
Жизнерадостен празник се проведе по случай  
3-ти март  в залата  на Административен 
културен център, гр. Елин Пелин.
 В мероприятието взеха участие ученици от 

3ти клас към СОУ „Васил Левски” и ДВГ 
„Камбанки” гр. Елин Пелин.  Те показаха на 
себе си и на връстниците си, че пазят спомена за 
великите събития, довели до Освобождението. 
Децата показаха блестящи знанията  по българска 
история , като  отговориха въодушевено  на 
въпроси на водещата- г-жа Виолета Гацева, част 
от които бяха:
 Коя е годината в която България попада 

под турска власт? Кой град е бил столица на 
България по това време? Коя е първата Българска 
столица? Колко време е продължило робството? 
Кой е посочил пътя на Освобождението чрез 
война? Къде гръмва първата пушка? На кого 
принадлежат стиховете „ Тоз, който падне в бой 

за свобода, той не умира..” 
Погледът  на учениците към българското 

минало обогатява не само образователния, 
но и ценностния им потенциал, съдейства за 
изграждане на националното самочувствие, 
на уважение към заслужилите за отечеството 
личности . Точно тези ценности ни показаха  и 
учениците от 3ти клас към СОУ „Васил Левски”, 
с класен ръководител Мария Спасова.
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Млади родолюбци

Община Елин Пелин  почете На-
ционалния празник на България 3-ти 
март с наситена патриотична програ-
ма. На честването присъстваха: г-жа 
Галя Георгиева – кмет на Община 
Елин Пелин, г-н Георги Костов- пред-
седател на ОбС, г-н Йордан Йорданов 
– зам.кмет, г-жа Ангелина Димитро-
ва - зам.кмет, г-жа Цветанка Методи-
ева – секретар, общински съветници, 
кметове на кметства и много гражда-
ни и гости на града.  

   Началото на тържествения 
концерт, посветен на 135 години от 
Освобождението на България бе из-
вестен от камбанен звън. Програмата 
продължи с химна  на Република Бъл-
гария и издигането на  националният 
трибагреник.

Кметът на Община Елин Пелин 

г-жа Галя Георгиева поздрави жите-
лите и гостите на празника. В  привет-

ствието си по случай Националния 
празник тя заяви: „Днес се навърш-
ват 135 години от Освобождението 
на България! Трети март е празникът 
на историческа победа! Ден на жаду-
ваното освобождение! Незабравима 
дата, изстрадана и чакана столетия!

На този ден преди 135 години, за-
почва историята на Нова свободна 
България.       Честването  на Осво-
бождението всяка година е повод да 
изразим своята почит към хилядите 
герои, отдали живота си за свободата 
на Родината ни .

Нека си припомним значението на 
този исторически ден за нас БЪЛГА-
РИТЕ, да усетим онова свято чувство, 
извоювано ни от нашите прадеди, 

което винаги ще ни свързва, където 
и по света да се намираме и никога 
няма да ни остави да забравим откъ-
де сме тръгнали. На  3 март не просто 
отдаваме почит към всички знайни 
и незнайни герои, но и се изправяме 
пред своя дълг да съхраним заветите 
на праотците ни. 

Свобода, единство, национално 
достойнство - това е, което се стре-
мим да отстояваме и да предаваме 
като безценна заръка на нашите на-
следници.  

Затова е необходимо заедно  да 
почетем паметта на всички, отдали 
живота си за свободата на нашата 
Родина! Поклон пред величието на 
всички страдалци, загинали в името 

на тази велика кауза! Нека се горде-
ем, че сме  БЪЛГАРИ и не забравяме 

корените си!”
След приветствените думи на г-жа 

Георгиева, последваха изпълнения на 
творчески колективи от Общината: 
ДВГ „Камбанки” с ръководител Бинка 
Георгиева , младите таланти Велина 
Вельова и Виктор Лилов. Гостите се 
насладиха на изпълненията на  ОДЗ 
„Радост”и ОДЗ „Здравец”.Младите ак-

тьори от театрална група” Талант” 
подбудиха националния ни дух с ре-
цитал на стихотворението „ О шипка”. 
Подобаващ завършек на програмата 
бе професионалното изпълнение на 
„ Шопски ансамбъл” с ръководител 
Ради Радев. Всички те успяха по без-
спорен начин да очароват публиката 
и гостите на празника.

На 1 март г-жа Галя Георгиева-кмет на Об-
щина Елин Пелин, г-жа Ангелина Димитрова 
- зам.кмет и г-жа Цветанка Методиева – секре-
тар, посетиха всички детски градини на тери-

торията на Общината, както и  Дома за деца 
лишени от родителска грижа в с. Доганово. Те 
раздадоха мартенички на малчуганите, с по-
желание да са винаги здрави, весели и засме-
ни. Г-жа Георгиева върза на всяко  дете бял и 
червен конец за здраве и сила. 

„Връзването на мартеници е един от оби-
чаните български обичаи.  С тази инициатива 
искахме да изненадаме и зарадваме децата. 
Подарявайки им този символ на българските 
традиции, желаем здраве и благополучие как-
то на тях, така и на техните родители „. - спо-
дели г-жа Георгиева.

С този жест Ръководството на Общината  
направи щастливи и усмихнати стотици деца.

Тържествено честване на 3-ти март в община Елин Пелин

Кметът на общината г-жа Галя Георгиева зарадва 
с мартенички децата! На 1.03.2013 г. в салона 

на НЧ „Иван Вазов-1896” гр. 
Елин Пелин се проведе тър-
жество по случай 1 март – 
„Ден на самодееца” и 3 март 
– Националния празник на 
България. Гости на меропри-
ятието бяха: г-жа Ангелина 
Димитрова-зам.-кмет  и г-жа 

Цветанка Методиева- секре-
тар  на Община Елин Пелин.

На концерта присъстваха 
стотици граждани  и гости,  
които показаха   своята при-
знателност пред жертвите 
в Освободителната война.   

Празничната програма за-
почна с музика  и стихове на 
съставите на любителското 
творчество.С възрожденски 
и народни песни и танци на-
шите талантливи артисти се 
докоснаха до съкровената 
ни памет за силата на бъл-
гарския дух и жажда за Сво-

бода. Спомени за миналото 
и младостта предизвикаха у 
по-възрастните изпълнения-
та на група  „Романтика”

В тези времена, когато 
ние като народ се изправяме 
лице в лице с тежките после-
дици от миналото, нямаше 
по-добър подарък от това да 
се съберем ,да се насладим 

и отпразнуваме Национал-
ния празник на Републиката 
и „Деня на самодееца” , да се 
върнем към най-истинското 
вътре в себе си и да си почи-
нем макар и за малко от гри-
жите на външния свят.

ПразничЕн КонцЕрТ в 
нч „иван вазов-1986”
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Общинския съвет е съставен от 21 об-
щински съветника, от различни полити-
чески партии: ГЕРБ, БСП, Атака, МК ”Ново 
начало”, МК „Заедно за нашият град” и 
МК „Демократичен съюз за Елин Пелин”, 
но които безусловно работиха заедно за 
просперитета и развитието на Общината 
и като представители на гражданите взи-
маха единодушни решения относно ней-
ното развитие. В основата на работата ни 
бе трезвата преценка на нещата и пробле-
мите, с които трябва да се справим. 

През отчетния период са проведени 
12 редовни заседания на Общински съвет, 
на които се взеха 435 решения и 4 Общи 
събрания на общинските фирми, които 
са със 100% общинско участие. Това са: 
„Многопрофилна болница за активно ле-
чение”, „Медицински център”, „Газо-енер-
гийно дружество” и „Синанец”. 

Заседанията на съвета са открити, 
освен гражданите проявили интерес да 
присъстват, същите се предаваха пряко 
и в Интернет страницата на Общината. 
Своевременно и в срок са уведомявани 
общинските съветници, кметовете на 
кметства и гражданите за тяхното про-
веждане.

Приетите актове от Общински съвет 
са разгласявани на населението на Общи-
на Елин Пелин чрез общинския вестник, 
интернет и информационното табло в 
административната ни сграда. Винаги в 
срок същите са изпращани и на Кмета на 
Общината, Районна прокуратура и Обал-
стния управител.

Всички проекти на наредби, пра-
вилници, програми, планове, стратегии 
и други, са публикувани 14-дни преди 
разглеждането им от Общински съвет, 
в официалният сайт на Общината, като 
по този начин сме дали възможност на 
обществеността предварително да бъде 
запозната и да даде предложения, които 
ние да обсъдим и вземем предвид преди 
приемането им.

Изменение, отмяна или оспорване 
на даден нормативен акт се разглася-
ва по реда на неговото приемане. При 
изменение на правилник или наредба, 
своевременно се нанасят промените и се 
публикуват на официалната ни интернет 
страница, като по този начин гражданите 
имат достъп до действащия към момента 
общинска нормативна уредба.

Постоянните комисии на Общински 
съвет-Елин Пелин са 7 на брой, като всеки 
общински съветник участва най-малко в 
състава на две:

• ПК по „Устройство на територия-
та, строителство, екология, селско и гор-
ско стопанство” със 7-членен състав;

• ПК по „Контрол и мониторинг 
върху дейността на търговските друже-
ства с общинско участие в капитала” с 
5-членен състав;

• ПК по „Законност, сигурност, об-
ществен ред, граждански права и транс-
порт” със 7-членен състав;

• ПК по „Здравеопазване, образо-
вание, култура и вероизповедание, спорт 
и социални дейности” със 7-членен със-
тав;

• ПК по „Инвестиции, управление 
и разпореждане с общинско имущество” 
със 7-членен състав;

• ПК по „Финанси, бюджет и про-
грами за развитие” със 7-членен състав;

• ПК по „Предотвратяване и ус-
тановяване конфликт на интереси” със 
7-членен състав.

