от Кмета на Община Елин 
Пелин- г- жа Галя. 

Решение № 552
            Утвърждава актуализирана 
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 гр.Елин Пелин 
/продажба чрез публичен търг 
с явно наддаване/ на недвижим 
имот – частна общинска 
собственост, съставляващ имот 
№049017, с начин на трайно 
ползване „нива”.

Решение № 553
   Поради допусната техническа 
грешка  при нанасяне площта 
на УПИ ІІ-82, кв.23, с.Чурек, 
изменя свое Решение №447 по 
Протокол №14 от заседание, 
проведено на 29.11.2012г.

Решение № 554
      1. Именува улица с ОТ 220- 
190б- 190в- 181в- 181б- 181а, 
по КРП на село Гара Елин 
Пелин, с името улица ,, Дунав”.

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
1.обявява, че Решение №52/22.12.2011г. на Общински 

съвет – Елин Пелин е обявено за нищожно, съгласно влязло 
в сила Решение №732/09.10.2012г. на АССО по дело №206 
от 2011г.

2.обявява, че Решение №540/31.01.2013г. на Общински 
съвет – Елин Пелин е оспорено пред Административен 
съд-София област с Жалба от Сдружение „Гражданска 
алтернатива” гр.Елин Пелин.. 

Общински съвет-Елин Пелин
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За къде е светът без изкуство? 
То е душевна храна, която ни кара 

да осмислим живота си .
Една година – посветна на изку-

ството .Една година театър, усмивки 
и задружна работа.

Една година от основаването на 
група „ТаЛаНТ”при НЧ „Елин Пелин 
1896”- група изпълнена с творчески, 
щастливи сърца, и изкуство докосна-
ло струните на душите ни не веднаж.

През януари 2012г. групата се съ-
бра и всеки се опита да покаже какво 
може. Научихме се да се борим със 
стресови ситуации, научихме се да хо-
дим елегантно, да се храним правил-
но,  да общуваме помежду си с уваже-
ние един към друг и накрая показа-
хме таланта си . Госппожа Плашокова 
ни откри, с много любов и съумя да 
помогне за разкриването на заложби-
те ни. Едни бяха отдадени на хумора, 
други по- романтични, трети се изя-
вяваха и като драматурзи и автори на 

скечове. 
        На 19 февруари 2012г.в памет 

на Васил Левски бе първата ни изява. 
Сами подготвихме  канцертна прагра-
ма и тя бе изнесена в залата на биб-
лиотеката.Музикалното оформление 
бе от г-жа Бинка Георгиева .Това бе 
патриотичното начало на талантите.  
Последваха участия в концерти в се-
лата Мусачево, Богданлия, Доганово , 
два пъти в Раковица Тук изпращахме 
послания за любов и човечност в тези 
трудни години на криза.  Поднасяхме 
им и много хумор,  за да ги разсмеем и 
им донесем малко радост .

 Та нали „който  се е смял е оцелял”.
        Участвахме във фестивала 

на хумора,където взехме няколко от 

първите награди.
По случай 135 години от рожде-

нието на Елин Пелин и деня на буди-
телите подготвихме и изиграхме за 

публиката на град Елин Пелин ком-
позицията „Мили родни картинки”. 
Седмици наред хората говореха за 
постановката и изразяваха възторга 
си от играта ни.

      Въодушевени от добрите резул-
тати подготвихме и новогодишния 
концерт с отделни приказни епизоди 
посветени на „Рождество Христово”. 
Отново възторгнахме публиката и 
създадохме топло коледно настрое-
ние.

     Но ние не спираме до тук!
Имаме нови идеи! Подготвяме две 

нови пиеси - „Стълбата „ по стихове 

на Смирненски и една пиеса написа-
на от наш приятел и участник в група 
„ТаЛаНТ” –Стойко Искренов, както 
и много нови хумористични скечове 
по наши текстове. Пиесата на Стой-
ко е изпълнена с  много вълшебство 
и фантастика . Есента ще се радвате 
на тези две постановки. Подготвя-
ме програма за деня на хумора , но 
преди това ще участваме  в концерта 
посветен на виното и любовта. Не на 
последно място ще имаме и един кон-
церт- изненада посветен на младите 
хора.

