
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК • ГОДИНА IX • БРОЙ 4 (135) •  април 2013 г. • цена 0.30 лв. 

Община Елин Пелин се включи активно в на-
ционалната кампания на БТВ „Да изчистим Бълга-
рия за един ден”, проведена на 20 април 2013 год. , 
с вяра, че можем да направим Общината по-чиста и 
уютна. На всички, които се включиха в кампанията 
- кметове на населени места, училища, детски гра-
дини и доброволци, предварително бяха осигурени 
чували  благодарение на фирма „Рител” с управи-
тел г-н Колев.

Ръководството на Общината и общинска адми-
нистрация, боядисаха оградата на градския парк, 
както и почистиха зелените площи около старата 
градска болница в гр. Елин Пелин.  Бяха изнесени 
десетки чували с битови отпадъци от иначе кра-
сивите места в Елин Пелин.Много доброволци се 

включиха в инициативата по почистване на трото-
арите и уличните платна, междублокови простран-
ства, паркове и градинки, както и нерегламентира-
ни сметища от битови и строителни отпадъци. 

В края на деня количеството събран, извозен и 
депониран битов отпадък на регионалното депо в 
Горна Малина бе 99.940кг.т

Хубаво е чистотата на града и селата да е все-
кидневна наша грижа, а не кампания веднъж в го-
дината. Защото именно тя е мерило за нашата кул-
тура и за умението ни да бъдем добри  стопани на 
Общината.

                                                   Михаела Цонева
                                               еколог на общината

ДОБРИ СТОПАНИ НА ОБЩИНАТА

В детската градина госту-
ва  екип на „Да изчистим Бъл-
гария за един ден”

Всяка година популярни 
лица от ефира на bTV посе-
щават десетки български 
училища и детски градини, 
за да проведат своя час по 
Чистознание. Под формата 
на игра, децата учат полезни 
неща, свързани с намалява-
нето на обема на отпадъците, 
тяхната повторна употреба и 

рециклиране. С прожекция-
та на късометражно детско 
филмче, децата от ОДЗ „Здра-
вец” научиха, че отпадъците 
трябва да се събират раздел-
но, че на пластмасата и стък-
лото им трябват стотици го-
дини, за да се разградят и за-
това не трябва да се изхвър-
лят на земята. Пластмасата в 
жълтия контейнер, стъклото 
- в зеления, а хартията - в си-
ния. След урока бе проведено 
и състезание, в което малчу-
ганите трябваше да оцветят 
различни предмети в жълто, 
зелено и синьо, както и да на-
правят цветя от рециклирана 
хартия.

Накрая всечки пролучиха 
специални грамоти.

bTV  и ОДЗ “Здравец” проведоха 
„Урок по чистознание”

Учениците  от ОУ”Хрис-
то Ботев” с. Равно поле  
станаха  част от инициа-
тивата на bTV „Да изчис-
тим България за един ден”. 

Да изчистим България
в с. Равно поле

С много емоции, настроение и при голям 
интерес премина  ежегодното издание на 
конкурса „Мини-мис и мини-мистър Пролет 
2013г. Детското шоу бе под патронажа на кме-
та на Община Елин Пелин г-жа Галя Георги-
ева. 

Зам.кмета на Общината Ангелина Дими-
трова поздрави участниците в конкурса и тех-
ните родители.

 По регламент в надпреварата се включиха 
малчугани от две възрастови категории:

От 3 до 7 и от 7 до 10 години. Чаровни, 
оригинално гримирани и фризирани, малки-
те кандидати за короната на красотата бяха 
поощрявани и наставлявани от майки и баби, 
преди да излязат на сцената. 

Участието на малките кандидати за мис и 
мистър премина в два  кръга. Всеки един от 
тях дефилираше на сцената и  отговаряше на 
няколко въпроса, като част от тях показаха 
артистичен талант, изпълнявайки стихотво-

рение или песен. Тричленно  жури, включва-
що  втората подгласничка на Мис България 
2011г. оценяваше децата.Конкурсът вдигна 
градуса на настроението, като участниците 
бяха подкрепяни и аплодирани бурно. Част от 

децата не успяха да скрият своето притесне-
ние, но това ги правеше още по-чаровни. Жу-
рито в състав:Оля Модева, Младенка Павлова 
и  Виолета Плашокова  призна, че всички са 
били много затруднени при избора. За мини 
–мис Пролет от 3 до 7   бе избрана Пламена, 
а мини-мистър от 3 до 7  стана Христослав. 
За мини –мис Пролет от 7 до 10 бе избрана 
Стела, а за мини-мистър Пролет от 7 до 10 
бе избран Кристиян.   Водещият на конкурса 
бате Васко награди победителите и връчи по-

ощрителни награди на всички участници. За 
доброто настроение на всички се погрижиха 
децата от „Шарени мъниста“, „ ВГ „Камбанки” 
и „Теа Денс”.

Мини Мис и Мини Мистър Пролет 2013година
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На какво залагате в бизнеса?
Бизнесът, който развива РПК ‘Развитие“ е пре-

димно търговия с бързооборотни стоки.Това е сек-
трор, който в последните години в община Елин 
Пелин бележи доста сериозно развитие.Докато 
преди няколко години търговците се познаваха дос-
татъчно добре днес нещата вече са съвсем различ-
ни.През 2012 в града откриха търговски обекти 2 
търговски вериги CBA и Фреш. Ето защо и коопера-
цията подходи по нов начин в бизнеса а именно:раз-
ширихме обектите си в националната верига КООП 
до 10 на брой с достъп на клиентите до всяка една 
стока.Другият ни формат магазини е КООП-мар-
кет, които са пет на брой.Националната верига 
КООП притежава над 850 магазина.Доставките се 
извършват от търговски логистичен център -гр.
София , кв.Овча купел.Повече от 1 година ние нала-
гаме на пазара собствена марка КООП.Тези стоки са 
с много добро качество на приемливи и достъпни 
цени.Всеки наш клиент вече ги е потребявал и от-
зивите са добри.От началото на месец април ние 
вече предлагаме марката КООП и за:хляб,брашно,о-
риз,боб,захар,сол,олио.Обхванали сме групата на 
основни хранителни стоки.А от средата на месец 
май ще предложим на пазара групата на миещите 
препарати с марката КООП-те се произвеждат 
от наши български производители.Основният ни 
стълб в бизнеса са нашите кадри – търговските ни 
работници,специалистите и целия наш колектив, 
който наброява почти 60 човека.Ние сме коопера-
ция с история основана през 1920 година и вече 93 
години обслужваме местното население-имаме 
традиция в бранша.

Кое е най-важното качество за един служи-
тел в РПК „ Развитие”?

Няколко са качествата, които нашите служи-
тели притежават, за да работят при нас.Може 
би на първо място- лоялност към фирмата.Те не са 
само наши служители, но и член-кооператори.Все-
ки, който се е докоснал до кооперативната идея и е 
разбрал нейната същина я носи постоянно и дълго 
вътре в себе си.Освен това отговорност,професио-
нализъм и съпричастност към желанията на наши-
те клиенти-потребители

Планирате ли инвестиции в подготовка на 
кадри?

Този въпрос стой на дневен ред повече от 5 годи-
ни.На общите ни събрания в началото на всяка годи-
на ние приемаме план за обучение.В нашия ПУЦ-цен-
тър за подготовка на кадри в „Интелект-кооп“ 

гр.Пловдив.Всеки работещ в кооперацията е пре-
минал курс за предподготовка минимум 2-3 пъти.
Като пример бих посочил през месец март 2013 
,десет служители-управители на обекти и прода-
вач-консултанти бяха там на тридневен курс.

Как се справяте с конкуренцията във вашия 
сектор?

Реално конкуренция в нашия сектор се появи 
през 2012,преди това пазарът се беше саморегули-
рал.С появата на обекти на CBA и Фреш -  те обсе-
биха своя пазарен дял и изостриха конкуренцията.
Що се касае до селата, според нас с изключение на 
1-2 ,ние сме предпочинани търговци.С какви инстру-
менти ние заставаме срещу конкуренцията-те са 
няколко.Вече втора година сме въвели програма 
за лоялни клиенти.Всеки ползващ потребителска 
карта КООП срещу покупките натрупва точки и по 
негов избор получава безплатно хранителни проду-
кти.Програмата е работеща във всички наши тър-
говски обекти.Най-новото, което вече работи в Су-
пермаркет КООП-гр.Елин Пелин в центъра на града 
са електронните етикети.Те дават 100% защита 
на потребителите.Недопустимо е да има разлика 
от „цена-регал“ до „цена-каса“.Тук постоянно за-
стъпваме промоциите- както националните КООП, 
така и в рамките на общината:местни промоции 
КООП.Ето и в момента тези промоции текат в на-
шите магазини.Подготвяме още доста „лостове“ за 
отстояване на позициите ни срещу конкуренцията.