Заседанията на комисиите са открити. 
На тях присъстват освен членовете им и 
юриста на Общински съвет, представи-
тели на общинска администрация, както 
и вносители на въпроси за обсъждане от 
други институции и граждани.

Проведените през 2012 година засе-
дания на постоянните комисии са 71 на 
брой. Като Председател организирах ра-
ботата така, че няма по-малко или повече 
натоварена комисия.  Постъпващите ма-
териали са насочвани по компетентност, с 
цел адекватно вземане на решение. Един 
материал понякога е разглеждан от две и 
повече комисии. Спецификата на работа-
та многократно налага провеждането и 
на извънредни заседания на постоянните 

комисии.
Нашите усилия са насочени към хо-

рата, към тяхното битие за сигурност и 
по-добър живот. Работихме системно за 
преодоляване на предизвикателствата, 
произтичащи от стремежа да се повишим 
качеството на живот на хората в нужда. 
Подпомагахме социално слаби лица с 
тежки здравословни проблеми, абиту-
риенти отглеждани от един родител или 
сираци, самотни родители. Нямаме нео-
добрена молба свързана с деца в нерав-
ностойно положение. Средствата, които 
са отпуснати през изминалата година по 
решение на Общински съвет са в размер 
на 44 800,00лв. :

• Месец Януари 2012 г.      - 3875,00 лв.
• Месец Февруари 2012г.- 14200,00лв.
• Месец Март 2012г.      - 5300,00лв.
• Месец Април 2012г.      - 4350,00лв.
• Месец Май 2012г.      - 3225,00лв.
• Месец Юни 2012г.      - 3300,00лв.
• Месец Юли 2012г.        - 900,00лв.
• Месец Септември 2012г. - 2750,00лв.
• Месец Октомври 2012г.  - 1450,00лв.
• Месец Ноември 2012г.    - 3625,00лв.
• Месец Декември 2012г. - 1825,00лв.
В тази сума влизат и: средствата, кои-

то ежегодно предоставяме на лица с трай-
но намалена работоспособност и нужда 
от чужда помощ; средства за завършващи 
ученици от Дома за деца лишени от роди-
телски грижи в с.Доганово; средства за 
награди на лица, допринесли за култур-
ния и спортен живот в общината. Всички 
помощи по решение на общинският  съ-
вет изцяло са финансирани от местните 
приходи. 

През отчетния период се взеха важни 
решения, като:

Месец Януари 2012г.:
• Изменение и допълнение на На-

редбата за управление на  общинските 
пътища;

• Приемането на нова Наредба №1 
за обществения ред на територията на 
Община Елин Пелин;

• Създаване на еднолично друже-
ство с ограничена отговорност „Общин-
ски гори” ЕООД

• Програма за управление на Об-
щина Елин Пелин 2011-2015г.;

Месец Февруари 2012г.: 
• Приемане Отчета за изпълне-

нието на Общински бюджет 2011г. и при-
емането на Общински бюджет 2012г.;

• Даване съгласие „Газо-енер-
гийно дружество-Елин Пелин” ЕООД да 
участва в конкурс на ДКЕВР за издаване 
на лицензия за извършване на дейността 
„Разпределение на природен газ на тери-
торията на Община Елин Пелин”.

През 2012г. след дългогодишна съ-
дебна процедура, се стигна до спечелва-
нето от общинската фирма на конкурса 
на ДКЕВР. Общинската фирма „ГЕД-Елин 
Пелин” бе определена за титуляр на ли-
цензии за дейностите ”Разпределение на 
природен газ” и „Снабдяване с природен 
газ от краен снабдител” за територията 
на община Елин Пелин, и двете за срок от 
35години; 

Същата тази година завърши и про-
цедурата, открита с решение на Общин-
ски съвет по започнатото от предишният 
мандат апортиране на газопреносната 
мрежа, включваща разпределителни га-
зопроводи и отклонения на обща стой-
ност 3 227 889,67лв.

• Приета бе Стратегия за упра-
вление на общинската собственост за пе-
риода 2012-2015 година;

• Приемане на Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост;

• Взето е решение, с което се изра-
зява несъгласие със започването на про-
цедура по предоставяне на разрешение 
за проучване на добив на строителни ма-
териали на територията на Община Елин 
Пелин;

• Разрешен по решение на Об-
щински съвет дългогодишен проблем 
относно отчитането на водомерите на 
всички ползватели в общинската сграда 
на болницата чрез откриване на инди-
видуални партиди и изплащане на стари 
задължения за вода от ползвателите към 

„МБАЛ” ЕООД.
Месец Март 2012г.:
• Изменение и допълнение на На-

редбата за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услу-
ги на територията на Община Елин Пелин

Месец Април 2012г.:
• Наредба за управление на об-

щинските горски територии;
• Утвърден размер на наемни 

цени за отдаване на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд;

• Утвърден размер на наемни 
цени на постоянно затревени площи от 
общинския поземлен фонд;

Месец Май 2012г.:
• Изменение и допълнение на На-

редбата за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услу-
ги на територията на Община Елин Пелин

• Създаване на Звено за услуги в 
домашна среда към Домашен социален 
партонаж във връзка с участието на Об-
щината за безвъзмездна финансова по-
мощ по програма „Помощ в дома”

• Безвъзмездно отстъпване право 
на ползване на читалищните сгради на 
територията на Община Елин Пелин от 
читалищните настоятелства за читалищ-
ни нужди. За част от помещенията, които 
не са необходими за читалищни нужди и 
не възпрепятстват осъществяването на 
дейностите, за които са предоставени за 
безвъзмездно ползване и управление, мо-
гат да се отдават под наем след провеж-
дане на публичен търг или публично опо-
вестен конкурс по реда на Наредба №4 на 
Общински съвет;

• Приети годишни отчети за дей-
ността през 2011г. на общинските фирми 
«МБАЛ» ЕООД, «Медицински център І» 
ЕООД и «ГЕД» ЕООД от Общински съвет 
в качеството му на Общо събрание на съ-
щите.

Месец Юни 2012г.:
• Упълномощаване управителя на 

„Общински гори-Ел.Пелин” ЕООД да про-
веде процедура за възлагане изработва-
нето на Задание за горскостопански план 
и Горскостопански план за общинските 
горски територии в Община Елин Пелин. 
Необходимите средства в размер на 20 
000,00 лева да бъдат осигурени от Об-
щински бюджет 2012г.;

• Приет и одобрен Годишен план 
на общинска фирма „Общински гори-Ел.
Пелин” ЕООД за ползване на дървесина 
през 2012 година;

• Приет годишен отчет за дейност-
та през 2011г. на «Синанец» ЕООД от Об-
щински съвет в качеството му на  Общо 
събрание на същото.

Месец Юли 2012г.
•  увеличаване капитала на „Га-

зо-енергийно дружество-Елин Пелин” 
ЕООД от 594 000,00лв. на 4 341 700,00лв. 

• Осигуряване на допълнител-
ни средства за обезпечаване на учебния 
процес  в училища на територията на Об-
щината с разрешението да съществуват 
самостоятелни и слети паралелки под оп-
ределения минимум;

•  Предоставяне безвъзмездно за 
управление за срок от 6  години, недви-
жим имот  „Исторически паметник” зе-
млище гр. Елин Пелин, на Народно чита-
лище „Елин Пелин 1896” гр.Елин Пелин. 
Имотът ще се използва по предназначе-
ние за задоволяване потребностите на 
гражданите и развитие на читалищната 
дейност, чрез проект „Братската могила: 
съвремие - безвремие”

Месец Септември 2012г.:
• Откриване на яслена група в ЦДГ 

„Слънце” с.Гара Елин Пелин;
• Предоставяне на безлихвен заем 

от бюджета на Община Елин Пелин на об-
щинско дружество „Общински гори-Елин 
Пелин”;

Месец Октомври 2012г.:
• Приет План за енергийна ефек-

тивност на Община Елин Пелин за пе-
риода 2012-2015 година;

• Даване на съгласие за извършва-
не на сондажи в общински имот с цел до-
биване на вода за подобряване водоснаб-
дяването на с.Столник;

•  Общинска администрация да 

подготви предложение за реновирането 
на сграда-баня в гр.Елин Пелин,  което 
да е икономически изгодно и отговарящо 
на ЗРП на град Елин Пелин, програмите и 
плановете за развитие на Община Елин 
Пелин, с цел по-нататъшното използване 
на недвижимия имот общинска собстве-
ност;

• Възлага на Кмета на община 
Елин Пелин да кандидатства за средства 
по структурни и други фондове на ЕС, по 
национални програми и други източници 
за финансиране на обекти по изпълне-
ние на стратегическите цели на общин-
ския план за развитие и по конкретно за 
проект „Корекции на река Равна и река 
Лопушна в с. Голема Раковица, община 
Елин Пелин“.

Месец Ноември 2012г. :
• Правила за ползване на мери и 

пасища от общинския поземлен фонд на 
територията на Община Елин Пелин;

• Осигуряване на средства от об-
щинския бюджет за ремонт на черква „Св.
Георги” с.Елешница;

• Одобрено финансово участие от 
Общината за изграждане на спортна пло-
щадка в с.Габра.

Месец Декември 2012г.
• Одобрено кандидатстване на 

Община Елин Пелин по проект „Красива 
България” за преустройство на Основно 
училище с.Столник в детска градина;

• Одобрено кандидатстване на 
Община Елин Пелин по проект „Красива 
България” за ремонт на физкултурен са-
лон на Основно училище с.Равно поле в 
детска градина;

• Приета Годишна програма за 
развитие на читалищната дейност в Об-
щина Елин Пелин през 2013 година;

• Приета Стратегия за развитие на 
социалните услуги на Община Елин Пе-
лин и Годишен план за развитие на соци-
алните услуги за 2013г.;

Общинския съвет през изминалата 
година прие множество решения за про-
дажби чрез търг или конкурс на общин-
ска собственост, за отдаване под наем на 
такава, за прекратяване на съсобстве-
ност по молби на граждани. Независимо 
от липсата на интерес към закупуването 
на общинска земя, ОбС спазва своята по-
литика от педходният  си мандат-такива 
продажби да се реализират на цени НЕ 
по-ниски от реалните. При взимането на 
решения се ръководихме от интересите 
на гражданите, като не допуснахме инвес-
тиционни намерения, които биха довели 
до замърсяване на околната среда, като 
добив на инертни материали и кариери.