Ние сме щастливи ,че не само има-
ме сценични изяви, но и че всеки от 
нас твори, изживява геройте, в които 
се въплащава  и с всеки изминал ден 
намира себе си и доброто, за което е 
тук на тази земя.

Талантите от групата и ръководи-
телката ни г-жа Плашокова обещават 
още дълги години изпълнени с изку-
ство, успехи и нестихващи стремежи 
за реализация.

ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН  ГРУПа „Та-
ЛаНТ”!

                                                                                                                                     
Деница Дянкова

По случай 14.02.2013г. „Св. Валентин вокал-
ната група за стари градски песни „Романтика” 
и младите актьори от театрална група „Талант” 
изненадаха почитателите на шлагерна музика с 
празничен концерт.

Събитието се проведе на 14 февруари в салона 
на читалището в град Елин Пелин. Концерта се 
радваше на засилен интерес от ценители на хуба-
вата градска песен. В тази задушевна и вълнуваща 
атмосфера 15-ната членове на състава предста-
виха редица свой произведения, които грабнаха 
публиката, а младите актьори  впечатлиха при-
състващите с със своя талант и въображение.

РОжДЕН   ДЕН, иЛи НОВ сВят, иЗПъЛНЕН с  ДУХА НА иЗКУстВОтО

Концерт за любовта и виното 
„Градината на душата”

В чАшАТА С ГОРчИЛКА зА чОВЕшКИЯ РОД РЕЛИГИЯТА  КАПВА НЯКОЛКО СЛАДКИ, 
ПРИСПИВНИ КАПКИ ДухОВЕН ОПИум ОТ ЛюБОВ, НАДЕжДА И ВЯРА

Едно от забележителни-
те явления в религиозния 
живот на християните още 
от дълбока древност е стре-
межът към добротворство. 
Именно тази христянска 
ценност ни показа г-н Цве-
телин Добрев- кмет на село 
Елешница, който с ясното 

съзнание за дълг към жителите на селото въздига 
добротворството като своя  задача . Едно от голе-
мите културни и исторически наследства на село 
Елешница е Елешнишкия манастир. Предполага 
се, че основаването му датира от IX в.Вярва се, че 
в него се е укривал апостолът на свободата  Васил 
Левски. Манастирът се състои от църква, жилищни 
и стопански постройки. Понастоящем, написаните 
там Псалтир и Четириевангелие се пазят в Нацио-
налния църковен историко-археологически музей 
при Св. Синод. Благодарение на  активната дейност 
на кмета на с. Елешница започна ремонт на църква-
та „Света Богородица” в манастира. За извършване-
то на ремонтни дейности  по покрива  й г-н Добрев 
е депозирал молби до Светия синод за отпускане 

на средства. финансирането е на стойност 4 000лв. 
Друга задача, която кметът реализира бе  ремон-
тирането на покрива и водоснабдяването на мест-
ната църква „Св. Георги” на стойност 13 400лв. Ръ-
ководството на Община Елин Пелин показа съпри-
частност за съхраняването на духовните ценности 
като подкрепи финансово дейността на г-н Добрев 
с 2,400лв. Изграждането на водоснабдителната 
мрежа на църквата също бе  спонсорирано от Об-
щината.  Кметът на селото е напълно съпричастен 

към нуждите на хората. Той е единодушен с тях, че 
освен реконструкция на покрива, църквата се нуж-
дае и от реставрация на фасадата. Г-н Добрев заяви, 

че ще работи упорито в тази насока. Друга бъдеща 
негова инициатива  е реконструкция на параклиса 
намиращ се в гробищния парк на село Елешница.

 Г-н Добрев  показа, че и по време на криза с мал-
ко пари може да се свърши огромна работа, и оста-
ви пример за поколенията за изпълнен дълг.