Кои са предимствата на Вашите магазини?
Няколко неща ги отличават-имат еднаква ви-

зия
-модерно оборудване
-вече се предлагат 10-12 стоки с марка КООП във 

всички търговски обекти с еднаква търговска над-
ценка,от тук и еднакви цени 

-предлагане на месното производство на коопе-
рация „Доверие“ Лесидрен отново на еднакви цени 
във всички наши обекти

Какви са бъдещите Ви проекти?
На първо място до 1 година стоките с марката 

КООП да са 25-30 за хранителните и толкова за гру-
пата на нехранителните.Да се заработи по-добре в 
рамките на националната търговска верига КООП.
До края на 2013 да се открият търговски обекти в 
с.Нови хан , с.Столник и се завърши проектиране на 
търговски обект гара Елин Пелин

Как виждате развитието на българския биз-
нес за напред?

Може би до някъде конкретно в бизнеса с обо-

ротни стоки е необходима регулация на част от 
водената политика от западните търговски ве-
риги-METRO,Carefour,BILLA,LIDL.Да се даде възмож-
ност на българските производители да стъпят в 
тези вериги при по-добри условия.В момента тези 
вериги ги „изцеждат“.

На тези като нас-кооперациите са необходими 
някои данъчни облекчения поради това, че ние в 
малките населени места имаме и социални функ-
ции.

Каква е вашата рецепта за успех?
„Прави каквото трябва, пък да става какво-

то ще“.Обучавай се постоянно,винаги бъди в крак с 
времето,рискувай-когато прецениш, че си отлично 
подготвен.Всяко действие в бизнеса трябва да бъде 
премерено.Старай се винаги да си социално отгово-
рен

Какви съвети ще дадете на бъдещите пред-
приемачи и бизнесмени?

Преди да започнеш даден бизнес се подготви за 
изненадите,които същия би ти поднесъл.Бъди го-
тов за много работа и себеотдаване.

Това към което винаги сте се стремял?
Винаги да бъда в първите редици.Да съм профе-

сионално подготовен за това, което ще правя.Зоди-
ята ми е Козирог-постоянно нагоре и напред.

Вашето послание към читателите на вестник 
Елин Пелин днес?

На първо място да ви благодаря за това, че от 
страниците на нашия местен вестник се опитах да 
отворя – дай Боже да съм успял,малка страница от 
това какво е РПК-Развитие.Макар че, по-възраст-
ните я познават добре-ние сме длъжници на мла-
дото поколение.Организация на 93 години.Всеки, 
който пожелае може да посети нашия музей,за да 
се запознае с история на кооперацията(намиращ се 
на 4-тия етаж в сградата на центъра на гр.Елин 
Пелин).По-често да влизат в нашите търговски 
обекти,ние постоянно подобряваме нашата рабо-
та към клиентите.Ще си позволя от страниците 
на вестника да направя една реклама: до 2-3 месе-
ца в сградата в центъра на града ще отвори врати 
КООП базар-с 10 малки търговски обекта за наши 
партньори- дребни търговци като наематели.
Предлагаме и офиси в западната страна на сгра-
дата на 4тия етаж.Вече е в експлоатация и пано-
рамния асансьор,който облекчава нашите клиен-
ти,партньори и наематели.

Интервю с г-н Руев - управител на РПК „Развитие”



Водач на листа 
от ПП ГЕРБ за Со-
фия област в 26 
МИР.

Живее в гр. София 
Дата на раждане: 

30.04.1977г. Професия: 
Финансист Замест-
ник-министър на фи-
нансите (2009 - 2013 г.)

Живее в с. Равно поле, 

Община Елин Пелин.
  Дата на раждане: 

29.01.1970 г.Професия: 
Адвокат, Общински 
съветник от листата 
на ПП ГЕРБ в ОбС Елин 
Пелин,  председател на 
ПК по „Законност, си-
гурност, обществен ред, 
граждански права и 
транспорт”, член на ПК 
по „Предотвратяване и 
установяване конфликт 
на интереси”.

Живее в Община 
Елин Пелин.

Дата на раждане: 
29.09.1985 г.

Образование: Фило-
лог.

Към момента за-
вършва Магистърска 
степен” Европейски 
проекти” в Софий-
ски университет “Св. 
Климент Охридски”

        Професия: Млад-
ши експерт ”Образова-
ние, култура и връзки с 
обществеността” в Об-
щина Елин Пелин
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Владислав Горанов Николай Николов

Моника  Димова

„Ние имаме воля да 
продължим започнато-
то по начинът, по който 
сме го правили досега 
– да изграждаме инфра-
структура, да създаваме 
работни места, да упра-
вляваме европейските 
фондове и с времето ре-
зултатът се вижда, виж-
да , вижда се и в нашия 
град, вижда се и в цяла 
България. ГЕРБ запази 
финансовата стабил-
ност на държавата, без 
да я доведе до фалит. 
Посоката, която сме по-
ели е правилна и имаме 
подкрепата на европей-

ските партньори, които 
осигуряват 32 млрд. лв. 
по линия на еврофондо-
вете до 2020 г. Само по 
този начин ще бъдат по-
вишени доходите и на-
малена безработицата.

 Ние имаме волята 
да продължим да из-
граждаме нашия град 
по начина, по който 
видяхте това в послед-
ните няколко години. 
Гласувайте за ГЕРБ и 
може да очаквате още 
много – изграждане, 
предвидимост, спо-
койствие и нормал-
ност. За нас и за вас“. 

Аз съм кмет на Общи-
на Елин Пелин от 2007 
до 2015г., още 2години и 
малко, след това може да 
бъда кмет, може и да не 
бъда, но със сигурност 
ще продължа да живея в 
Елин Пелин, както аз , така 
и детето ми надявам се.

 Някой от пробле-
мите на хората  от Общи-
на Елин Пелин, както и 
някой цели, които сме си 
поставили могат да бъдат 

решени и постигнати на местно ниво, на ниво Об-
щина, но има и други, за чието решаване и реализа-
ция ни е необходима подкрепа, съдействие, помощ 
от държавните институции – областна админи-
страция, министерство. Много по-лесно е да почу-
каш на врата , зад която стои твой съмишленик, чо-
век издигнат от партия от която и аз самата съм из-
дигната, човек от ГЕРБ, който има волята да работи 
за доброто на България и хората , отколкото да чу-
каш на заключена врата, както беше по времето на 
управлението на Тройната коалиция, когато  никой 
от проблемите на Община Елин Пелин не бяха чути.

Близостта на Община Елин Пелин до София я 
прави изключително привлекателна за бизнеса. 
Въпреки условията на тежка икономическа криза, 
според всички данни, инвестициите в страната за-
почват да нарастват. Това се наблюдава и в нашата 
Община. Аз съм благодарна на правителството на 
ГЕРБ, на народните представители от ГЕРБ, че през 
мандата си насочваха инвеститори към нашата Об-
щина и им оказаха пълно съдействие за по-бързата 
реализация на техните инвестиции, което немину-
емо водеше до откриване на нови работни места.

Всички сме свидетели как нивите между на-
шите села, последните години се превърна-
ха от пустеещи в добре обработени земедел-
ски площи. и това стана благодарение на суб-
сидиите отпуснати отново от правителство-
то на ГЕРБ за земеделските производители.

В  последните три години в Община Елин Пелин 
се реализираха немалко проекти финансирани с ев-
ропейски средства. Ремонтирани бяха около 20 не-
малки сгради, които са общинска собственост, учи-
лища детски градини, читалища, здравни служби, 
кметства, които от години се нуждаеха от основен 
ремонт. изградена бе  газификацията на 5 населе-
ни места, изграден бе и околовръстен път в Нови 
Хан, изпълнени бяха и други мащабни проекти, 
които уверявам Ви  че без съдействието на прави-
телството на  ГЕРБ нямаше да бъдат реализирани.

Правителството на ГЕРБ вложи много по-
вече средства в сектора образование и наука 
спрямо предходните управляващи. Започна ця-
лостна реформа в областта на предучилищно-
то и училищното образование. Убедена съм, че 
ГЕРБ ще продължи с инвестициите в учители-
те, за да постигнем качествено образование и 
по-голям авторитет на учителската професия.

Гласувайте с №15 в бюлетината, гласувайте 
за ГЕРБ, за да можем да продължим започнато-
то, за да продължим заедно да градим България, 
за да продължим заедно развитието на наша-
та Община, заради нас самите, заради нашите 
деца, защото сами не бихме постигнали толкова, 
колкото с помощта на кандидатите за народни 
представители от ГЕРБ, които убедена съм наис-
тина имат Воля да продължат започнатото, а то 
уверявам Ви е в правилната посока на развитие.