Приети са и голям брой решения да 
одобряване на подробни устройствени 
планове. Улеснихме процедурата по из-
работването им за техническата инфра-
структура, необходими за функционира-
нето на обектите, които ще се изграждат 
или разширяват върху земеделски земи. 

И през 2012 година Адвокатско друже-
ство „Вулджев и Вулджев” активно участ-
ваше във всички заседания на постоян-
ните комисии, на Общинския съвет и на 
Общите събрания на общинските фирми, 
като даваше професионални консултации 
и становища. 

Във връзка с жалби от населението 
през 2012г., бе сменена фирмата, извърш-
ваща транспортен превоз на територията 
на нашата община. 

Тази година приключи в полза на Об-
щината делото относно провеждането на 
конкурс за възлагане на обществен пре-
воз на пътници. 

Общински съвет-Елин Пелин подходи 
отговорно към задълженията си, показа 
активност към проблемите на Общината 
и обществото и допринесе за успешното й 
развитие.

Нашите приоритети бяха в много на-
соки, най-вече: публичност и откритост; 
активизиране на гражданското общество 
за участие в управлението на общината; 
повишено благосъстояние на гражданите 
с развит бизнес, техническа и социална 
инфраструктура. Работихме за усвояване 
на средства от Европейския съюз като ва-
жен източник за финансиране по време 
на криза.

отчет за дейността на общински съвет и неговите комисии - 01.01.12 до 31.12.12 г.
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Какво е вашето участие 
в проекта?

В  ОДЗ „Радост“ работя 
като главен учител. Имам 
осемнадесет години трудов 
стаж в тази област. 

В проекта участвам като 
лектор. Работя с деца от 
ромски произход. Групата се 
състои от 13 деца на възраст 
5-6години. Заниманията се 
провеждат два пъти седмич-
но- вторник и петък от 16.00 
часа.

Смятате ли, че чрез ра-
ботата ви по програмата 

ще успеете да задържите 
ромските децата в детската 
градина?

Нашата работа е много 
отговорна. Мисията на учи-
теля е да работи и възпита-
ва деца от различен етниче-
ски произход. Учим ги на само-
увереност и самоуважение. 
Стимулираме родителите 
да бъдат наши партньори в 
образователно-възпитател-
ния процес, мотивираме и са-
мите деца. След положените 
от нас усилия не мога да бъда 
друго, освен оптимист.Вяр-
вам, че ще съумеем да  при-
влечем  и задържим ромите в 
детската  градина. 

С какво допринася изу-
чаването на ромски фолк-
лор за интеграцията на де-
цата от малцинствата?

Това е една възможност 
да се докоснем до бита и 
традициите на ромите. Ва-
жен принцип на развитие на 

националната културна по-
литика е насърчаване на кул-
турното многообразие при 
съхраняване на единството 
на националната култура. 
Това предполага съхраняване 
и насърчаване  на различните 
етнически общности и създа-
ване на подходящи условия за 
изразяване на езиковата и ре-
лигиозната им самобитност 
и от друга страна, ефектив-
ни усилия от страна държа-
вата и обществото, за въ-
вличането им в общонацио-
налния и общоевропейския 
културен процес. 

В процеса на изучаване на 
ромския фолклор в детската 
градина, ние внасяме елемен-
ти от традициите, занаяти-
те, приказния и музикален 
фолклор, историята, бита и 
културата едновременно и 
на  българите и на ромите. 
Това неминуемо води до обмен 
в диалога и разбирателство 
между различните култури.

Какви трудности срещ-

нахте при реализирането 
на проекта?

Преди стартирането на 
проекта, ни беше трудно да 
приобщим  родителите, кои-
то живеят в местния ромски 
квартал „ Върбето”. Много 
по-лесно водехме разговори с 
родителите, които живеят 
в града. Те са съпричастни 
към нашите проблеми и проя-
вяват активност и социална 
ангажираност към проекта.

В началото на учебния 
процес срещахме трудности 
поради неразбирането на де-
цата на думи от българския 
език, но с течение на времето 
установихме нормална кому-
никация.

Срещате ли съдействие 
от страна на родителите?

В началото родителите 
бяха скептично настроени 
към нашите идеи за инте-
грирано обучение на ром-
ските деца. В последствие 
малчуганите започнаха да 
общуват по-непринудено със 

своите връстници от група-
та. Научаваха много стихо-
творения и възпроизвеждаха 
съдържанието на български 
и ромски приказки, за което 
сме благодарни и на техните 
родители, които определено 
показват съпричастност и 
ни доказаха, че можем да раз-
читаме на тях за успешната 
реализация на проекта.

Какви са вашите очаква-
ния от проекта?

Аз обучавам деца от под-
готвителните групи. Мои-
те очаквания са  свързани с 
по-добрата подготовка на 
децата за училище. Овладя-
ването на българския език е 
сложен процес, който изисква 
усилия от страна на учите-
ля, но и на родителя.Въпреки 
трудностите, аз съм сигурна, 
че ще постигнем успех. Защо-
то УСПЕХ означава да получа-
ваш това, което искаш. А ние 
– лекторите по програмата, 
наистина ИСКАМЕ да образо-
ваме ромските деца.  

През септември, 2012 година в Об-
щина Елин Пелин стартира образо-
вателен проект към Министерство 
на образованието, младежта и наука-
та-„Пълноценна образователна ин-
теграция на децата от ОДЗ „ Радост“. 
За неговото изпълнение е осигурена 
финансова помощ в размер на 17 818 
лева. Той е предвиден по Приоритет 

1 от Тригодишната програма за дей-
ността ЦОИДУЕМ 2010-2012. 
Благодарение на екипа, работещ по 
проекта, в ОДЗ „Радост“, гр. Елин Пе-
лин цари атмосфера на междукултур-
но опознаване и сближаване на деца-
та от уязвимите малцинствени групи 
с останалите деца. 
„Интеграцията на ромските деца е не-

делима част и необходим елемент от 
процеса на модернизация на българ-
ското образование. Без нея образова-
телната ни система би останала чуж-
да на един голям процент български 
граждани”- именно това споделиха с 
нас участниците в проекта.

СЛЪНЦЕТО СВЕТИ ЕДНАКВО ЗА ВСИЧКИ

    Вася Стоянова, лектор по програмата 

Какво е вашето участие 
в проекта?

Работя като старши учи-
тел в ОДЗ „Радост“, гр. Елин 
Пелин. Обичам работата с 
децата. Тя ми дава сили и ку-
раж вече двадесет години. 

В проекта участвам като  
лектор.  Групата ми се със-
тои от 18 деца от ромски 
произход на възраст между 
3-5 години. Заниманията ни 

се провеж-
дат два 

пъти седмично- вторник и 
петък.

Смятате ли, че чрез ра-
ботата ви по програма ще 
успеете да задържите деца-
та в детската градина?

Да, защото на децата им 
е интересно и приятно обу-
чението, което провеждаме. 
Те с желание се включват в  
музикалните и изобразител-
ните дейности. Ние съумява-
ме да ги приобщим към новия 
ред и начин на живот бавно, 
трудно и постепенно, но ре-
зултатно.

С какво допринася изу-
чаването на ромски фолк-
лор за интеграцията на де-
цата от малцинствата?

 В детската градина изу-
чаваме както ромски, така 
и български фолклор, което 

несъмнено допринася за из-
граждане на добри взаимо-
отношения между децата, 
тъй като по този начин те 
се запознават  едновременно 
с антропологията  на ром-
ските и български тради-
ции. Изучаването на ромския 
фолклор води до възпитаване 
на етническа толерантност, 
гордост и и най-вече – прия-
телство!

Какви трудности срещ-
нахте при реализирането 
на проекта?

Може би като основна 
трудност пред нас се изпра-
ви  непознаването на наро-
допсихологията на ромите 
и тяхното притеснение, че 
не са разбрани.Те не искат 
да живеят по друг начин. Те 
сами се изолират, затварят 
и предпочитат децата им 
да усвояват навици, култура, 

поведение в семейството, а 
не в училището. За ромите е 
по-важно децата им да бъдат 
възпитавани в собствената 
им семейна среда, да спазват 
приетите в общността нор-
ми на поведение и умения. 

По време на провеждане на 
първата  родителска  среща, 
на която запознахме българ-
ските и ромските родители с 
проекта, някои от тях  реаги-
раха негативно. Но с течение 
на времето отношенията 
между тях се подобриха.

Срещате ли съдействие 
от страна на родителите?

В процес на изпълнение на 
проекта забелязах, че децата 
започнаха редовно да посеща-
ват детската градина и да се 
включват във всички празни-
ци, които бяхме организира-
ли. Родителите оказаха съ-
действие относно празнични-

те костюми и изработване-
то на декорите във връзка с 
ромския празничния концерт, 
който ни предстои през ме-
сец май.

Какви са вашите очаква-
ния от проекта?

Аз съм убедена, че деца-
та от ромски произход ще 
се приобщат към детските 
колективи, ще преодолеят 
социалната и образовател-
ната изолация. А между ро-
дителите от двата етноса 
ще има разбирателство и съ-
трудничество.

 Препятствията са 
задължителни, преди да се 
стигне до успеха.Когато се 
касае за възпитание и обра-
зование на деца от малцин-
ствените групи, победата 
идва след поредица от битки 
и поражения.Но все пак ИДВА! 

Какво е вашето участие 
в проекта?