На 14.02.2013 г. Пенсионер-
ският клуб в с. Голема Ракови-
ца посрещтна гостите от Пен-
сионерския клуб в с. Смолско, 
община Мирково. Дружбата 
между двата клуба се зароди на 
04.12.2012 г., когато членовете 
на пенсионерския клуб  в с. Го-
лема Раковица бяха поканени да 
гостуват в с. Смолско. Двойният 

празник – „Трифон зарезан” по 
стар стил и деня на влюбените 
„Св. Валентин”  празнуваха заед-
но членовете на двата клуба, по-
требителите на „Дневен център 
за възрастни хора” в с. Голема 
Раковица и жители от селото. 

Г-жа Милка Спасова – кмет-

ски наместник при Кметство с. 
Голема Раковица, поздрави гос-
тите и присъстващите, като под-

черта, че се радва за поставеното 
ново начало в общуването меж-
ду двата клуба и въпреки труд-
ностите, хората на тази възраст 
умеят да се веселят.

    Председателят на пенси-
онерския клуб в с. Смолско, г-н 
Георги Балканджиев поднесе 
свойте поздрави и пожелания 
към присъстващите за здраве и 
подари икона на Св. Богородица, 
която да закриля посещаващите 
пенсионерския клуб в с. Голема 
Раковица от злини и да им носи 
дълголетие.

Двоен празник в с.Голема Раковица



интервю с 
Марио Данов

Откога се занимаваш с 
таекон-до?

Занимавам се с таеку-
он-До от 10години. Започнах 
да тренирам докато бях мно-
го малък. Наш семеен прия-
тел   ме забеляза  и започнах 
да тренировки  при него. Но с 
течение на времето групата 
ни  се разпадна. Сега съм част 
от Централен полицейски Та-
екуон-До клуб.

Защо се ориентира  точ-
но към това бойно изку-
ство?

Бойните изкуства са моя 
страст още от детските 
ми години . Трениращите Та-
екуон-До са длъжни да бъдат 
честни и искрени, да не се 
боят от нищо, да проявяват 
непоколебим дух, независимо 
от това, кой е противникът. 
Именно това ме мотивира да 
се занимавам с Таекуон-До.

Какво те привлече към 
треньорството?

Докато тренирах повече-
то от съучениците ми се от-
казаха. Аз като най-сериозен 
продължих, давах всичко от 
себе си. Г-н  Венцслав Игна-
тов видя потенциала ми и ми 
предложи да стана треньор, 
аз разбира се приех без никак-
во колебание. Благодарение 
на него  аз успях да се науча 
на страшно много неща, как-
то технически така  и пове-
денчески свързани със силата 
на духа и самодисциплината.  
Именно тях се опитвам да 
предам в работата си  като 
треньор.

Как виждаш бъдещето 
на групите на които си тре-
ньор?

По-голямата част от тях 
ги виждам като шампиони. 
Много се радвам, че са моти-
вирани, виждам себе си в тях!

Какво си пожелаваш за 
бъдеще?

Пожелавам си да има пове-
че желаещи, който да се зани-
мават с Таекуон-До и с тяхна 
помощ това бойно изкуство 
да се развива и разпростра-
нява. Целта ми е да привлека 
колкото се може повече деца 
в моя клуб, за да може  да се 
занимават с нещо смислено и 
подходящо за тяхното разви-
тие.
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Община Елин Пелин - домакин на международен семинар 

и състезание по тАЕКУОН-ДО
На 09.02.2013г. Община 

Елин Пелин бе домакин на 
международен семинар по 
Таекуон-До ITF. Семинарът 
бе организиран от Българска 
асоциация по Таекуон-До под 
ръководството на Майстор 
Панайотис йеламас - VIII дан, 

Гърция, Президент на Гръцка 
Таекуон-До федерация. Той 
включваше лекции по теория 
и практика, на  таекуондо ITF. 
На следващия ден 10.02.13г. в 
спортната зала на Общината 
се проведе 5-то открито пър-
венство по Таекуон-До ITF за 
купа „Левски”, част от ини-
циативата „Млади приятели 
на полицията. Първенството 