Г-жо Георгиева, защо подкрепяте 
ПП ГЕРБ?
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Корнелия Нинова е юрист. 
Заслужено я наричат “острието 
на БСП” заради участието й 
в разгорещените дебати в 
парламента и аргументираните 
й критики към ГЕРБ. По-
впечатляващи обаче са повече от 
1000 проведени срещи за 4 години 
с жители на избирателния й регион 
и внесените от нея предложения 
в защита на земеделските 
производители, малките и средни 
предприятия, увеличаването на 
доходите и борбата с младежката 
безработица. Корнелия Нинова 
е родена на 16 януари 1969 в с. 
Крушовица, Врачанско. 

Госпожо Нинова, вече сме в 
„горещата“  фаза на кампанията. 
Всеки ден се срещате със стотици 
хора, кои са основните проблеми, 
които поставят те пред Вас?
Ниските доходи, замразените 
пенсии, безработицата и 
невъзможността да ползват 
здравни услуги. Това са най-
големите болки на хората. На тези, 
които им предстои пенсиониране, 
се тревожат дали ще продължи 
вдигането на възрастта и стажа 
за пенсия, което започна при ГЕРБ. 
БСП бяхме против тази безумна 
пенсионна реформа на Дянков и 
ще отменим по-нататъшното 
вдигане на годините и на стажа. 
Ще го направим, защото в противен 
случай,  по-младите днес могат 
въобще да не стигнат до пенсия. 
От БСП казахте, че ще увеличите 
доходите. Как ще направите 
така, че това да не остане само 
предизборно обещание и ще има 
ли пари за увеличение?
Пенсиите ще се увеличават два 
пъти в годината с толкова, 
колкото е поскъпнал животът. 
Това е т.нар „швейцарско правило”, 
за което хората често чуват. 
Обезщетението за отглеждане на 
дете от 1 до 2-годишна възраст 
ще се вдигне до размера на 
минималната работна заплата. 
И двете мерки ги имаше по наше 

време в периода 2005 – 2009 г. Пари 
за това ще осигурим от съживяване 
на малките и средни предприятия, 
от различно разпределение на
наличните пари в бюджета. 
Давам пример - всяка година 100 
млн. лв. за подслушване, 100 млн.
за гарантиране на първо работно 
място на младите хора и други 
социални плащания. Трето – 
от драконовски мерки срещу 
контрабандата, където потънаха 
около 6 млрд. лв.
В едно от изявленията си 
казахте, че обещанията Ви за 
увеличаване на доходите са 
свързани с работеща икономика. 
В тази връзка какво предлагате 
на бизнеса?
Първо, веднага да им изплатим 
дължимото от държавата за 
извършената работа, ДДС и акцизи. 
Второ – драстично да намалим 
регистрационни, лицензионни, 
регулаторни и др.режими. Това 
са изисквания, които задушават 
бизнеса. Не може за начало на 
един бизнес да са необходими 
58 документа. Докато извадиш 
последния, на първия вече е изтекъл 
срока. И трето – да им осигурим в 
Банката за развитие средства за 
достъпно кредитиране. Бизнесът 
има нужда спешно от пари, за да 
инвестира и открива работни 
места. Тоталната забрана за 

пушенето се оказа неефективна 
– само 2% е намалял делът на 
пушачите. Правя уточнение, че 
тези два процента са изчислени 
на базата на цигарите с бандерол. 
Продължаваме да пушим със 
същите темпове, но вече безакцизни 
цигари. Цялата забрана удари 
единствено заведенията, чийто 
обороти се свиха. Затова връщаме 
връщане закона в стария му 
вариант със заведение с отделени 
зали за пушачи и непушачи. 
Грешка ли беше въвеждането 
на плоския данък от вашето 
правителство?
В условия на икономически 
растеж плоският данък доведе 
до изсветляване на икономиката 

и увеличаване на приходите в 
бюджета. Тези допълнителни 
приходи се разходваха за 
здравеопазване, образование,  
пенсии и т.н. Но в криза по-
справедливо е най-бедните да 
бъдат подпомогнати, като се 
освободят минималните доходи от 
данък, а хората с по-високи доходи 
проявят солидарност и поемат по-
голяма отговорност. 
Как гледа семейството Ви на 
политическата Ви кариера?
Подкрепят ме. Щастливка съм с 
двамата ми мъже – съпругът ми 
и синът ми. Те винаги са до мен, 
подкрепят ме и ми дават сили.

Силен екип от професионалисти извади БСП в София област. 
Освен водачът Корнелия Нинова, в него е и  Кирил Добрев, който 
представлява областта в последните два парламента. Гласът на 
Средногорието в листата е председателят на Общинския съвет на 
БСП в Златица Георги Бояджиев. Новите лица, на които залагат 
социалистите са младата Анна Тодорова от Самоков, която поведе 
протестите на майките срещу правителството на ГЕРБ, инженерът 
Владимир Александров от Етрополе, финансистът Катя Симеонова 
от Правец, младежкият председател на БСП в Горна Малина 
йордан Стоянов. левицата заложи и на хора с опит в местната 
власт – на бившият кмет на Костинброд Красимир Кунчев, на 
Соня Дончева от Драгоман, председателят на Общинския съвет 
в Своге Александър Манолов, Асен Георгиев представлява 
Сливница и Кирил Недев – Костенец.  Александър Паунов от 
комунистическата партия е коалиционният партньор в листата.

Корнелия Нинова, водач на листата на БСП в София област: 
Няма да вдигаме възрастта и стажа за пенсия

Деница Гаджева : Водач на листата на АТАКА за София – област
инж.Деница Стоилова Гаджева е родена на 6 
декември 1982г. в Хавана, Куба. През 2006г. 
завършва Технически университет – гр.София 
със специалност „Технология и управление 
на транспорта”. През 2013 година завършва 
семестриално магистърска степен в Стопанска 
Академия „Димитър Ценов” гр. Свищов със 
специалност „Международни икономически 
отношения”.  Владее испански, английски, 
немски и италиански език.
   

Деница Гаджева е народен представител от ПП 
„АТАКА” в 40-то и 41-то Народно Събрание 
на Република България. Председател на 
младежката организация на ПП „АТАКА”. 
Заемала е поста на зам.председател на 
Комисията по европейските въпроси и член на 
Комисията по гражданско общество и медии. 
Член в Комисия по транспорт, информационни 
технологии и съобщения. Член в Комисия по 
вътрешна сигурност и обществен ред. Заемала 
е поста на член във временната комисия за 
проучване, анализ и обсъждане на добри 
практики и законодателни решения във връзка с 
регулирането на дейности по проучване и добив 
на подземни богатства при опазване на околната 
среда. Деница Гаджева е яростен и непримирим 
противник на амбициите на чужди компании 
за добив на шистов газ в България. Деница 
Гаджева е член на Постоянната делегация на 
Народното събрание в Интерпарламентарния 
съюз. Заместник председател на група за 
приятелство с Бразилия и Гватемала, член в 
групата за приятелство на България с Испания, 
Италия, Куба и Португалия
     В качеството си на народен представител 
Деница Гаджева изготвя и внася редица 
законопроекти в 40-то и 41-то НС на Република 
България  както следва:
Законопроект за допълнение на Закона за 
кредитните институции
Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за акцизите и данъчните складове
Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за българското гражданство
Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за данък върху добавената стойност
Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за задълженията и договорите

Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за защита на животните
Законопроект за изменение и допълнение 
на Закона за пряко участие на гражданите в 
държавната власт и местното самоуправление
Законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за радиото и телевизията
Законопроект за обявяване за нищожни 
актовете, с които е възстановена собственост 
на г-н Симеон Борисов Сакскобургготски и 
неговите роднини и отнемане на незаконно 
придобитото въз основа на тези актове 
имущество
Законопроект  за подпомагане и развитие на 
младежта
    От 2005г. до днес, Деница Гаджева е една от 
малкото народни представители в българският 
парламент, която си позволява открито и без 
страх да задава неудобните за властта въпроси. 
В продължение на години г-ца Гаджева 
атакува безцеремонно силните на деня  и 
без притеснения търси отговори и решения 
за проблемите в страната. Без свян задава  
официално 19 унищожителни въпроса към 
министрите на ГЕРБ , мин.председателя Бойко 
Борисов и президента на Република България. 
Под безпощадните и удари попадат Цветан 
Цветанов (Министър на вътрешните работи), 
Симеон Дянков (Министър на финансите), 
Александър Цветков (Министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията), 
Росен Плевнелиев (Президент на Република 
България), Мирослав Найденов (Министър 
на земеделието и храните),  Делян Добрев 
(Министър на икономиката, енергетиката 
и туризма), Лиляна Павлова (Министър на 
регионалното развитие и благоустройството), 
Вежди Рашидов (Министър на културата), 
Ивайло Московски (Министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията), 
Бойко Методиев Борисов (Мин.Председател на 
Република България). 
    Въпреки всички трудности през годините, 
въпреки всички безкрупулни лъжи и клевети 
по адрес на Деница Гаджева тиражирани в 
послушните и зависими от властта медии, 
нежното острие на АТАКА не изневерява на 
вътрешната си убеденост и идеали за възход 
на България. Въпреки всичко, барабаните на 
патриотизма не спряха да туптят в нейното сърце. 
Въпреки всичко, Деница Гаджева продължава 
борбата за хората с надежда и позитивизъм, със 
свръх ентусиазъм, работохолизъм, неописуем 
идеализъм и непримиримост към неправдите 
изповядвайки и уповавайки се на кредото на 
Фридрих Ницше – „Всичко, което не ме убива, 
ме прави по-силен”. И въпреки всичко, личната 
и титанична битка за България и обикновения 
човек продължава с пълна сила, до крайната 