 Участвам в проекта 
като доброволец. Работя в 
ОДЗ „Радост” като младши 
учител от 6 месеца. Сту-
дентка съм в Югозападен уни-
верситет „ Неофит Рилски” 
гр. Благоевград-ІІ курс, специ-

алност: Предучилищна и 
начална училищна педаго-
гика. Работата  с деца ми 

доставя голямо удовлетво-
рение както професионално, 
така и морално.

в коя от дейностите по 
проекта взехте участие?

Участвам в проучвател-
ната дейност. Осъществя-
вам срещи със семейства, 
съхранили голяма част от 
ромското фолклорно богат-
ство , издирвам и записвам   
приказки, песни и предания, 
събирам  фотографии, проуч-
вам  литература, участвам  
в подготовката на празни-
ците, посещавам  домове на 
ромски семейства по време 
на семейни и традиционни 
празници, провеждам анкети.

защо решихте да участ-
вате като доброволец?

Реших да участвам в про-
екта като доброволец, защо-
то за мен доброволчеството 
е начин, чрез който хората 
могат да помагат за опреде-
лена кауза.  Да си добро-
волец е въпрос на личен избор. 
Това означава безвъзмездно 
да даряваш своя труд и в за-
мяна да придобиваш знания и 
опит.

Аз вярвам в каузата, коя-
то съм избрала.Смятам, че за 
пълноценната образовател-
на интеграция на децата от 
ромския етнос,  от изключи-
телна важност е  работата 
още в предучилищна възраст. 
Така ще им се осигури основа-
та за успешна реализация в 
бъдеще.

Кунка Ангелова-старши учител

Елена Стоянова Недкова
- доброволец по проекта

През есента в нея се вклю-
чиха „Пени Маркет Бълга-
рия”  ЕООД,  „Интерскай” 
летище Лесново, „Унивег 
България” ЕООД и родители-
те Стефан и Елена Николо-
ви, Валери Ватев, Велислава 
Туртуркова, Даниела Бори-
сова, Милена Венциславова, 
Милка Иванова. Така децата 

станаха стопани на нови 30 
паркови дървета и храсти 
и получиха един от най-ва-
жните житейски уроци – че 
с грижата към природата се 
създава един по-добър свят, 
един красив и чист град.

Дворът на ОДЗ „Здравец” 
е голям, затова подарете 
дръвче на детската градина! 
Станете част от израства-
нето на нашия детски парк!

„Подари дръвче на детската градина”
еко инициативата на одз „здравец” гр. Елин 

Пелин продължава и в пролетните месеци



БРОЙ 3 - МАРТ 2013 Г.4
Решения на Общински съвет - Елин Пелин

Решение № 555
приема предложения дневен ред, 
както следва:
1.  Отчет от за дейността на 
Общински съвет-Елин Пелин 
и неговите комисии за периода 
01.01.2012 г.- 31.12.2012 г., 
внесен от Председателя на 
Общински съвет-Елин Пелин под 
№ОС-6603/08.02.2013г. (изпратен 
на общинските съветници за 
запознаване на електронните им 
пощи)
2. Предложения на  постоянната 
комисия по „Финанси, бюджет 
и програми за развитие”, от 
заседание проведено на 19.02.2013 
г. 
3. Предложения на постоянната 
комисия по „Финанси, бюджет 
и програми за развитие”, от 
съвместно заседание с всички 
постоянни комисии на Общински 
съвет-Елин Пелин,  проведено на 
19.02.2013 г. относно Отчет за 
изпълнение на бюджета за 2012 
г.  и Бюджет за 2013 година на 
Община Елин Пелин.
4. Предложения на постоянната 
комисия по „Устройство на 
територията, строителство, 
екология, селско и горско 
стопанство”, от заседание 
проведено на 11.02.2013 г.
5. Предложения на постоянната 
комисия по  „Здравеопазване, 
образование, култура и 
вероизповедание, спорт и 
социални дейности”, от заседание 
проведено на 14.02.2013 г.
6. Предложения на постоянната 
комисия по „Инвестиции, 
управление и разпореждане 
с общинско имущество”, от 
заседание проведено на 20.02.2013 
г.
7. Разни
8. Отговор на Кмета на Община 
Елин Пелин по Питане от Валери 
Брънзелов – общински съветник 
с вх.№ГР-6596(1) от 11.02.2013 
година

Решение № 556
одобрява вътрешни компенсирани 
промени в плана по бюджета 
за 2012 г. по дейности, видове 
разходи и параграфи както следва:
Държавни дейности
1.Общинска администрация.
2.Държавни и общински служби и 
дейности по изборите.
3.Др. дейности по вътр. сигурност.
4.ЦДГ.
5.Др. дейности по образованието.
6.Дневен център за стари хора.
7.Детски ясли и яслени групи в 
ОДЗ.
8.Здравни кабинети в ЦДГ и ОУ.
9.Домове за деца.

Решение № 557
               1. Дава съгласие Община 
Елин Пелин да кандидатства за 
финансиране по Оперативна 
програма „Административен 
капацитет”, приоритетна 
ос І ”Добро управление”, 
подприоритет 1.1 ”Ефективна 
структура на държавната 
администрация”, бюджетна линия 
BG051PO002/13/1.1-07.
2. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да подпише 
изискваните по проектната 
документация  декларации и 
документи.

Решение № 558
             1. Дава съгласие за осигуряване 
на средства за допълнителен 
собствен финансов принос над 
задължителните 5%, в размер на 
10 876,78лв. за реализиране на  
проект „Подготовка и провеждане 
на иновативно културно събитие 
Шопски празник „Що е Европско, 
оно е от Шопско“.
   2. Сумата в размер на 34 
847,68лв., в т.ч. задължителен 
собствен финансов принос    23 
970,90лв. или 5,025%  от 
стойността на проекта и 10 
876,78лв. допълнителен собствен 
финансов принос, са предвидени 
в дейност 7-3-759 Други дейности 
по културата, § 1020  Разходи за 
външни услуги Месни дейности.

Решение № 559
         Приема отчета за изпълнение 
на бюджета за 2012 г. на Община 
Елин Пелин , както следва:
1.по прихода – 12 245 100  лв.
 2. по разхода -  12 245 100 лв.
          В т.ч.Делегирани държавни 
дейности -  5 936 970 лв.
                    Местни дейности – 6 
090 614 лв.
                    държавни дейности 

дофинансирани с общински 
приходи – 217 516 лв.
  3.Приема разчета и отчета за 
капиталовите разходи за 2012 г.- 1 
044 814 лв.
 4.Приема отчета за изпълнение 
на извънбюджетните сметки 
и фондове за 2012 г., съгласно 
Приложение
 5. Приема отчета за състоянието 
на общинския дълг за 2012 г., 
съгласно Приложение

Решение № 560
             Утвърждава разпределение 
на сумата от 30000,00лв. в Справка 
за разпределение на субсидията 
определена в Бюджет 2013 година 
за спортните организации към 
Общински бюджет 2013 година на 
Община Елин Пелин.

Решение № 561
       Приема начален годишен план 
за бюджета за 2013 г. по прихода 
и разхода по функции и дейности.

Решение № 562
    1.  Одобрява ПУП-ПЗ „ За 
машинно-тракторен парк ” на 
имот № 056010, местност „ Висо 
- П ” в землището на с.Мусачево;
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите;

Решение № 563
1.  Одобрява ПУП:
а/ ПЗ „ За вилно строителство и 
трафопост ” на имот № 055057, 
местност „ Краище ” в землището 
на с.Нови хан;
б/ ПП за електроснабдяване / 
подземна кабелна линия през 
имот № 000669 – полски път / 
за захранване на обект „ Вилно 
строителство и трафопост ” в имот 
№ 055057;  
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите;

Решение № 564
               Дава съгласие да се проведат 
процедури по ЗУТ за изменение 
на ПРЗ на УПИ І- За градина и 
млекосъбирателен пункт, кв. 16, 
по действащия план на с. Петково, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област, за разделянето му на 2 
самостоятелни урегулирани имота, 
а именно УПИ ,, За обществено 
обслужване” и УПИ ,, За градина 
и детска площадка”.

Решение № 565
           Дава съгласие да се проведат 
процедури по ЗУТ за изменение на 
ПРЗ на УПИ І- За КОО, кв. 25, по 
действащия план на с. Елешница, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област, за функционалното му 
разделяне на самостоятелни 
урегулирани поземлени имоти 
,, За обществено обслужване” 
във връзка с оптималното им 
използване.

Решение № 566
               1. Общинска администрация 
да предприеме мерки за износ 
за окончателно обезвреждане на 
Б- Б кубовете, находящи се в с. 
Лесново.
2. До окончателното решаване 
на проблема да се обезопаси 
съществуващата площадка.
3. В срок до 01.05.2013 година 
Общински съвет- Елин Пелин  да 
бъде информиран за предприетите 
действия.

Решение № 567
             Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ размер на 75.00 
лв. от бюджета на Община Елин 
Пелин за 2013 година, на следните 
физически лица:Пълните 
текстове четете на адрес 
www.elinpelin.org

Решение № 568
               Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013г. 
на Валентин Горанов Горанов 
от гр.Елин Пелин в размер на 
200,00 (двеста) лева,  във връзка 
с провеждането на абитуриентски 
бал за завършено средно 
образование и затрудненото 
материално положение на 
семейството.

Решение № 569
             Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ на Мартин 
Ангелов Константинов от с.Гара 
Елин Пелин в размер на 200,00 
(двеста) лева;

Решение № 570

          Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ на Борислав 
Петров Тонев от с.Доганово в 
размер на 200,00 (двста) лева;

Решение № 571
             Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ на Мария 
Иванова Бутракова от с.Гара Елин 
Пелин в размер на 200,00 (двеста) 
лева;

Решение № 572
                   Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ на Борислав 
Емилов Пейчев от с.Нови хан в 
размер на 200,00 (двеста) лева;

Решение № 573
                     Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ на Тереза 
Петрова Дескова от с.Гара 
Елин Пелин в размер на 500,00 
(петстотин) лева за лечението на 
сина й Петър Симеонов Узунски.