се проведе под патронажа на 
кмета на община Елин Пелин 
г-жа Галя Георгиева.Органи-
затори на първенството бяха: 

Спортна асоциация МВР, Тае-
куон-До Клуб „Левски”, Спор-
тен клуб „Левски”, Централен 
полицейски Таекуон-До клуб 
и Българска Aсоциация по Та-
екуон-До.В състезанието взе-
ха участие 122 състезатели 
от 18 клуба от България, раз-
пределени в три възрастови 
групи за момчета и момиче-
та. Турнирът бе открит от 
Майстор Панайотис йеламас 
- VIII дан, Президент на Гръц-
ка Таекуон-До федерация и 
Венцислав Игнатов- предсе-
дател на Управителния съвет 
на ,,Централен полицейски 
таекуон-до клуб. Г-н  йела-
мас поздрави родителите на 
участниците в състезанието.
Той обясни колко е важна 
тяхната роля за развитеието 
на децата им: „Много е ва-
жно да бъдете зад гърба ни 
и да ни следвате във всяка 
стъпка”. Г-н Игнатов запозна 
присъстващите с политика-
та на Централен полицейски 
Таекуон-До клуб, той обясни, 
че основното  и най-важно-
то в това бойно изкуство е 
изграждането на хора: „ Ние 
градим добри и стойностни 
хора”допълни той. Г-н Игна-
тов обясни че Таекуон-до е 

начин (стил) на живот. Каза-
но просто, Таекуон-до - това 
е един от видовете бойни 
изкуства (самоотбрана без 

оръжие). Но това далеч не е 
всичко. Таекуон-до - е научно 
обоснован способ за използ-
ване на собственото тяло с 
цел самоотбрана, позволя-
ващ в резултат на физически 
и духовни тренировки да се 
разшири диапазона на ин-
дивидуалните възможности 
на човека. Съдържащите се 
в това изкуство дисциплина, 

техника и дух са средства за 
развитието на чувство на 
справедливост, твърдост, ху-
манизъм и целеустременост 
у практикуващите го. Имен-
но духовната култура отли-
чава истинския майстор от 
дилетанта, който се усъвър-
шенства само в техническите 
аспекти на бойното изкуство. 
Изброените аспекти позво-
ляват да се разбере, защо Та-
екуон-До представлява изку-
ство на самоотбраната. Поня-
тието „Таекуон-До” включва 
в себе си стил на мислене и 
начин на живот, основани на 
висок морал, поведенчески 

концепции и дух на самодис-
циплина.  Всички зрители на 
състезанието се насладиха 

на майсторското изпълнение 
на участниците. След оспор-
вана борба най-добрите от 
тях бяха отличени с индиви-
дуални награди. Всеки един 
участник можеше да се пох-
вали с високо ниво на тех-
ничност при изпълнението 
си. Състезателите на гр. Елин 
Пелин  се представиха на из-
ключително ниво под ръко-
водството на Марио Данов, 
ученик от 12ти клас. Който 
ще ни разкаже какво го при-
влече точно към това бойно 
изкуство  и какво го мотиви-
ра да стане треньор.

През месец февруари започнаха уче-
ническите игри за учебната 2012/2013 

година на територията на Община Елин 
Пелин. Те са основните изяви в областта 
на ученитческия спорт. Игрите са част 
от държавната политика за организира-
не и провеждане на състезания, с оглед 
развитието на индивидуалните способ-
ности и дарования на учениците.

 
В общинските състезания ще  вземат 

участие ученици от различни възрасто-
ви групи от осем училища на територия-
та на Общината в пет вида спорт: бас-
кетбол, волейбол, футбол, тенис на маса 
и шахмат.

     Подробности четете в 
              следващия брой.