победа. До възтържествуването на правдата.
В предивид тежката икономическа ситуация 
в България и абдикацията на държавата от 
проблемите на младите хора в страната, Деница 
Гаджева разработи и предложи за гласуване 
Законопроект за подпомагане и развитие на 
младежта.
    Чрез този законопроект Деница Гаджева 
предвиди мерки за подпомагане на младите 
хора на пазара на труда, чрез редица данъчни 
облекчения за юридическите лица, които наемат 
младежи на работа. Законопроекта дава решение 
на основни проблеми за студентската общност 
давайки специален статут на естествено 
формирани райони с концентрация на 
университети, общежития, студентски столове 
и инфраструктура с наименование „Студентски 
кампуси”. Разгледани и предложени са редица 
мерки относно сигурността на студентите, както 
и изграждане на спортни площадки, игрища, 
информационни центрове и всичко необходимо 
за нуждите на младите хора. Новият закон 
регламентира реално участие на младежки 
формирования в държавното управление, 
което от своя страна дава възможност реалната 
проблематика на новото поколение българи 
да стига своевременно до изпълнителната и 
законодателната власт. Законът регламентира 
създаването на младежка структура на 
национално и регионално ниво, пряко свързана 
с Министерство на образованието, младежта, 
науката и спорта.
      Деница Гаджева изготви основни принципи 
и приоритети за създаване на условия от страна 
на държавния и неправителствения сектор 
за подпомагане и развитие на българската 
младеж. Предвиди мерки за подпомагане на 
младите хора на пазара на труда, като Деница 
Гаджева предложи  редица данъчни облекчения 
за юридически лица, които наемат младежи на 
работа. Въвеждане на почасова ставка в размер 
на 20% от минималната работна заплата за 
страната, което да даде шанс на младите хора да 
се самоиздържат, докато все още учат.
    В закона се предвиждаше изработване и 
финансиране на програми, насочени към 
основни рискови групи. Бяха заложени 
иновативни финансови механизми за 
независимо, извънбюджетно набиране на 
средства с предназначение за реализация на 
проекти в интерес на българските граждани 
между 14 и 30 годишна възраст.
    Г-ца Гаджева регламентира и създаването 
на Фонд „Подпомагане и развитие на 
българската младеж”, в който да постъпват 
финансови средства и имущество според 
Закона за отнемане на незаконно придобитото 
имущество. Създават се задължения за едрия 
бизнес в България да подпомага развитието на 

българската младеж.
    С гласовете на ГЕРБ, ДПС и СДС законопроекта 
на АТАКА и Деница Гаджева бе отхвърлен 
в Комисията по образованието, науката и 
въпросите на децата, младежта и спорта.
Същите тези политически сили отхвърлиха 
и законопроекта на АТАКА и г-ца Гаджева за 
изменение и допълнение на Закона за пряко 
участие на гражданите в държавната власт и 
местното самоуправление.
   В ролята си на дипломиран експерт Деница 
Гаджева влезе в поредната нейна открита 
война с амбициите на правителството за 
приватизация на БДЖ – Товарни превози. 
Според нея приватизация на БДЖ би било 
едно огромно престъпление. Националистката 
отстоява непоколебимо своята теза, че  с този 
ход умишлено ще се съсипе цялото държавно 
дружество – както националния превозвач, така 
и железопътната компания и инфраструктура.  
По думите й, приватизационни действия 
спрямо БДЖ са започнати още от началото 
на прехода. Според нея от 1990 г. досега 
железницата бавно е разсипвана целенасочено 
и планирано. Националистката обясни, че 
това, което представлява днес БДЖ, е продукт 
на управлението на всички правителства, 
управлявали до момента. Гаджева отстоява 
непоколебимо своята теза, че икономика без 
железопътен транспорт няма как да има. Ако 
България иска да бъде високотехнологична 
държава, тя трябва да отдели достатъчно 
ресурс за железницата си, трябва всяка година 
планирано да я подпомага до тогава, докато 
БДЖ – Товарни превози стане печелившо 
предприятие. Тя е категорична, че БДЖ – 
Товарни превози може да бъде печелившо 
държавно дружество, стига управляващото 
мнозинство да работи за тази кауза. Гаджева 
напомня всекидневно, че в целия свят няма 
железница, която да не е дотирана от държавата 
и че само България се различава в това 
отношение. „Инвестиционни стратегии за 
железниците се правят не по-малко от 25 години 
напред, но такава стратегия нямаше у нас и 
никой не беше помислил как точно трябва да 
се развива БДЖ. Патриотът от АТАКА Деница 
Гаджева изложи тезата, че БДЖ – Товарни 
превози трябва да остане държавно, за да 
бъде конкурентноспособно в Европа и да носи 
печалба на България. Важен мотив според нея 
е факторът, че със запазване на железниците в 
държавни ръце и развитието им, страната ни 
има възможност да бъде част от градивна и 
развиваща се европейска ЖП-мрежа. Цялото 
това виждане на патриотите е заложено в 
предизборната платформа на АТАКА, известна 
като „Планът Сидеров”.
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Димитър Делчев e водач на листата на 
“Движение България на гражданите” в 
26 МиР София-област

    Господин Делчев, какво е да сте 
един от най-младите водачи на листи 
за предстоящите избори?
   Възрастта тук няма значение. 
Важното е да имаш идеи и да следваш 
принципите си, да не се страхуваш 
да си сред хората и да говориш с тях 
откровено. Повечето от старите 
политици не го правят, защото им 
липсва живец, износени са. А и рискуват 
да бъдат набити. Да си водач на листа 
е голяма отговорност. Когато обаче, 
екипът ти е добър, работата става 
по-лека и приятна. Смея да твърдя, 
че в листата на “Движение България 
на гражданите” за София-област 
има чудесни хора. Обединени сме от 
желанието за промяна.
     Всички искат промяна. Вие какво 
имате предвид? И моля ви без 
клишета.
  Трябва да изгоним “калинките”. 
Държавната администрация е пълна с 
лоялни на ГЕРБ хора без каквато и да било 
компетентност. Например в МС само 5 
от новите 212 служители са назначени 
с конкурс. Останалите са ги взели заради 
“сините им очи”, може би. При наличието 
на толкова много некомпетентни 
кадри в администрацията, не можем да 
очакваме по-добър живот.
      Това ли е първото нещо, което 

бихте променили?
  Всъщност не. Аз бих започнал 
от системата на сигурността и 
правосъдието, защото мисля, че там 
се коренят причините за всичките ни 
злини. Има неразвити държави с добра 
съдебна система, но няма развита 
държава с лоша съдебна система. В 
тази връзка смятам, че чувството за 
несправедливост и ненаказаност на 
престъпниците, особено когато става 
въпрос за такива с власт, смачква 
българите и е една от причините да сме 
сред най-нещастните народи във всички 
класации.
        Какво имате предвид?
 Вижте последните събития. 
Прокуратурата установи, че МВР 
е извършвало масово незаконно 
подслушване. Записвали са обикновени 
български граждани, включително 
лекари, правозащитници, блогъри, 
журналисти. Правили са го с години, 
без съдебно разрешение и в нарушение 
на Закона за СРС-тата и чл. 32 от 
Конституцията. Тъжната ирония в 
случая е, че министерството, което 
има за задача да пази реда и правилата 
в държавата, ги е нарушавало почти 
всекидневно. Хората, обаче, не са 
глупави и знаят кой стои в дъното 
на подслушванията. Не случайно 
социалните мрежи бяха залети със 
снимки на Цветанов и Борисов с големи 
уши.
             Смятате, че само ГЕРБ подслушват?
        Не. Всички помним скандала “Галерия”. 
Незаконно подслушване имаше и при БСП. 
Ние затова повтаряме непрекъснато, че 
няма разлика между ГЕРБ и БСП. Иначе 
казано, ушите им са еднакво дълги.
       Вашите уши как са?
    Ние нямаме нужда от това. Партии 
като ГЕРБ и БСП прибягват до 
държавната репресия, защото ги е 