Решение № 574
                 Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ на Гергана 
Петрова Богданова от с.Огняново 
в размер на 1000,00 (хиляда) лева 
във връзка със здравословното 
състояние  на децата й 
Александър и Евгени Грозданови 
Александрови  и нуждата от 
специализирано терапевтично 
осигуряване.

Решение № 575
                     Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ на Атанас 
Борисов Гергов от с.Нови хан в 
размер на 1000,00 (хиляда) лева във 
връзка с изключително тежкото му 
здравословно състояние.

Решение № 576
  Преобразува Целодневна 
детска градина „Слънце” с 
административен адрес: с.Гара 
Елин Пелин, ул.”Васил Левски” 
№7 в Обединено детско заведение 
„Слънце” с една яслена група,  с 
административен адрес: с.Гара 
Елин Пелин, ул.”Васил Левски” 
№7.

Решение № 577
               създава Общински 
консултативен съвет по въпросите 
за младежта.

Решение № 578
             приема Общински годишен 
план за младежта за 2013 година 
в Община Елин Пелин, съгласно 
приложението.

Решение № 579
               приема Отчет за работата 
на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни, 
община Елин Пелин за 2012 г., 
съгласно приложението.

Решение № 580
                приема актуализация на 
Годишна програма за управление 
и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2013 година, приета 
с Решение №546/31.01.2013г. на 
Общински съвет, в част:
                     ІV.ОПИСАНИЕ НА 
ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 
НА СЪСОБСТВЕНОСТ
               1. 10 кв.м./десет кв.м./, от 
улица, придаваема площ към УПИ 
ІV-220, кв.63 по КРП на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, 
област Софийска
2. 160 кв.м./сто и шестдесет кв.м./, 
от дере, придаваема площ към 
УПИ І-110 кв.16 по КРП на с.Нови 
хан, Община Елин Пелин, област 
Софийска

Решение № 581
                 1. Променя 
характера на собствеността от 
публична общинска в частна 
общинска собственост на закрита 
задънена улица с о.т. 7а-7б-7в с 
площ 170кв.м., придадени към 
УПИ ХХ-210, кв.3 по плана на 
с.Богданлия, община Елин Пелин, 
област Софийска.

Решение № 582
            1. Да бъде отдаден 
под наем чрез провеждане на 
публичен търг недвижим имот – 
публична общинска собственост 
съставляващ помещение, 
находящо се в едноетажното 
тяло на сградата на Народно 
Читалище ”Отец Паисий” в УПИ 
ХІІ-читалище, селкооп и селсъвет, 
между кв.15, 16, 17, 18 и 28 по 
действащия регулационен план на 
с.Мусачево, Община Елин Пелин;
 -    обща ползваема площ - 152 

кв.м.;
 -    за срок от 5 /пет/ години;
 -  начална тръжна 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 
чрез публичен търг и сключи 
договор с кандидата обявен за  
спечелил търга.

Решение № 583
1. Да бъде прекратена 
съсобственост с Община Елин 
Пелин за 10 кв.м./десет кв.м./, /
от улица/, придаваема площ 
към УПИ ІV-220 кв.63 по КРП 
на гр.Елин Пелин, Община Елин 
Пелин, област Софийска, съгласно 
кадастрален и регулационен 
план, утвърден със заповед 
№АБ-164/1985 год. и изменен 
със заповед №ТС-69/1999 год. на 
Кмета на Община Елин Пелин. 
  Съсобственик на УПИ 
ІV-220 в кв.63, по плана на гр.Елин 
Пелин с нотариален акт  №151, 
том VІІІ, дело №1165 от 2012 год. 
е Александър Антонов Тонев с 
неуредени сметки по регулация.
2. Утвърждава изготвената пазарна 
оценка от лицензиран оценител 
на имота подробно описан в т.1 
в размер на 210.00 лв. /двеста и 
десет лева и 00 ст./ - без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да сключи 
договор за прекратяване на 
съсобственост за 10 кв.м./десет 
кв.м./, придаваема площ към УПИ 
ІV-220 кв.63 по плана на гр.Елин 
Пелин, община Елин Пелин с 
Александър Антонов Тонев, чрез 
продажба частта на Общината.

Решение № 584
  1.Да бъде прекратена 
съсобственост с Община Елин 
Пелин за 8 кв.м./осем кв.м./, /от 
път/, придаваема площ към УПИ 
І-359 кв.54 по КРП на с.Равно 
поле, Община Елин Пелин, област 
Софийска, съгласно кадастрален и 
регулационен план, утвърден със 
заповед №2471/1964 год., актувани 
с АЧОС №2328/17.01.2013г. 
вписан в АВ.
 Собственици на УПИ І-359 в 
кв.54, по плана на с.Равно поле 
с нотариален акт  №10, том І, 
дело №42 от 1992 год. са Тодор 
Грозданов Димитров и Григор 
Грозданов Димитров.
2. Утвърждава изготвената пазарна 
оценка от лицензиран оценител на 
имота подробно описан в т.1 в 
размер на 68.00 лв. /шестдесет и 
осем лева и 00 ст./ - без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да сключи договор 
за прекратяване на съсобственост 
за 8 кв.м./осем кв.м./, придаваема 
площ към УПИ І-359 кв.54 по 
плана на с.Равно поле, община 
Елин Пелин с Тодор Грозданов 
Димитров и Григор Грозданов 
Димитров, чрез продажба частта 
на Общината.

Решение № 585
               Изменя т. 2 на Предложение 
с вх.№ ОА-6628/15.02.2013г. от г-н 

Й.Йорданов – ИД Кмет на Община 
Елин Пелин  по следния начин: 
Общински съвет- Елин Пелин да 
утвърди пазарна оценка на имота, 
подробно описан в т.1 в размер на 
10,00 лв./кв.м. или общо 1600,00 
лв. /хиляда и шестотин лева и 00 
ст./ - без ДДС.

Решение № 586 
        1. Да бъде прекратена 
съсобственост с Община Елин 
Пелин за 160 кв.м. /сто и шестдесет 
кв.м./, /от дере/, придаваема площ 
към УПИ І-110 кв.16 по КРП на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, 
област Софийска, съгласно 
кадастрален и регулационен план, 
утвърден със заповед №03873/1964 
год.
  Собственик на УПИ І-110 
в кв.16, по плана на с.Нови хан 
с нотариален акт  №134, том ІV, 
дело №771 от 2005 год. е Найден 
Димитров Симеонов.
2. Утвърждава пазарна оценка на 
имота, подробно описан в т.1 в 
размер на 10,00 лв./кв.м. или общо 
1600,00 лв. /хиляда и шестотин 
лева и 00 ст./ - без ДДС. 
3. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да сключи 
договор за прекратяване на 
съсобственост за 160 кв.м./сто и 
шестдесет кв.м./ придаваема площ 
към УПИ І-110 кв.16 по плана на 
с.Нови хан, община Елин Пелин с 
Найден Димитров Симеонов, чрез 
продажба частта на Общината.

Решение № 587
          1. Дава съгласие да бъде 
изработена схема на преместваеми 
обекти, съгласно чл.56 от ЗУТ от 
главния архитект на Община Елин 
Пелин върху уширение на тротоар 
към улица с о.т. 94-95 /терен 
между НЧ „Безсмъртие” и пътя 
Елин Пелин-Лесново-Доганово/, 
находяща се в с.Лесново, община 
Елин Пелин, област Софийска.

Решение № 588
                  1. Да се учреди 
право на пристрояване на Катя 
Славова Петкова управител на 
ЕТ”АИПСМП – Катя Петкова”, 
собственик на Амбулатория 
индивидуална практика за 
специализирана медицинска 
помощ в УПИ VIII-за ОЖС и КОО 
в кв.164 по плана на гр.Елин Пелин 
за изграждане на пристройка със 
ЗП 35 кв.м. по указания на скицата 
начин и при спазване на следните 
показатели: - плътност – 70%,   
Кинт – 2.0 и озеленяване 30%.
2. Упълномощава  Кмета на 
Община Елин Пелин да възложи 
изготвянето на пазарна оценка 
от лицензиран оценител за 
учредяване право на пристрояване 
на пристройка към Амбулатория 
индивидуална практика за 
специализирана медицинска 
помощ в УПИ VIII-за ОЖС и КОО 
в кв.164 по плана на гр.Елин Пелин 
за изграждане на пристройка със 
ЗП 35 кв.м. 
 
   Пълните текстове 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.Решение №1461/30.06. 2011г. на Общински съвет – 

Елин Пелин е в законна сила. 
 2.Решения №№751,752,753,754, 755, 756, 757 и 

758/29.10.2009г. на ОбС са в сила; точка 5 от Решение 
№759 от 29.10.2009г. на ОбС е отменена, точки 1, 2, 3 и 4 от 
същото са в сила. 

  3.Решение №1370/31.03.2011г. на Общински съвет е 
провъзгласено за нищожно, съгласно Решение №5305/11.04. 
2012г. на Върховен административен съд по дело 
№14005/2011 година.

   4. Решение №208/29.03.2012г. на Общински съвет е в 
сила, съгласно влязло в сила Определение №1017/15.12. 
2012г. на Административен съд София област по дело 
№345/2012г., потвърдено и от Върховен административен 
съд по дело №1058/2013 година.

Н А Р Е Ж Д А Н Е
№ 1 / 15.03.2013 година

Да се поправи явна фактическа грешка в основанието, на 
което е прието Решение №560 по Протокол №17 от редовно 
заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 28.02.2013г.