Общински ученически игри 2012/2013 година

За първи път  Община Елин Пелин 
ще е домакин на Областните ученически 
игри. Срещите ще бъдат организирани 
както следва:

09.03.2013г, 16.03.2013г., 23.03.13г. 
срещи футбол, които ще се проведат на 
стадиона в гр. Елин пелин, от 09.00ч.

30.03.13г.  среща хандбал, която ще се 
проведе в спортната зала инж. Янко Ян-
ков, гр. Елин пелин, от 09.00ч.
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Можем да направим много невъзможни неща - възможни, стига да протегнем ръка... с любов!

Райна Николова, която 
ние познаваме като усмих-
нат, позитивен и добър чо-
век, сега се бори с най-кова-
рната болест - РАК!

В началото на август 
2012г. Рени откри, че има ту-
морно образование в мозъка. 
След успешната операция в 
края на август подложиха на 
изследване това раково обра-
зование. За съжаление резул-
татите бяха страшни – рак на 
гърдата в напреднала фаза. 
От октомври 2012г. семей-
ството ѝ започна химиоте-
рапия. Освен в държавната 
болница Рени се довери и на 
паралелно лечение в частна 
клиника, за което бяха необ-
ходими допълнителни сред-
ства. Започнахме кампания 
за събиране на дарения през 
ноември 2012г. със стъклени 
кутии в цялата община.

Днес изследванията по-
казват, че рака на гърдата 
може да се отстрани опе-
ративно, но тази операция 
може да се извърши в Турция 
и нейната стойност е над 10 
000лв.

Затова организирахме 
този благотворителен кон-
церт с две основни цели. 
Едната беше да съберем кол-
кото можем повече средства 
за предстоящата операция... 
Другата цел не беше по-мал-
ко важна, а именно – да по-
кажем на Рени колко много 
приятели има и как я подкре-
пяме в нейната лична битка. 
Тя оценява с цялото си сърце 
жеста на всеки гост от публи-
ката, който е дошъл за необ-
ходимата подкрепа!

Скъпи приятели, Благот-
ворителният концерт – „По-
дай ръка  спаси живот”, кой-
то се проведе на 24.02.2013г. 
мина чудесно! Събраха се 
2700лв от 336 продадени би-

лета и от дарения в залата. 
В тази сума се включиха да-
рения от участниците в кон-
церта като Шопския ансам-
бъл, Танцов клуб „Макамлии“, 
Танцов клуб „Новоханци“ и 
Танцова формация „Шопе“ 
– Община Горна Малина – 
тези състави дариха по 100 
лв за Рени. В тази сума също 
така има 61лв от продадени 
стихосбирки и албуми на по-
етесата Елена Мури, която 
любезно ги предостави на 
организаторите на концерта. 
Благодарим на Ивайло Рай-
чев, който организира хоро-
тека след концерта. Събра-
ните средства от нея са 30лв 
са стъпка към нашата цел 
– оздрадвяване на голямата 
звезда на концерта – Рени 

Николова! Тя поднесе своите 
емоции в песен към публи-
ката с вълшебните акапелни 
изпълнения на фолклорна 
формация „Чемерика“. Ис-
кам да спомена също така, 
че Танцова формация „Шопе“ 
– Община Горна Малина пре-
ведоха по сметката на Рени 
две седмици преди концерта 
сумата от 500лв!

Кампанията за набиране 
на средства, която започна в 
края 2012г. с поставянето на 
стъклени кутии за дарения 
на ключови места в гр. Елин 
Пелин и общината, като нас-

коро добавихме две кутии в 
магазини „РаМаНи“. 

Най-много дарения се 
събраха от кутиите в МОБИ 
– Елин Пелин и верига заве-
дения „Вкусен свят“. От тези 

кутии сме събрали обща сума 
от 1 387,80лв. 

Сърдечно благодарим на 
всички 14 участници в кон-
церта и изпълненията, които 
поднесоха с толкова желание 

и енергия на публиката! Под-
насяме своята благодарност 
също така и на озвучителите 
на концерта от „БГ акустикс“ 
ЕООД за отлично свършената 
работа!