страх от възмездие, както и от факта, 
че хората разбраха едничката им цел 
във властта – да оправят себе си. 
“Движение България на гражданите” 
има управленска програма, която е 
изпълнима, компетентна и ефективна, 
така че повече българи да живеят по-
добре.
  Да се върнем пак на темата с 
подслушванията. Вие какво ще 
направите, за да спрете тази 
практика?
   Разработили сме мерки, с които да 
намалим политическото влияние на 
министъра на вътрешните работи 
върху СДОТО (б.р. дирекцията, която 
осъществява подслушванията) и 
да осигурим ефективен контрол от 
независим орган върху дейността й. 
Нашата идея е парламентарната 
подкомисия в Народното събрание, 
която трябва да извършва надзор 
над дейността на СДОТО, да бъде 
с мнозинство от опозицията и 
председател също от опозицията. 
Трябва да се дадат повече правомощия 
на подкомисията. Освен това, тя 
трябва да бъде задължена да публикува 
брой сигнали от граждани за незаконно 
подслушване, както и какви са 
действията, предприети във връзка 
с тези сигнали. Няма да се стига до 
разкриване на секретна информация, 
но пък ще се направи стъпка към по-
сериозен граждански контрол върху 
МВР.
      Споменахте съдебната система. Там 
какво планирате?
  Ние говорим за преустройство 
на съдебната власт. Видя се, че 
завъртането на отделни бутони 
не помага. И без критиките на 
Европейската комисия виждаме, че 
съдът и прокуратурата не работят, 
когато става дума за борба с 

корупцията по високите етажи, 
организираната престъпност и т.н. 
Нужно е преуреждане на системата, 
за да стане независима, ефективна 
и справедлива. Предлагаме създаване 
на Висш прокурорски съвет наред с 
Висшия съдебен съвет, въвеждане на 
възможност за освобождаване на 
главния прокурор с мнозинство 2/3 
от Народното събрание, комбинирано 
с по-големи правомощия на главния 
прокурор в кадровата политика, 
пряк избор на членовете на ВСС и ВПС 
от съдиите и прокурорите и редица 
мерки за подобряване на гражданския 
контрол върху съдебната власт: 
оценка на дейността й от граждани, 
периодични отчети и изследвания от 
неправителствени организации.
        Трудно ще успеете при процентите, 
които ви дават социолозите.
   Не вярваме на проценти. Вярваме в 
здравата работа и обратната връзка 
от хората. Срещите в София-област ме 
карат да съм оптимист. Хората не са 
глупави и знаят кой е истински и може, 
и кой е фалшив.
             
          Димитър Делчев е магистър по 
право в СУ „Св. Климент Охридски”, 
специализирал е европейско и 
английско право към университета 
Кеймбридж. Победител е в 
Международното състезание по 
европейско право, организирано от 
университета Кеймбридж и провеждащо 
се под егидата на Съда на Европейския 
съюз. Председател е на Сдружение за 
международни състезания по право. 
има 6 години юридически стаж.

Водач на листата на “Движение 
България на гражданите” за 26 МиР 
София-област.

“Движение България на гражданите” ще осигури граждански контрол върху МВР

Златослав Златанов- водач на листата на „ Коалиция СДС” 
в 26 МИР- София област: 

Ще дам на бизнеса работещи закони
10 СТЪПКи НА СДС ЗА РАЗВиТиЕТО НА БЪлГАРиЯ

1.  Запазваме плоския данък.
2.  Въвеждаме минимално почасово заплащане.
3.  Прекратяваме Валутния борд и влизаме в Еврозоната.
4.  Увеличаваме рязко бюджета за образование и наука/до 6%/.
5.  Премахваме монополите, включително и на Здравната каса.
6.  Въвеждаме свободен енергиен пазар.
7. Включваме задължителен процент българска продукция в    
Търговските вериги.
8.   изравняваме субсидиите за България  с тези на старите страни членки 
на ЕС.
9. Оптимизираме дейността на администрацията и повишаваме нейната 
ефективност.
10.  Подготвяме в следващите две години последното в историята на 
България Велико народно събрание за промени в конституцията.

Златослав Златанов 
е роден през 1972г. 
в Елин Пелин. 
Завършва „Публична 
администрация” в 
УНСС в София. Има свой 
бизнес за дистрибуция 
на индустриални и 
моторни масла.

“Предлагам да бъде премахнато законовото изискване за данъчен кредит върху 
автомобилите. Задължение на НАП е да следи дали те се използват по предназначение 
или не. Така е в Германия и в други развити страни от ЕС, така трябва да стане и в 
България.
 Настоявам за пълна забрана на междуфирмената задлъжнялост. В основата й са 
държавата и общините, които от сигурни платци се превърнаха в длъжник на бизнеса. 
Междуфирмената задлъжнялост трябва да бъде обявена за криминално деяние. Тя е 
причината за липсата на инвестиции в българските фирми, въпреки ниските данъци 
и преференциите, които държавата дава. Основната ми цел е да дам на българския 
бизнес работещи закони.”

№ 40 в бюлетината
,, ВИНАГИ БЛИЗО

 ДО ХОРАТА „

РОСИЦА СТЕФАНОВА
КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН 

ПРЕДСТАВИТЕЛ

Движение 
за Права 

и Свободи
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Решения на Общински съвет - Елин Пелин

Решение № 589
  Приема предложения дневен 
ред, както следва:
1. Предложения на постоянната 
комисия по „Устройство на 
територията, строителство, 
екология, селско и горско 
стопанство”
2.  Предложения на постоянната 
комисия по  „Здравеопазване, 
образование, култура и 
вероизповедание, спорт и 
социални дейности”
3. Предложение на постоянната 
комисия по „Контрол и 
мониторинг върху дейността 
на търговските дружества с 
общинско участие в капитала” 
4. Предложения на постоянната 
комисия по „Инвестиции, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество”
5. Разни

Решение № 590
1.  Одобрява задание за 
изработване на ПУП за 
имот № 041005, местност „ 
Долен прогон “ в землището 
на с.Столник, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 041005, 
местност „ Долен прогон “ 
в землището на с.Столник с 
отреждане на имота „ За вилно 
застрояване ” 
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 № 591
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 051068, местност „ Върбето 
“ в землището на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, 
Софийска област
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 051068, 
местност „ Върбето “ в 
землището на гр.Елин Пелин 
с отреждане на имота „ За 
производствена и складова 
дейност на селскостопанска 
продукция ” 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 № 592
Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 051069, местност „ Върбето 
“ в землището на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, 
Софийска област
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 051069, 
местност „ Върбето “ в 
землището на гр.Елин Пелин 
с отреждане на имота „ За 
производствена и складова 
дейност на селскостопанска 
продукция ” 
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 № 593
1.  Одобрява ПУП-ПРЗ За 
жилищно строителство / ниско 
застрояване / на имот № 861 
по плана на новообразуваните 
имоти на земеделски земи 
по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за 
землището на с.Елешница с 
ЕКАТТЕ 34120, Община Елин 
Пелин, Софийска област, .   
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите.

Решение № 594
1.  Одобрява ПУП-ПЗ 
„За складови сгради за 

пиротехнически изделия, 
огнестрелни оръжия и 
боеприпаси за гражданска 
употреба ” на имот № 068077, 
местност „ Дереджик ” в 
землището на гр.Елин Пелин.
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите.

Решение № 595
1.  Одобрява  ПУП-ПЗ „За 
магазин, офис и автомивка ” на 
имот № 002021.
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, 
които ще се изграждат.

Решение № 596
1.Одобрява  ПУП-ПЗ „За 
жилищно строителство ” на 
имот № 040015, местност „ 
Капаклия.
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, 
които ще се изграждат. 

Решение № 597
1.  Одобрява ПУП-ПЗ „ За 
склад и офис ” на имоти №№ 
088020 и 088116, местност „ 
Исламица ” в землището на 
гр.Елин Пелин.
Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, 
които ще се изграждат. 

Решение № 598
Дава съгласие да се проведат 
процедурите по ЗУТ за 
изменение  плана на регулация, 
като терена за озеленяване се 
придаде към УПИ ІХ- 288, кв. 
20 по ЗРП с. Григорево, Община 
Елин Пелин, Софийска област.

Решение № 599
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: пълният текст четете 
на сайта на Община Елин 
Пелин.

Решение № 600
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин 
за 2013г. на Станислав 
Бориславов Петров от гр.Елин 
Пелин в размер на 200,00 
(двеста) лева.

Решение № 601
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Велина Божидарова 
Николова от гр.Елин Пелин в 
размер на 200,00 (двеста) лева.

Решение № 602
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Мартин Александров 
Спасов от с.Нови хан в размер 
на 200,00 (двеста) лева.

Решение№ 603
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Илиян Валериев 
Куковски от с.Гара Елин Пелин 
в размер на 200,00 (двеста) 
лева.