Общински съвет-Елин Пелин
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интервю с д-р Катрин Крахтова, управител на 

Медико-козметичен център „Скин Системс”с. доганово
Медико-козметичен център „Скин 

Системс”с. Доганово, Общ. Елин Пелин 
предлага на пациентите си  обслужва-
не на световно ниво. Клиниката е обо-
рудвана с високотехнологична апара-
тура. В  нея работят доказани специа-
листи, което гарантира  качеството на 
предлаганите медицински услуги.

Интервю с д-р Катрин Крахтова, 

управител :
Каква е дейността на частната 

болница?
 Болницата се занимава с пластич-

но-възстановителна и естетична хи-
рургия, ортопедия и травматология, 
обща хирургия, както и физиотерапия 
и рехабилитация. Извършваме цяла-
та гама от естетични операции за 
красота, но пластично-възстанови-
телната хирургия не се изчерпва само 
с това. Посещават ни пациенти от 
цялата страна с изгаряния, послед-
ствия от изгаряния, белези, необходи-
мост от реконструктивни операции. 
Извършваме вторични операции след 
карцином на гърдата с поставяне на 
силиконови протези, присаждане на 
кожа и много др.

    В сферата на ортопедията леку-
ваме оперативно всички заболявания 
на крайниците. 

Всички операции и лечебни ин-
тервенции, без тези за красота са по 
НЗОК.

Като ръководител на най-добра-
та и  най-голямата частна болница 
в българия за пластична хирургия 
и ортопедия , несъмнено работите 
с едни от най-добрите специалисти, 

бихте ли ни разказали нещо повече 
в тази насока? 

 Почти всички лекари при нас в 
болницата и в медицинският център 
в гр. Елин Пелин дойдоха от Пирогов, 
Медицинска академия и други големи 
болници. Болницата е обезпечена с 
отлични специалисти, хора с дългого-
дишен опит и доказани качества. Това 
, както и модерната апаратура ни 
позволява да предоставим много ви-
соко ниво на здравната услуга.

Какви са възможностите за обу-
чение и специализация на лекари-
те при вас?

Нашите лекари се вълнуват от 
всички новости , посещават конгреси, 
семинари и различни форуми у нас и 
в чужбина. Медицината е динамична 
наука, недопустимо е да се изостава 
от новостите, въпреки голямата ан-
гажираност с пациенти.

бихте ли ни разказали за проек-
та си „Училище за медицинска ко-
зметика”?

Училището за козметика е факт. 
От няколко години имаме лиценз от 
МО .Професията козметик е една пре-
красна професия, но и отговорна. Ние 
подходихме много сериозно към обра-
зователният процес.Част от препо-
давателите са лекари и нашите кур-
систи добиват основни познания по 
анатомия, физиология, често срещани 
заболявания в дерматологията и дру-
ги.Получават, разбира се и сериозна 
практическа подготовка. Упражнени-

ята се извършват с най-съвременна-
та козметична апаратура. Много от 
нашите курсисти вече са специалисти 
с добра кариера.

работите ли със здравната каса и 
по какви клинични пътеки?

Работим със Здравна каса по мно-
го клинични пътеки от ортопедия, 
пластична хирургия, обща хирургия и 
физиотерапия.Някои от дейностите 
са уникални не само за района на Елин 
Пелин, но и за цялата Софийска об-
ласт, а пътеките в сферата на плас-
тично-възстановителната хирургия 
се работят на много малко места в 
страната.

Системата на здравеопазването 

в българия е един от най-често об-
съжданите въпроси между специа-
листите. вие лично оптимист ли 
сте?

В здравеопазването и в медици-
ната без оптимизъм не може.Вече не 
искам да мисля за проблемите в сек-
тора.Интересуват ме пациентите и 
техните проблеми, да имат достъп 

до качествено здравеопазване.Работа 
на държавата е да намери средства, 
за да се лекуват хората нормално.При 
нас условията са луксозни, специали-
стите и апаратурата – много добри, 
но отпуснатите средства са недос-
татъчни и се налага изчакване; това 
е в ущърб на хората.

Каква е вашата формула за успе-
шен бизнес в системата на здравео-
пазването?

Да работиш много и да си почтен с 
хората.Те го разбират и рано или къс-
но успехът идва.

 Когато отворихме Скин Системс в 
края на 2009 год. , хората от община-
та се страхуваха да престъпят прага, 
мислеха, че като болницата е частна 
всичко струва много пари.А всъщност  
е точно обратното.В болницата и в 
медицинският център няма доплаща-
не, всичко е по Здравна каса, все още не 
се плаща дори потребителска такса.

Кое от постигнатото от вас ви 
носи най-голямо удовлетворение?

Щастлива съм, че направихме една 
европейска болница.Обаждат се и 
търсят помощта ни хора от цялата-
страна, без да правим почти никаква 
реклама. Само от уста на уста.

вашето послание към читатели-
те на вестник Елин Пелин днес?

Желая им да са здрави, позитивни, 
щастливи.Да се грижат своевременно 
за здравето си и да знаят, че вратите 
на нашата болница са винаги отворе-
ни за тях , ако имат нужда от помо-
щта ни.

УВАЖАЕМИ
     СЪГРАЖДАНИ,

За 44 – та поредна година, 
от 24 – ти юни до 30 - ти юни, 
в гр. Елин Пелин ще се прове-
де „Шопски празник“ – 2013 г.

От 1970 г. и до днес, цели 
четири десетилетия, непоко-
лебимо вярно на традиция-
та, ръководството на Общи-
на Елин Пелин работи, за да 
поддържа и съхранява жив 
духа на шопа.

Мащабността, размаха, 
зрелищното многообразие, 

включващо в програмите 
различни по стил и въз-
действеност изпълнители 
разгръщат съдържанието на 
празника.

За да отговорим на кул-
турните нужди на население-
то, Ви  предлагаме в предсто-
ящата програма на „Шопски 
празник“ – 2013 г. да бъдат 
включени ваши идеи и пред-
ложения.

Уверяваме Ви, че оценява-
ме ангажираността, с която 
Вие като граждани на Общи-
на Елин Пелин ще съдейства-
те, за да направим Празника 
заедно гордост за Шоплука и 
цялата страна.

благодарим ви за учас-
тието!

Вашите идеи и предложе-
ния можете да дадете в ЦУИГ 
към Община Елин Пелин, 
НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. 
Елин Пелин и на e-mail: otdel-
oksd@hotmail.com

ДОПИТВАНЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА 
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО 
ПРОВЕЖДАНЕ НА

 „ШОПСКИ ПРАЗНИК ‘13“

С поезия  и музика г-н 
Кирил Назъров представи 
новата си стихосбирка „За-
връщане” в залата  на Адми-
нистративен културен цен-
тър, гр. Елин Пелин.Водещ 
на културната вечер бе г-жа 
Виолета Гацева. Приятели, 
близки и колеги уважиха г-н 
Назъров и  заедно  преоткри-
ха светa на лириката. Гостите 
се насладиха на чувствен ре-
цитал на децата от Театрално 
студио „Талант”, които  из-
пълниха за аудиторията част 
от творбите на автора. 

 От името на Г-жа Галя 
Георгиева - кмет на Общи-
на Елин Пелин,  бе поднесен 
поздравителен адрес.

 Новата стихосбирка 
на Кирил Назъров „Завръща-
не” (изд. „Мултипринт”, Со-
фия, 2012 г.) дълбоко  развъл-
нува гостите на мероприяти-
ето. Завръщане – към дома, 
към корена? Завръщане към 
себе си? Или може би просто 
завръщане към „сериозната” 
поезия, онази, която е насо-
чена към възрастните…

  Както авторът спо-
деля в предисловието, такава 
поезия е писал като юноша, 
а след това, във времената 
на цензура, все по-рядко „и 
то за най-съкровени, сакрал-
ни неща в живота”. Може би 
точно затова стихосбирката, 
събрала тези емоционалност  
докосва най-дълбоките и 
скрити кътчета в душата на 
читателя.

Кирил Назъров ни повеж-
да по една духовна спирала, 
която ни отвежда от изкон-
ното начало („Оттук Бълга-
рия започва”) до космиче-
ската необятност и безкрая 
(„Животът продължава”).

Всяко стихотворение е с 

явно или скрито посвеще-
ние. И това не е формалност, 
а отражение на същностната 
връзка между автора и лири-
ческия аз. 

 Не бива да забравя-
ме, че Кирил Назъров е пре-
ди всичко сатирик и детски 
поет. Спецификата на сатира-
та и литературата за деца из-
исква от пишещия безуслов-
на честност и пълно покри-
ване на човешката същност/
позиция с художественото 
послание. Тук няма място за 
многословие, няма място за 
лицемерие, скрито зад мно-
гото думи. 

Представяне на стихосбирката „завръщане” 
на г-н Кирил назъров



Инициативата бе на кмета на селото, 
г-н Цветелин Добрев. По този симво-
личен начин той поздрави своите съ-
граждани по случай 1ви март и им поже-

ла здраве и благоденствие. Закичването 
с мартеница се прави единствено в Бъл-
гария още от древността. В този ритуал 
са вплетени желанията и надеждите на 
всеки човек за здраве, щастие и проспе-
ритет както за него, така и за близките 
му.