До тук Рени претърпя тол-
кова много и днес ще й е нуж-
на нашата подкрепа!

Рени не се предава пред 

обстоятелствата, тя е увере-
на, изпълнена с надежда и 
любов! И ви благодари! 

До тук Рени претърпя 
толкова много и днес ще й 
е нужна нашата подкрепа!

Рени не се предава пред 
обстоятелствата, тя е увере-
на, изпълнена с надежда и 
любов! И ви благодари! 

         Елена стойчева

       Благотворителен концерт за Рени - „Подай ръка спаси живот”

„Малко хора оставят след себе си велики постижения... Но ако живота ни е низ от малки добрини, 
направени с много любов, не сме го пропилели напразно!”

Нейната банкова сметка е:
Юробанк и ЕФ Джи

BIC: BPBIBGSF
   IBAN: BG61BPBI79391077531201

РАЙНА НиКОЛОВА 
     Концертът  се проведе на 24 февруари 2013г. (неделя) от 
18:00 ч. в  зала „инж. Янко Янков”,  гр. Елин Пелин с участието 
на: Шопския ансамбъл, танцов клуб “Полянци”, мажоретен 
състав “Светла”, детски танцов състав “Пелинче”, вокална 
група “Камбанки”, балет “Теа Денс”, вокална група “Шик и 
трик”танцов клуб “Макамлии” и танцов клуб “Новоханци”, 
детски танцов състав “Новоханче“, танцова формация „Шопе“ 
– Община Горна Малина , танцов клуб “Капаклия”, фолклорна 
формация „Чемерика“, Джина Стоева



На 21.02.2013г. 
с тържествен во-
досвет в с. Нови 
хан отвори врати 
нов специализи-
ран акошеро - ки-
некологичен каби-
нет. Вторият етаж 
на изцяло обнове-
ната и ремонтира-
на здравна служба, 
събра над 50 гости  

дошли да уважат  д-р Васко Кацаров, между които  заместник 
кмета на община Елин Пелин – ангелина Димитрова, Цветан-
ка Методиева – секретар на общ. Елин Пелин, Елена Лекова 
– директор дирекция фСД, Вяра Вучкова – кмет Гара Елин Пе-
лин, Велин Велинов – кмет с. Нови хан, д-р Луканова – Дирек-
тор МБаЛ гр. Елин Пелин, много колеги и приятели.  Кабине-
та е модерно оборудван, разполага с две зали и  лаборатория. 
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МЯСТО За ВаШаТа РЕКЛаМа
За ВЪТРЕШНа СТРаНИЦа- 1 лв. на кв.см

За ПОСЛЕДНа СТРаНИЦа- 1.50 лв. на кв.см
За ПЪРВа СТРаНИЦа- 2 лв. на кв.см 

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

От 1 март започва плащането на местни данъци 
и такси за 2013г

От 1 март започва плащане-
то на местни данъци и такси за 2013г.

    Данъкът върху недвижимите имо-
ти се плаща на две равни вноски в срок от 
1 март до 30 юни и до 30 октомври 2013г.

На предплатилите в срок от 1 
март до 30 април за цялата годи-
на се прави отстъпка от 5 на сто.

    Таксата за битови отпадъци се за-
плаща по ред определен от Общин-
ския съвет на съответната община.

    Данъкът върху превозните средства 
се плаща на две равни вноски в срок от 1 
март до 30 юни и до 30 октомври 2013г.

На предплатилите в срок от 1 
март до 30 април за цялата годи-
на се прави отстъпка от 5 на сто.