Решение № 604
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин 
за 2013г. на Тони Вельова 
Младенова от с.Петково в 
размер на 200,00 (двеста) лева.

Решение № 605
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Илияна Трайчова 
Бонева от с.Доганово в размер 
на 200,00 (двеста) лева.

Решение № 606
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Христина Василева 
Стоянова от гр.Елин Пелин в 
размер на 500,00 (петстотин) 

лева.
Решение № 607

1 Да бъде отпусната 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Велина Тодорова 
Петрова от с.Григорево в 
размер на 500,00 (петстотин) 
лева.
2. Сумата от 500,00лв., 
посочена в т.1 от настоящето 
решение да бъде предоставена 
на Иван Стоянов Георгиев – 
Кмет на с.Григорево и бъде 
отчетена от същия в Общинска 
администрация Елин Пелин 
с разходооправдателни 
документи.

Решение № 608
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин 
за 2013г. на Ема Тодорова 
Стоянова от с.Габра в размер 
на 500,00 (петстотин) лева.

Решение № 609
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Георги Асенов Бонев 
от гр.Елин Пелин в размер на 
150,00 (сто и петдесет) лева.

 Решение № 610
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Малина Георгиева 
Игнатова от с.Григорево в 
размер на 300,00 (триста) лева.

Решение № 611
1. Да бъде увеличена 
числеността на персонала 
на  ОДЗ „Здравец“, гр. Елин 
Пелин с 1 щатна бройка  - 
работник в кухня по трудово 
правоотношение, считано от 
01.03.2013 г.
2. Средствата в размер на 
4395 лв. за дофинансиране 
на дейност 3 – 0 – 311 „ОДЗ 
„Здравец“, гр.Елин Пелин” да 
се осигурят от §9700 „Резерв 
за непредвидени и неотложни 
разходи“ като дейност 3 –0 – 
311 „ОДЗ „Здравец“, гр. Елин 
Пелин“ се увеличи в следните 
параграфи: пълният текст 
четете на сайта на Община 
Елин Пелин.

Решение № 612
1.Приема предложението на 
Кмета на Община Елин Пелин 
ОУ „Отец Паисий“, с. Габра да 
бъде включено към Списъка 
на защитените училища в 
Република България.
2. Възлага на Кмета на Община 
Елин Пелин да изготви и внесе 
мотивирано предложение до 
Министъра на образованието, 
младежта и науката, относно 
допълване на Списъка със 
защитените училища.

Решение № 613
Да бъде награден Пламен 
Борисов Петров от с.Гара 
Елин Пелин с грамота и плакет 
за принос към културното 
развитие на Община Елин 
Пелин, които да бъдат връчени 
на следващо редовно заседание 
на Общински съвет-Елин 
Пелин.

Решение № 614
Дава право на „Газо-енергийно 
дружество – Елин Пелин” 
ЕООД гр.Елин Пелин да 
участва като асоцииран член на 
СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА 
АСОЦИАЦИЯ ПРИРОДЕН 
ГАЗ”.

Решение № 615
приема актуализация на 
Годишна програма за 
управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост 
за 2013 година, приета с 
Решение №546/31.01.2013г. на 
Общински съвет.

Решение № 616
1. Дава съгласие за 
предоставяне за срок от една 
година на общински мери и 
пасища за общо и индивидуално 
ползване от земеделски 
стопани или техни сдружения, 
регистрирани като юридически 
лица, притежаващи пасищни 
селскостопански животни, 
отглеждани на територията 
на община Елин Пелин, 
както следва: пълният текст 

четете на сайта на Община 
Елин Пелин.

Решение № 617
1. Дава съгласие за предоставяне 
под наем на общински пасища, 
мери на  лица, поемащи 
задължение да ги поддържат в 
добро земеделско и екологично 
състояние, съгласно 
Приложение №1 – списък на 
пасища, мери, пасища с храсти 
за индивидуално ползване.  
2. Утвърждава „Задължения на 
Община Елин Пелин” , както 
следва:

Решение № 618
1. Дава съгласие за продажба 
на сграда, представляваща 
БИТОВ КОМБИНАТ, 
находяща се в УПИ IV-за 
обществено обслужване в кв.3 
по плана на с.Гара Елин Пелин
-пълният текст четете на 
сайта на Община Елин Пелин. 

Решение № 619
Утвърждава пазарна оценка 
във връзка с приключване на 
процедура на основание чл.35, 
ал.3 от Закона за общинската 
собственост и чл.59, ал.1 от 
Наредба №4 на Общински 
съвет Елин Пелин-пълният 
текст четете на сайта на 
Община Елин Пелин.

Решение № 620
1. Открива процедура за 
продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот, частна 
общинска собственост, 
съставляващ: земеделски имот 
№017126, с пълният текст 
четете на сайта на Община 
Елин Пелин. 

Решение № 621
1. Открива процедура за 
продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот, частна 
общинска собственост, 
съставляващ: земеделски имот 
№017147, с начин на трайно 
ползване: нива, с площ 6.755 
дка., ІV-та категория, местност 
„Гробищата”, по одобрената 
карта на възстановена 
собственост на землище 
гр.Елин Пелин.
 2. Утвърждава пазарна 
оценка на имота, подробно 
описан в т.1 в размер на 2000,00 
лв./дка или общо 13 510,00 лв. /
тринадесет хиляди петстотин и 
десет лева и 00 ст./.
3. Упълномощава Кмета 
на Община Елин Пелин да 
проведе процедура за продажба 
на имота подробно описан в т.1 
чрез публичен търг и сключи 
договор с кандидата обявен за 
спечелил, съгласно заповед за 
класиране.

Решение № 622
1. Да бъде отдаден под наем  
чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – публична общинска 
собственост съставляващ: 
Помещение, находящо се на 
първия етаж в сградата на 
Народно Читалище ”Стоян 
Богданлийски”, находяща се в 
терен за Културен дом, кв.52 
по действащия регулационен 
план на с.Габра, Община Елин 
Пелин; пълният текст четете 
на сайта на Община Елин 
Пелин.

Решение № 623
Да бъде прекратена 
съсобственост с Борис 
Димитров Чинев, чрез 
откупуване частта на 
физическо лице, 233 кв.м. от 
имот пл.№291 /образуван от 
имот пл.№450 кв.5 по отменен 
план от 1954 год./, кв.5 по 
плана на с.Гара Елин Пелин - 
частна собственост на Борис 
Димитров Чинев с нотариален 
акт №60, том І, дело №1164 от 

1999г, придаваеми към УПИ 
XІ-общ., кв.5

Решение № 624
1. Да бъде прекратена 
съсобственост с Община Елин 
Пелин за 58 кв.м. /петдесет 
и осем кв.м./, от УПИ І-За 
ОЖС, кв.5 по плана на с.Гара 
Елин Пелин, общ.Елин Пелин, 
придаваеми към УПИ ХІІІ-290, 
по КРП на с.Гара Елин Пелин, 
Община Елин Пелин, област 
Софийска 
3. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да сключи 
договор за прекратяване на 
съсобственост за 58 кв.м./
петдесет и осем кв.м./ 
придаваема площ към УПИ 
ХІІІ-290, кв.5 по плана на с.Гара 
Елин Пелин, община Елин 
Пелин с Цветанка Борисова 
Чинева, чрез продажба частта 
на Общината

Решение № 625
1.Да бъде прекратена 
съсобственост с Община 
Елин Пелин за 175 кв.м. /сто 
седемдесет и пет кв.м./, от УПИ 
І-За ОЖС, кв.5 по плана на 
с.Гара Елин Пелин, общ.Елин 
Пелин, придаваеми към УПИ 
ХІІ-291 по КРП на с.Гара Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, 
област Софийска, съгласно 
кадастрален и регулационен 
план, утвърден със заповед 
№АБ-428/1983 год. и изменен 
със заповеди №ТС-48/1998г. 
и №ТС-16/1999г. на Кмета на 
Община Елин Пелин, актувани 
с АЧОС №2211/30.05.2011г. 
вписан в АВ.
      2. Утвърждава изготвената 
пазарна оценка от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1 в размер на 4 
240.00 лв. /четири хиляди 
двеста и четиридесет лева и 00 
ст./ - без ДДС.
 3. Упълномощава 
Кмета на Община Елин 
Пелин да сключи договор за 
прекратяване на съсобственост 
за 175 кв.м./сто седемдесет и 
пет кв.м./ придаваема площ 
към УПИ ХІІ-291, кв.5 по плана 
на с.Гара Елин Пелин, община 
Елин Пелин с Борис Димитров 
Чинев, чрез продажба частта 
на Общината.