 „Празникът на Баба Марта в българ-
ските традиции е символ на пролетта и 
носи пожелание за здраве и плодородие, 
именно това е и моето послание към 
всички българи. Искам да накарам хо-
рата да погледнат нагоре към дървото и 
да се усмихнат. По-голямо признание от 
усмивката за мен няма. Искренно благо-
даря на младите хора, които ме подкре-

пиха в изпълнението на идеята ми .  ”- 
Това сподели с нас кмета на с. Елешница  
г-н Добрев. 
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По случай един от най-хубавите български празници – Баба 
Марта, учениците от  ателие „Приложни изкуства”  зарадваха 
всички с изработени от тях мартенички

                                                                            Изложба-конкурс 
под мотото „Моята  мартеничка” бе открита във фоайето на 
училището. Празникът продължи с представителна изява на 
учениците от клуб ”Куклен театър”

С дърво, украсено като мартеница се събудиха жителите на с. Елешнеца

На 1-ви март децата от ЦДГ ,, Славейче „ с. Лесново посрещ-
наха Баба Марта с медена питка  и я поздравиха със стихчета , 
песни и танци , а тя върза на ръчичките им пъстри мартенич-
ки . На празника присъстваше и кмета на селото г-жа Румяна 
Младенова , която също ги зарадва с мартенички за здраве . 
Гости на тържеството бяха бабите и дядовците от 

,, Дневен център за възрастни хора „  с. Голяма Раковица , 
които закичиха децата с ръчно изработени мартенички, като 
им пожелаха да са здрави , засмени и  червени през цялата го-
дина.

Баба Марта в ЦДГ ,, Славейче”,с. Лесново „МАРТЕНИЧКЕ, БЯЛА И ЧЕРВЕНА”
празник, посветен на Баба Марта  

в Основно училище „Христо Ботев” с. Равно поле

Село Нови Хан...От ранна 
утрин на Сирни Заговезни, 
Поклади, и мало и голямо 
се готви за празника. Деца-
та трупат съчки, царевични 
кочани на голяма клада на 

мегдана-на най-широкото 
място в селото.... Хората на 
мегданите се вият на хоро 
край огньовете. И този път 
огънят – този вековен живец 
– върши своето чудо. Има ли 

огън – има и радост в дома. 
Има ли топлина, има и щас-
тие. Загасналото огнище е 
мъртвило в къщата. За това 
момците, младите неженени 
момчета, на Заговезни из-
стрелват огнени стрели към 
дворовете на любимата си, за 
да запалят сърцето и. 

Стопанките изнасят ба-
ница и кани с искрящо вино, 

та всеки да им опита май-
сторията. Пролетта разпалва 
кръвта в жилите на младите 
и тя прелива в буйни веселби 
и остроумни закачки. Всич-
ки гледат да се наиграят на 
Сирница на хорото, защото от 
сега чак до Великден не се иг-
рае. Това са цели четирдесет 
дена.

НЕКА СЕ НАИГРАЕМ ЗАЕД-
НО В НЕДЕЛЯ ОКОЛО „ПРЕ-
ЧИСТВАЩИЯТ ОГЪН”!

                         
    Младенка Павлова

Сирни заговезни/ората Копата в нови Хан!

На 22.03.2013г. децата от 
ЦДГ ,,Славейче” с.Лесново и 
техните майки посрещнаха 
Пролетта с много пролетно 
настроение ! С песни , танци и 
усмивки  малките палавници 
облечени , като любимите си 
горски герои , пресъздадоха 
пробуждането на природата.

„В страната на подаръ-
ците” беше мотото на праз-
ничния, благотворителен 
концерт ,с който децата от 
ЦДГ „Слънце”, с.гара Елин Пе-
лин поздравиха всички гости 
послучай Баба Марта,Денят 
на жената и настъпването на 
пролетта.

 
В приказния спектакъл 

взеха участие децата от всич-
ки групи и допълнителни 
дейности-английски език,ма-
жоретки , хореографи,футбо-
листи,акробати.

 За прекрасните декори 
децата и целия персонал из-
казва специални благодар-
ности на Даниела  Гандова,-
която за  пореден път без-
възмездно подпомогна под-
готовката и провеждането на 
нашето тържество.

Специални благодарнос-
ти на Общински съвет Елин 
Пелин, с чиято финансова 
подкрепа закупихме телеви-
зор,DVD и прахосмукачка за 
най-малките ни възпитани-
ци-децата от яслена група.

Събраните средства ще 
бъдат използвани за закупу-
ване и подмяна на подовата 
настилка във физкултурния 
салон.

Децата и хората ,които се 
грижат за тях във ЦДГ”Слън-
це” ОТ СЪРЦЕ БЛАГОДАРЯТ 
НА РОДИТЕЛИТЕ, СПОМО-
ЩЕСТВОВАТЕЛИ , ПРИЯТЕ-
ЛИ И ИМ ЖЕЛАЯТ ДОБРОТО,  
КОЕТО СА НАПРАВИЛИ ДА 
ИМ СЕ ВЪРНЕ СТОКРАТНО!

Посрещане на пролетта 
в ЦДГ ,,Славейче”

Казват, че денят се познава от сутрин-
та.Вероятно е така, защото в мразовито-
то, но слънчево утро на 23 март 2013г.де-
цата от ДФГ „Шарени мъниста”при чита-
лището тръгнаха към София, за участие 
в младежки конкурсен фестивал на из-
куствата, организиран от „ЕВРОГРЕЙД” 
ООД и „Асоциация Български Фолклор”.
Това щеше да бъде първото им предста-
вяне на фестивал от такъв ранг.Извед-
нъж се озоваха в зала 2 на НДК, където 
стотици деца от цялата страна се движе-
ха в различни посоки и се подготвят за 
своето излизане на сцената.Кратко сму-
щение в тази обстановка, нашите „Шаре-
ни мъниста” успяха да се концентрират 
и с изпълнението си извоюваха ІІІ-та 
награда в своята възрастова група.Пред 
тях останаха изпълнителите от центъра 
за работа с деца в Пазарджик и тези от 
читалище „Добри Чинтулов”-София,чия-
то ръководителка пя заедно с тях. Какво 
да се прави, често се случва дори и на та-
кива форуми да се нарушават правилата.
За нас остана утехата, че сме се предста-

вили много добре, бяхме щастливи и се 
прибрахме с грейнали лица.

 Аз обаче бях разтревожена, за-
щото на другия ден предстоеше много 
сериозно изпитание за децата от школа-
та по пиано,които имаха участие  в ІХ-я 
Национален детско-юношески конкурс 
за музикално и танцово изкуство „Ор-
феева дарба”.Но ето, че утрото на 24 март 
отново се оказа много хубаво. За своите 
чудесни изпълнения Кристиян Тодоров 
заслужи златен медал; клавирния дует 

Стела Стоянова и Теодора Теохарова 
извоюваха сребърен медал, а 7 годиш-
ната Дара Кръстева - бронзов. Но денят 
не свърши с това. Вечерта, в 20,30ч,те-
зи деца, заедно с другарчетата си от ВГ 
„Камбанки” взеха участие на фестивала 
в НДК,в раздела за съвременни танци и 
популярна музика. Независимо от къс-
ния час и голямото натоварване малки-
те изпълнители пяха чудесно, и накараха  
публиката  да им ръкопляска, а журито 
да им присъди І-ва награда. Каква голя-
ма радост и удовлетворение. Упорития 
труд и на децата и на техните ръководи-
тели заслужено е възнаграден, а денят 
наистина се познава от сутринта.  

 Сега искам да изкажа огромна 
благодарност на нашите участници и 
техните ръководители Бинка Георги-
ева и Надежда Антова за постигнатите 
от тях резултати.Пожелавам им много 
здраве, а радостта и успехите им да бъ-
дат техен постоянен спътник. 

                                  Петрана реджова 

забЕлЕЖиТЕлни  УСПЕХи на дЕцаТа оТ нч”Елин ПЕлин 1896”

Благотворителен 
концерт ЦДГ „Слънце” 

с. гара Елин Пелин
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С много емоции, настро-
ение и желание за победа се 
проведе Общинският етап на 
ученическите игри за учебна-

та 2012-2013 година. Отлич-
ната организация, създадена 
от ръководителя на игрите 
– г-жа Ангелина Димитрова и 

екипа учители по физическа 
култура и спорт от Общината, 
позволи на всички участници 
да  покажат възможностите 
си  в отделните видове спорт- 
футбол, волейбол, тенис на 
маса, шахмат и баскетбол. 
Разбира се, както всяка го-
дина така и сега, най-масово 
беше участието при популяр-
ната и обичана игра: футбол. 
На изключително ниво се 
представиха училищните от-
бори на СОУ „ Васил Левски”, 
гр. Елин Пелин, ПГК гара 
Елин Пелин и ОУ „ Ст. Стефа-
нов”, с.гара Елин Пелин.

Много радост и емоции 
получиха участниците и зри-
телите на стадиона в гр. Елин 
Пелин на 09.03.13г., 16.03.13г., 
23.03.13г. на турнира по фут-
бол, където бяхме домакини 
на областно ниво.  

Първи в класирането са: 

V-VІІ клас на СОУ „ Васил 
Левски”, гр. Елин Пелин

Втори: VІІІ-X клас СОУ „ Ва-
сил Левски”, гр. Елин Пелин

 
Трети: XІ-XII клас СОУ „ Ва-

сил Левски”, гр. Елин Пелин

 Долна баня бе домакин на 
областните ученически игри 
по шахмат в две възрастови 
групи, а именно: първа гру-
па - ученици от V до VІІ клас 
- отборно, втора група- уче-
ници от VІІІ до X клас - отбор-
но. Съставите на отборите се 
състояха от три момчета и 
едно момиче.

Главния съдия к.м.с Пен-
чев запозна участниците с 
регламента на шахматните 
игри и даде старт на област-
ното състезание. След изклю-
чително оспорвана борба, об-

ластен първенец в І-ва група 
: V- VІІ клас стана отбора на 
СОУ „ Васил Левски”, гр. Елин 
Пелин с треньор м.с. Вельо 
Колев. 

След областните първен-
ци се класираха отборите на 
Ботевград, Ихтиман, Правец 
и Долна Баня.

Те  ще представят Со-
фийска област на Зоналните 

ученически шахматни игри, 
в който ще вземат участие и 
отборите от  Пернишка, Кюс-
тендилско и Благоевградска 
област.

Пожелаваме на шахмати-
стите от Община Елин Пе-
лин успешно представяне на 
предстоящите Зонални игри!

община Елин Пелин - домакин на областни ученически игри 2012-2013 г.