                                     ФиРМА 
„КАст ФУтУРА- БГ” ЕООД

НаБИРа РаБОТНИЦИ За ПРОИЗВОДСТВО 
/МаШИНЕН ОПЕРаТОР,

ПРОИЗВОДСТВО На ГЛаЗИРаН ПОРЦЕЛаН ИЛИ 
КЕРаМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ/,

РЕДОВНа СМЯНа, ОСИГУРЕН ТРаНСПОРТ.
ЗАяВЛЕНия ЗА РАБОтА щЕ сЕ ПРиЕМАт НА АДРЕс:

с.ГОРНА МАЛиНА,   УЛ.” 21-ВА „ №101

Акушеро-гинекологичен кабинет
отвори врати в с.Ново хан

„ Спомням 
си баща ми 
счетоводител, 
а майка ми 
учител иска-
ха да приема 
една от техни-
те професии, 
но аз посочих и 
казах, че искам 
да уча, да стана 
и бъда худож-

ник. От малка обичах да се занима-
вам с пластично изграждане и затова 
най-напред в Художествената гимна-
зия- София, завърших специалност 
склуптура. По нататък в Художестве-
ната академия продължих да уча тази 
специалност при проф. В. Минеков, а 
после специализирах керамика и си-
ликатен дизайн при проф. В. Колев и 
проф. Коларов, проф. Лозенски- педа-
гогика и накрая магистратура. След 
редица творчески изяви ме приеха за 
член на Съюза на българските худож-
ници 1974г., Творчески фонд на СБХ и 
ателието на младите художници.

Марена Джингова е художник-ке-
рамик с дълга и богата творческа би-
ография. Тя остава вярна на любовта 
си към изкуството във времето,неза-
висимо от всички житейски обстоя-
телства. Марена е художник пластик, 
живописец  и естет едновременно. Тя 
създава творби: пана, пластики и мо-
нументални произведения, носещи 
духа на един силен автор, доказал ви-
сокия си професионализъм. В сегаш-
ния объркан и консумативен свят, ис-
тинските творци работят независи-

мо от всичко. Марена е една от тях.В 
своите пана, наситени от богати цве-
тове, тя изразява дълбоките си чув-
ства и послания. Нейните търсения са 
разнообразни. Марена Джингова е ху-
дожник, достоен за уважение. Тя е до-
казала професионалните си качества 
и високите си технически умения в 
областта на артистичната керамика 
в художествените произведения, кои-
то продължава да твори. През 2012 
г. Марена Джингова бе поканена  за 
почетно участие в традиционната  
изложба „фестивал на съвременната 
керамика” и получи награда  за ця-

лостно творчество от Съюза на Бъл-
гарските Художници. 

  Ръководството на Община Елин 
Пелин връчи на г-жа Джингова награ-
дата ”Грамота” за големите и творче-
ски постижения.

Творчество на марена Джингова

В сЛЕДВАщия БРОЙ ОЧАКВАЙ-
тЕ АКтУАЛНО РАЗсПисАНиЕ НА 
ФиРМитЕ иЗВъРШВАщи тРАНс-
ПОРтЕН ПРЕВОЗ НА тЕРитОРия-
тА НА ОБщиНА ЕЛиН ПЕЛиН

Пламен Петров с нова поетична книга
В читалище „Светлина” - Гара Елин Пелин се 

състоя премиерата на втората стихосбирка на 
Пламен Петров „Топли вълни”. Едновременно 
беше експонирана и изложба с негови картини.

Книгата беше представена от Кирил На-
зъров, председател на литературния клуб 
„Димчо Дебелянов”. Той изтъкна постиже-
нията на автора в областта на интимна-
та лирика - възхищението пред женската 
хубост; романтичните пориви, лаконич-
ното, завладяващо възпяване на любовта 
чрез един детайл, един щрих, един образ...
Тънкото чувство за хумор, леката самоиро-
ния, естетическата мярка освежават сти-
хотворенията, правят ги по-вълнуващи .

В чудесен синхрон с нежната лири-
ка на Пламен Петров прозвучаха мело-
диите, изпълнени от Елисавета Цветко-
ва на малко известния в България му-
зикален  струнен инструмент Цитра. 

Гости на премиерата бяха члено-
ве на литературния клуб „Стамен Пан-

чев” - Ботевград. Те бяха представени 
от секретаря на клуба Царинка Божило-
ва, която представи останалите автори.