Решение № 626
1. Да бъде отдадено под наем  
петно №1  с площ 15 кв.м. по 
одобрена схема от гл.архитект 
на Община Елин Пелин за 
разполагане на преместваеми 
обекти, съгласно чл.56 от ЗУТ 
в УПИ ІІІ-За ОЖС, кв.14 по 
плана на с.Гара Елин Пелин – 
без провеждане на публичен 
търг или публично оповестен 
конкурс на БЪЛГАРСКИ 
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР, за 
срок от 10 години, при цена 
4.20 лева на кв.м. съгласно 
решение №1052 по протокол 
№41 от редовно проведено 
заседание на 24.06.2010 год. на 
Общински съвет Елин Пелин.

Решение № 627
1. тире първо да се чете: 
земеделски имот №000946, 
находящ се в местност 
„Смърдляко”, с площ 0.904 
дка, ІV-та категория, с начин 
на трайно ползване: „из.нива”  
по одобрената КВС на землище 
с.Равно поле, Община Елин 
Пелин.
   
    Пълните текстове на 
решенията четете на сайта 
на Община Елин Пелин:
     WWW.ELINPELIN.ORG

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

от ЗМСМА
 съгласно влязло в сила Определение №157/12.02.2013г. 

на Адми-нистративен съд София област по дело 
№1069/2012г., потвърдено и от Върховен административен 
съд с Определение № 3794 по адм.дело №3380/2013 година, 
Решение №515/20.12.2012г. на ОбС-Елин Пелин е в сила.

Общински съвет-Елин Пелин
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Стана традиция, в навечерието на големия 
християнски празник Великден, Народно чи-
талище „иван Вазов-1928” с.Нови хан, да ор-
ганизира  празничен концерт.На 29.04.13г. на 
сцената в читалището   се изявиха 130 само-
дейци: Детски танцов състав „Новоханче”,Дет-
ска вокална група „Шик и Трик”, Школа по мо-
дерен балет,Школа по английски език, Школа 
по изобразително и приложно изкуство, Клуб 
„Да изразя себе си чрез танц” и Клуб „Прика-
зен свят” – по програма „Успех”   при ОУ”Св.

св.Кирил и Методий” с.Нови хан ,Детска во-
кална група при ОДЗ „Детелина”, танцов клуб 
„Новоханци” и Женска фолклорна група.

Всички заедно се насладихме на прекрас-
ните изпълнения и си пожелахме : Колкото 
боядисани яйца, толкова усмихнати лица!

Школата по изобразително изкуство  
„Слънце” и децата от работилница „Сръчко” 
при библиотеката на читалището ни зарад-
ваха с интересна изложба.

От 1-ви до 3-ти май тази 
година в гр. Хисар се про-
веде Първият Национален 
фестивал за популярна пе-
сен „Петнадесет лалета”.                       

  Фестивалът се организи-
ра с любезното съдействие 
на Община Хисар, Сдружение 
„Петнадесет лалета” и е под 
патронажа на Вицепрези-
дента на Република Бълга-
рия Г-жа Маргарита Попова.

  В трите конкурсни дни 
участие взеха около трис-
та деца и над сто и петдесет 
индивидуални изпълни-
тели, разделени в пет въз-
растови групи. Участниците 
бяха оценявани от профе-
сионално жури в състав:

Мими иванова – Предсе-
дател: Развигор Попов – му-
зикант, композитор и аран-
жор на песни: Мая Райкова – 
Продуцент в БНР на поп, рок 
и джаз музика: Валери Костов 
– композитор и аранжор на 
песни: илияна Червенакова 
– гл.асистент в Катедра „Му-
зика” в Пловдивския Универ-
ситет „Паисий Хилендарски”.

  При добра организация 
фестивалът протече в чети-
ри различни направления. ВГ 
„Шик и Трик” при НЧ „иван 
Вазов” с. Нови хан с ръково-
дител Юлия Динчева също 
взе участие в Конкурсната 
програма на Направление 
„Петнадесет лалета”. и седем-
те участника се представиха 

достойно при високата кон-
куренция в групите. Фестива-
лът е дебютен за Дарина Ме-
тодиева: Достойно се пред-
ставиха и най-малките ни 
участници  Моника Павлова 
и Виктория Раденкова. Вики 
заслужено спечели „Поощри-
телна” награда в първа група. 
Във втора група се предста-
виха Кристиан Стратиев, Сил-
вия иванова, Карина Стоило-
ва, Дарина Методиева и Вене-
лина Бонева. Още една „По-

ощрителна” награда бе при-
съдена на Карина във втора 
група. Специалната награда 
Приз „Петнадесет лалета” и 
I-ва награда във втора група 
журито присъди на Венелина 
Бонева от с. Нови хан за из-
пълнението на песните „По-
вей ветре” и „Детство”. Вени 
взе участие и на фестивала за 
„Патриотична песен”- гр. Па-
нагюрище, през месец април 
2013г. Във втора група тя спе-
чели II-ра награда, /журито 
не присъди първа такава!/. 

   На всички участници, 
които представиха достой-
но Нови хан и Община Елин 
Пелин, желаем нови успехи 
и силен творчески сезон!

Национален фестивал за популярна песен 
„Петнадесет лалета”

Особено приятно ми е да 
отбележа, че вече се реали-
зира една прекрасна идея по 
възможност по-често да бъ-
дат показвани художествени 
произведения в салона на 
Читалището.

Днес сме се събрали да 
отбележим авторското при-
съствие на Стоянка Стоич-
кова, която показва в своите  
картини жизнена атмосфера, 
декоративни мотиви, фигу-
рални композиции и инте-
ресни творчески търсения.

   Композициите на фор-
мите на човешките изо-
бражения, пейзажите, са в 
синхрон с колорита на кар-

тините и сюжетите взети от 
българския фолклор.Цвето-
вете са търсени предимно в 
топли цветни гами, прелива-
щи едни в други или са съ-
поставени контрастни нюан-
си и всички те са обединени 
в една прекрасна хармония. 
Общо от всички тези багри 
блика топлина или приятна 
експресивност. Те пораждат 
у зрителя силни естетически 
емоции.

   Приятно въздействат 
нали? и при това те са рису-
вани от любител-художник 
, като хоби. Резултатите го-
ворят, че Таня притежава 
вътрешно силно емоцио-
нално усещане и вкус към 
изобразителното изкуство. 
Палитрата от нюансите на 
цветовете се сменят от свежи 
– оранжеви, жълти, червени 
багри или синьо-зелени, вио-

летови- цял слънчев спектър. 
Чрез тях се подчертават фор-
мите, сюжетите, композици-
ите от образи и фигури, пей-
зажи, цветя, форми от приро-
дата. Сюжетите на картините 
са много близки до нас, до на-
шата чувствителност, начин 
на мислене и бит.

Не трябва да забравяме, 
че дъщеря и лидия, която 
познавам, също притежава 
силен художествен вкус, как-
то и другите по-малки на-
следници. Например отсреща 
нарисуваната картина стои 
внушително и експресивно, 
както и другите две.

Пожелаваме на Таня, ви-
сок дух, здраве, време за 
творческа работа, трудолю-
бие и дисциплина.

13.04.2013г.     М.Джингова

ОТКРИВАНЕ ИЗЛОЖБА НА СТОЯНКА СТОИЧКОВА 

В ОДЗ”Слънце”-с. Гара 
Елин Пелин се проведоха 
следните мероприятия за 
Деня на Земята , които бяха 
обвързани  и с кампанията 
„Да изчистим България заед-
но”:

1.Засяване на семена ,под-
готвяне на расад и засаждане 
на цветни лехи  с помоща на 
родителите и персонала и де-
цата от всички групи.

2.Почистване на двора и 
пространствата около дет-
ската градина 

 3.Посещение на местния 
зоомагазин и организиране 
киноложка изложба „Моя до-
машен любимец” 

 4.Засаждане на дърво в 
лехата на випуските от бъде-
щите първокласници. 

 5.Презентация-филм за 
природните красоти и защо 
трябва да пазим „Земята -на-
шият единствен и втори дом” 

 6.Занятия на тема „За как-
во можем да използваме не-
нужната хартия „ 

  изработване на предме-
ти от отпадъчни материали 

  Модно ревю „Колко е за-
бавно с нестандартни дре-
хи”-изработени от опаковач-
ни материали 

 7.Сценка подготвена от 
подготвителна група - 5го-
дишни-”лискови неволи”-за 
опазването на родните гори 

  8.Посещение на театрал-
на постановка на театър „Еко 
сцена 21 век”в развлекателен 
парти център сред природа-
та. 

   9.Участие в конкурса”Мо-
ята умна къща сред най хуба-
вата околна среда” 

10.Боядисване на бор-
дюрите, пейките и съоръже-
нията в двора на детската 
градина.