ОУ „Христо Ботев” с. Равно 
поле  организира състезание 
по български език и литера-
тура. Целта на състезанието 
е да се проверят уменията 
на учениците за разбиране, 
използване, осмисляне на 
информация от текст, както и 

за създаване на писмен текст 
с конкретна задача. Провер-
ката на функционалната гра-
мотност на учениците е една 
от целите.Участници в състе-
занието  бяха ученици от V - 
VІІ клас

Ученическо състезание 
„Знаете ли български?” Той е глухоням. Но живее, работи вълнува 

се, като всеки един от нас.
Искам да Ви представя една малка човеш-

ка история ,чрез „Другият в мен”
Изгрев. Градът се събужда. Събужда се и 

моят герой.
Става . Подготвя тоалета си и отива на ра-

бота. Все още е рано. Защо да не изпие едно 
кафе. Край него минават хора, кучета- живо-
тът тече.

Той както всички чака автобуса^ретъпкан 
още от ранни зори и не винаги с много учтиви 
граждани - ежедневие.

Другият в него сякаш иска да го имитира и 
прави същото.

Но кой е този другият? Друг човек , друг ха-
рактер или просто другото, което би могъл да 
бъде в този живот. Да другият е мим.

Отива на работа -той е дърводелец. Крой 
дървото с ръце и машини. Неговият мим и тук 

го следва.
Дненят преваля и идва миг на почивка. Те-

левизия иразмисъл със самия себе си.Извед-
наж на телевизионния екран вместо кадри 
отфутболен мач отново се явява второто му 
аз , но този пътматериализиран в неговия об-
раз, а на всичко отгоре среща и момичето на 
мечтите му. Защо той - МИМЪТ !

Ядосан на самия себе си се опитва да из-
ключи телевизара, но уви образа не изчезва 
дори и след изтегляне на контакта.

Ясно, трябва да се намери. Къде?
Сяда пред огледалото. Какво друго си ти 

приятелю?
Правиш всичко което правят и другите, 

но можеш нещо повече от тях защото си глу-
хоням. Ти владееш езика на жестовете, значи 
можеш да си служиш и с езика на мимиката.

Дадова е другият в теб. Дакова е той Мима, 
това си ти.

ДРУГИЯТ  В  МЕН - Виолета Плашокова
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открит урок „аз обичам българия”

Обичта към България е 
тази, която събра ученици  и 
учители от Основно училище 
„Христо Ботев” с. Равно поле 

на открит урок пос-
ветен на българската 
история и географски-
те забележителности.

Откритият урок с учени-
ците от трети и четвърти 
клас,  под ръководството на 
Гергана Гидикова и Ане-
та Димитрова, ни накара 
да се гордеем със знани-

ята на децата по история 
и география на България.

Всеки клас излъчи  отбор 
от 5 участници. В отделните 
кръгове участниците отго-
варяха  на зададени въпро-
си, разпознаваха  фотоси от 
различни области, довърш-
ваха  цитати от стихотворе-
ния, разпознаваха  български 
песни, автори и изпълнители.

Така те ни показаха,-
че носят в сърцата си бъл-
гарски дух и култура.

Уведомяваме ви за обя-
вен прием на български 
граждани за служба в до-
броволния резерв на Въ-
оръжените сили със запо-
вед на министъра на отбра-
ната ОХ-889/21.12.2012г.

Кандидатите за участие 
в конкурсите да отговарят 
на следните изисквания.

-да са пълнолетни граж-
дани на РБългария и да 
нямат др. гражданство.

-да са годни и психоло-
гически пригодни за служ-
ба в доброволния резерв.

-да притежават образо-
вание, съответстващо на из-
искванията на длъжността.

-да не са осъжда-
ни за умишлено престъ-
пление от общ характер.

-срещу тях да няма обра-
зувано наказателно произ-
водство за умишлено престъ-

пление от общ характер.
-да не са освобождава-

ни от военна служба пора-
ди наложено дисциплинар-
но наказание „уволнение”.

-да не са навършили 
пределна възраст за служ-
ба в доброволния резерв, 
за войниците и сержантите 
-55 год. За офицерите – 60г.

С пълното съдържание 
на заповедта , списъка с обя-
вените длъжности, допъл-
нителна информация и по-
лучаване на документи за 
кандидатстване се обърнете 
към старши експерт в офиса 
на Областен военен отдел – 
София на адрес : гр.Елин Пе-
лин бул. София № 13 ет. 2 ст. 
2 и  телефони 0725/60222, 
0886/050909 , 0893/664878  .

Краен срок за подаване 
на документи 11.05.2013г.

Oбява за резерва в общината

На 14 март 2012 г. от 11:00 часа в заседа-
телната зала на Община Елин Пелин  се про-
веде пресконференция във връзка със Све-
товната седмица на глаукомата (11-17 март 
2012 г.) на тема:

 „20 000 българи са застрашени от ослепя-
ване”

На  пресконференцията бе предоставена 
актуална информация за това как протича 
лечението на пациентите с глаукома в Бъл-
гария.Специалистите представиха и възмож-
ностите за повишаване качеството и  на лече-
ние. След събитието се проведе и безплатно 
измерване на очното налягане на предвари-
телно записалите се граждани.

 В пресконференцията  взеха участие:
o    Доц. д-р Наталия Петкова, председател 

на Национална глаукомна асоциация, която  

предостави информация за заболяването, 
симптоматиката и рисковите фактори;

o    Г-н Георги Димитров, председател на 
Пациентска организация „Глаукома”, който 
представи социалните аспекти на заболява-
нето и исканията на пациентите, във връзка 
с лечението на заболяването им;

Фокусът на инициативите на Пациентска 
организация „Глаукома” тази година е поста-
вен върху жителите на малките населени 
места в България, които в сравнение с тези 
в големите градове и особено столицата, са 
по-уязвими и поставени в неравностойно по-
ложение. Липсата на офталмолог и/или труд-
ното придвижване до него поради отдалече-
ност, физически или финансови затруднения, 
лишават тези хора от всякаква превенция и 
лечение, поражда реални условия за влоша-
ване на зрението при заболелите и крие опас-
ност от ослепяване.По време на Световната 
седмица на глаукомата Пациентска организа-
ция „Глаукома” стартира кампания „Слънцето 
е за всички” – създаване на модел за превен-
ция на глаукома в малките населени места.

Този модел ще бъде възпроизведен в се-
лата от общината: Нови хан, Лесново, Равно 
поле, Елешница, Мусачево, Габра, Доганово, 
Петково, Столник, Голема Раковица, Чурек, 
Огняново, Караполци, Богданлия, Потоп.

      Старт на безплатни прегледи за глаукома 
в община Елин Пелин

С грижа за здравето

Напълно безплатна ин-
формационна среща за 
проблемите на простатата 
на граждани със специа-
лист-уролог се състоя в гр. 
Елин Пелин, като част от 
Националната кампания за 
мъжко здраве „Отиди на пре-
глед“. Кампанията стартира 
в началото на април 2012 г. 
и ще продължи и през 2013 

година със срещи в различни 
градове в страната.

Срещата в Елин Пелин  се 
състоя на 15 март, петък, от 
16.00 ч. в пенскионерския 
клуб в града (пл. Независи-
мост).

Основна цел на инициа-
тивата е да насърчи мъжете 
над 50 години да обърнат 
внимание на симптомите, 
причинени от увеличаване 
на простатата, и да посетят 
личния си лекар или специа-
лист-уролог за компетентна 
помощ, а не да се опитват да 
се лекуват сами. 

В рамките на кампани-

ята “Отиди на преглед” се 
провеждат открити, напъл-
но безплатни срещи в раз-
лични региони в България, 
със специалисти-уролози. 
Подробности могат да бъдат 
научени и на националната 
безплатна телефонна линия 
0800 18 187, която е отво-
рена всеки делничен ден от 
9.30 до 11.30 ч. 

Вълнуваща среща на литературно-творчески 
клубове

Членовете на литературният клуб „Дим-
чо Дебелянов” - община Елин Пелин госту-
ваха на свои колеги от  литературния клуб 
„Стамен Панчев” - Ботевград. Официалната 
творческа среща се проведе в заведението 
„Шик” - град Правец. Присъстваха предста-
вители и на литературните клубове от об-
щина Своге и с. Игнатица - община Мездра.

Председателите на клубовете Пейо Пеев/
Ботевград/, Кирил Назъров/Елин Пелин/, 
Снежана Костадинова/с. Искрец/ и Пе-
тър Вутов/с. Игнатица/  представиха чле-
новете на клубовете, които четоха свои 
произведения. Поради ограниченото вре-

ме нямаше възможност в четенето да взе-
мат участие всички присъстващи автори.

От елинпелинската група в литера-
турното четене участваха Величка Кито-
ва, Стоян Колдов, Даниела Никифорова, 
Георги Стойков, Милка Пешева  и други.

Бяха приети интересни предложения 
за бъдеща съвместна творческа дейност 
между четирите литературни обединения, 
като литературни четения, участие в се-
лищни празници в четирите региона, из-
даване на общ литературен алманах и др.

Последната част на срещата включваше 
изпълнения на музикални инструменти и 
песни. Особено приятни впечатления оста-
ви певческата група от с. Игнатица. С бурни 
аплодисменти бяха посрещнати изпълнени-
ята на нашите представители Пламен Пет-
ров/цигулка/, Вилимир Кирилов/акордеон/ 
и Георги Стойков/акордеон/, както и чудес-
ните родопски песни на Николина Пенкова.

Неусетно се изнизаха приятните следобед-
ни часове и четирите групи поеха към родните 
си места. Нашата - към гр. Елин Пелин. Изказ-
ваме сърдечна благодарност на Общинското 
ръководство, че ни осигури превоз  и така ни 
даде възможност да откликнем на любезната 
покана на литературния клуб в Благоевград.