Мероприятия в ОДЗ ”Слънце”

На 25.04.2013г. в СОУ „Ва-
сил левски”, гр. Елин Пелин 
бе домакин на  областен кръг 
на националната виктори-
на по безопасност на движе-
нието „ Да запазим децата на 
пътя”. Това е част от Нацио-
налния календар на МОМН 
за извънкласни дейности за 
учебната 2012/2013година.

Зам.-кмета на Община 
Елин Пелин г-жа Ангелина 
Димитрова бе сред специал-
ните гости  на събитието. Тя 
изрази радостта и задовол-
ството си от ранната детска 

възраст, в която учениците 
изявяват желание за участие 
в подобни викторини и се 
учат на безопасно движение 
по пътищата.

  Всички участници на 
провелото се състезание по-
лучиха грамоти от  името на 
кмета на общината г-жа Галя 
Георгиева, а победителите в 
надпреварата получиха и ме-
дали и купи.

Участие във викторината 
вземаха общо 6 отбора с по 
4 състезатели на училища от 
София област – Елин Пелин, 
Самоков, Горна Малина, Сво-
ге, Челопеч и Божурище. 

Победител в състезание-
то бе отборът на СОУ „Васил 
левски”, гр. Елин Пелин , кой-
то  ще  участва в национал-
ния етап от състезанието, 
което ще се проведе от 14. 05 
до 16.05. 2013 г. в град Бургас. 

На второ място бе класи-
ран отбора от Община Че-
лопеч.

  На трето място  отбо-
ра от Община Своге.

 Целта на състезанието е 
да се даде значимост на про-
блемите и резултатите от 
възпитанието и обучението 
по БДП на децата и ученици-
те от V до VIII клас. идеята е 
да се демонстрират придо-
битите знания и умения от 
учениците по правилата за 
движение като пешеходци, 
велосипедисти и пътници в 
превозните средства.

Община Елин Пелин домакин на 
областна ученическа  викторина по  БДП

Великденски концерт в с. Нови хан
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На 20 и21.04.2013г осем читалища от на-
шата община взеха участие в международния 
фолклорен фестивал "Шпски наниз 2013" 
гр.Костинброд.Във фестивала участваха над 
100колектива и индивидуални изпълните-
ли в две възрастови групи и седем различни 
категории.Сомодейците от Елинпелинска 
община се изявиха почти във всички катего-
рии и заслужено се наредиха сред първите. 
Народен хор "Димитър Динев" при НЧ "Елин 
Пелин 1896"гр.Елин Пелин спечели първа на-
града - "Златна шевица"; наградата "Златен 
цървул"- за най-хумористично изпълнение 
извоюваха Елена Стоева и Стоянка Стоичко-
ва от НЧ "иван Вазов1928"с.Нови хан.Особена 
родост ни донесе второто място на детска-

та школа по танци "Шопчета" при НЧ "Елин 
Пелин1896"гр.Елин Пелин на възраст до 18 
години. Второ място завоюва и женската гру-
па за автентичен фолклор при НЧ "Г.С.Раков-
ски1934"с.Григорево. любителските клубове 
по танци при читалището в с.Нови хан и този 
при четалище "Светлина" гара Елин Пелин се 
обединеха и спечелиха трето място в своята 
категория.   Е... 5 от 8 ? Това не е ли като шести-
ца от тотото за самодейците от общината. Да 
са ви честити наградите, да сте живи и здрави 
и продължавайте все така. От нащто по-убаво 
нема! Е па нема!     П.Реджова-председател на 

НЧ"Елин Пелин1896" гр.Ел.Пелин.

САМОДЕЙЦИТЕ  ОТ  ЕЛИНПЕЛИНСКА  ОБЩИНА  
ОТНОВО  СРЕД  ПЪРВИТЕ

ПРОЕКТ „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“ В РАЗВИТИЕ
СОУ „Васил левски” гр. Елин Пе-

лин е  пилотно  училище по ПРОЕКТ 
ВG051РО00-4.1.07 „ВКлЮЧВАЩО 
ОБУЧЕНиЕ“. През изминалия ме-
сец, децата на ресурсно подпомага-
не участваха в различни меропри-
ятия, чиято цел бе да им покаже 
предимствата на работата в екип и 
да им помогне да общуват по-лес-
но с връстниците си.  Психологът 
и ресурсният учител имаха амби-
цията да покажат на децата, че  ко-
гато всяко едно от тях даде малко 
от себе и силите на всички се обе-
динят, резултатите са несравними.

Пролетни цветя
Това беше мероприятие, в което 

освен психологът и ресурсният учи-
тел по Проекта,  участва и  г-жа и. Гри-
горова – преподавател по изобрази-
телно изкуство в СОУ „Васил левски”. 
Задчата имаше за цел да доближи де-
цата до природата и да ги подтикне  
да изразяват себе си чрез изкуство-
то. Г-жа Григорова показа на децата 
интересни техники и им помогна в 

изработването на пролетни цветя. 
Картичка за приятел
През месец март, децата със спе-

циални образователни потребно-
сти изработиха картички, които 
поднесоха на по-малките ученици 
в нашето училище, също на ресур-
сно подпомагане,  като самите тях .                   

Това е един прекрасен жест от 
страна на по- големите, които чрез 
цветовете и красотата  изразяват 
себе си и подаряват творенията си на 
други деца с  надежда да последват 
техния пример – да открият прияте-
ли и да видят колко по-хубав е жи-
вотът, когато емоциите са споделни.        

На улицата
„ВКлЮЧВАЩО ОБУЧЕНиЕ“ ра-

боти не само върху емоционалното 
развитие на децата, той също така 
им помага да придобият социални и 
комуникативни умения за тяхната 
бъдеща социализация. Занятията се 
провеждат от началото на II- я учебен 
срок и ще продължат до края на учеб-
ната 2012/2013 година. Децата със 

специални образователни потреб-
ности биват поставяни в ситуации с 
ежедневен характер, целящи придо-
биването на знания и умения за пре-
одоляване на съпътстващите ги труд-
ности. До този момент участниците 
в проекта са обходили марширута от 
вкъщи до училище с помощта на ре-
сурсния учител, също така са се нау-
чили да пресичат на безопасни места,  
да пътуват с превозни средства, да 
спазват дневен режим и да подбират 
облеклото си спрямо различните се-
зони. Бъдещите занимания включват 
опознаване на правилното поведе-
ние на обществени места като ма-
газини, библютеки, театри и други. 

След провеждането на занима-
нията по проекта  „ВКлЮЧВАЩО 
ОБУЧЕНиЕ“ се наблюдават положи-
телни резултати върху учениците 
със специални потребности, кои-
то учат в СОУ „Васил левски”. Това 
ни кара да вярваме, че всички хора 
притежават еднакви възможности 
и желания за развитие и никой не 

бива да бъде ограничаван да покаже 
най- доброто от себе си в социалната 
среда, в която живее и в която жеале 
да просперира . Поради тази причи-
на СОУ „Васил левски” ще продължи 
и за напред да помага в развитието 
и интегрирането на деца със специ-
ални образователни потребности. 

На 18.04.2013г. и в двора 
на ЦДГ ,, Славейче „ с. лесно-
во бяха засадени 17 плодни 
дръвчета , с участието на де-
цата и техните родители . С 
ентусиазъм и много настрое-
ние , под звуците на любими 
детски песнички  , те изкопа-
ха ,  засадиха и поляха своите 

фиданки . 
Колективът на ЦДГ ,, Сла-

вейче „ благодари на всички 
участници , че дадоха своя 
принос , да направим двора 
по- приветливо място 

за игра на децата ни!

ЕКО-ИНИЦИАТИВА
 ,, ДАРИ ПЛОДНО ДЪРВО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА „

В края на месец март в три последовател-
ни дни най-малките ученици от Начално учи-
лище ”Хр.Ботев” – гр. Елин Пелин отбелязаха 
своя дългоочакван Празник на буквите, кой-
то премина под надслов „Ние вече сме грамот-
ни”.

Дошли да споделят радостта на първола-
ците от Іа, Іб и Ів клас бяха г-жа Г. иванова- ди-
ректор на училището, учители от училището, 
учители от детските градини в гр. Елин Пе-
лин и в селата Петково, Доганово, Столник и 
Нови хан. Съпричастни с подготовката и осъ-
ществяването на тържеството бяха и всички 

родители на учениците. Гостите въодушеве-
но поощряваха  талантливите изяви  на пър-
вокласниците. Под вещото ръководство на 
своите учители Стойна Маркова, Нина Радева 
и Надежда Методиева в подготвената програ-
ма  всяко дете представи буква от азбуката. 
Звучаха песни за училището, за книжката и 
буквите. имаше сценки и  драматизации на 
приказки.Учениците с гордост показаха на 
своите гости колко добре четат. За награда 
получиха грамоти и книжки с приказки. На-
края за всички деца имаше вкусна торта- из-
ненада от техните родители.

Празник на буквите в 
Начално училище „Христо Ботев”


