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    На 24-ти май с дефилир 
под звуците на училищния 
химн „Върви, народе възро-
дени”, изпълнен от предста-
вителен  духов оркестър „Сте-
фан Стефанов” и съпроводен 
от представителен мажоре-
тен състав „Светла”,  премина 
шествието на учениците от 
начален курс на НУ „Христо 
Ботев“ и СОУ „Васил Левски“ . 
То започна от читалището на 
града и продължи до площа-
да пред Общината, където се 
проведе тържествения кон-
церт, посветен  на  празника 
на славянската писменост, на  
българската просвета и кул-
тура. 

   В знак на признателност, 
учениците   поднесоха цветя 

пред паметника на знамени-
тия български писател Елин 
Пелин, избрал словото за 
свое призвание. 

   Кметът на Община Елин 
Пелин, г-жа Галя Георгиева 
поздрави гостите на празни-
ка  и изрази благодарност и 
уважение към всички учите-
ли , ученици и  дейци от сфе-
рата на културата,  като им 
пожела още повече успехи, 
здраве, всеотдайност и удо-
влетворение в работата.

    В празничната програ-
ма се изявиха малчуганите 
от ОДЗ „Радост“ и ОДЗ „Здра-
вец“, ДВГ „Камбанки”, неверо-
ятния балет „ТЕА” и детския 
шопски танцов състав“.

24-ти май –празник на славянската писменост, 
българската просвета и култура

 Най-сърдечно Ви поз-
дравявам с 24ти май – Денят 
на славянската писменост и 
българската просвета и кул-
тура!

 На този ден всеки 
българин си спомня истори-
ята на своя език и делото на 
светите братя Кирил и Мето-
дий.

 Днес ние  отправяме  
благодарност   към своите 
учители, към творците, към 
хората на духа - защото няма 
нищо по-красиво от високия 
дух и нищо по-силно от зна-
нието!

 На всички Вас, кои-
то сте избрали словото като 
свое признание, желая здра-
ве, творческо озарение и про-
фесионално удовлетворение! 

 А на вас, мили учени-
ци  желая много здра-
ве,  усмивки, дръзнове-
ние и вяра! Помнете своя род 
и език  и никога не  з а -
бравяйте първия си учител!

    Честит празник!

СКЪПИ УЧИТЕЛИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,УВАЖАЕМИ ТВОРЦИ, ХОРА НА СЛОВОТО И НА ДУХА 

С официална церемония СОУ „Васил Лев-
ски” изпрати дванадесетокласниците от ви-
пуск 2013 по  традиция на най-българският 
празник – Денят на светите братя Кирил и 
Методий .

   Атмосферата бе повече от приповдиг-
ната, наситена с много щастливи усмивки, 
настроение и овации. Цветя, сълзи в очите и 
усмивки по лицата съпровождаха мероприя-
тието.

    По червената пътека дефилираха в еле-
гантни красиви тоалети абитуриентите, из-
живявайки своя звезден миг. 

    Ръководството на Община Елин Пелин 
показа своето уважение и признателност към 
зрелостниците като ги поздрави и им подари  
по един албум с личното послание от кмета на 
Общината - г-жа Галя Георгиева, в който да за-
печатят  спомените от прекрасната вечер.

    Прочувствено слово произнесе и дирек-
торът на СОУ „Васил Левски” – г-жа Юлия Сте-
фанова, след което тя удари за последен път 
за випуск 2013 училищния звънец и лисна 
менчето с вода за късмет на зрелостниците.

Изпращане на випуск 2013г.
Скъпи абитуриенти!
Днешният ден е ваш, за-

щото мигът на зрелостта е 
най-чаканият. 

Вярвайте в себе си и с ус-
трем следвайте мечтите си.

Превърнете трудностите 
в победи, а мечтите – в реал-
ност! 

Не спирайте да търсите, 
не преставайте да вярвате! 

Уважаеми учители!
Вие сте били с тези мла-

ди хора и в добри и в трудни 
моменти, помагали сте им, 
закриляли сте ги и сте им да-
вали кураж.

 Благодарим Ви от сърце и 
Ви желаем  здраве, енергия и 
много успехи! 

Бъдете все така окрилени 
и всеотдайни! 

Мили родители, 
За вашите пораснали вече 

деца не е без значение кое 
професионално поприще ще 
изберат, но важното е да ос-
танат  добри хора – помагай-
те им в тази житейска мисия, 
насърчавайте ги и ги обичай-
те!

На добър час и по-
пътен вятър! фотограф: Димитър Стоименов
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Вие сте млада, интели-
гентна и образована,  как-
во ви задържа в училище 
имайки предвид, че учител-
ската професия не е една 
от наи-привлекателните  за 
младите хора?

Обичам работата си, оби-
чам децата и е истинско удо-
волствие да ги виждам как 
израстват пред очите ми. 
Убедена съм, че няма друга про-
фесия, в която да има толкова 
искреност и усмивки. Всеки ден 
е различен и носи ново предиз-

викателство. Не бих се лишила от това удоволствие. Вярвам, 
че всеки човек има своето призвание и точно място в света. Аз 
съм намерила своето.

А защо избрахте училището в с. Лесново?

Малкото училище има невероятен чар. Аз живея и работя 
в Лесново, което ми дава възможност да съм непрекъснато до 
децата. Те са непрестанна част от живота ми, както и аз от 
техния. Отношенията ни не спират с биенето на звънеца. Аз 
присъствам на повечето им извънкласни прояви, организира-
ме си различни занимания след училище. Общо взето имам по-
стоянна връзка с тях и това, освен че ми помага в работата, 
ме кара и да се чувствам добре.

Как се разбирате с колегите? Разликата във възрастта 
не води ли до трудности, не Ви ли подценяват?

Не, напротив. Работя в прекрасен колектив и отношението 
към мен винаги е било чудесно. Не мога да кажа, че съм усети-
ла разликата във възрастта, все пак ние всички работим за 
децата и това е водещото.  Директорката – г-жа Влъчкова 
ми гласува невероятно доверие още от самото начало, когато 
ме назначи без да имам почти никакъв стаж като учител и аз 
мога само да се надявам, че съм оправдала нейните очаквания.

Какво мислите  за средното и висшето образование днес 
и може ли в България да се постигне добра реализация?

 

В образованието ни далеч не всичко е идеално. За съжаление 
учебните програми не са достатъчно практически насочени и 
според мен това е основният проблем на образователната 
система. Не че има училище, което да те подготви за живо-
та, но все пак бихме могли да насочим малко повече усилия към 
знания и умения, които да направят учениците и студенти-
те по-конкуретноспособни в бъдеще. А що се отнася до реали-
зацията в България, смятам, че тя зависи от качествата и 
характера на всеки човек. Можеш да успееш навсякъде, ако си 
достатъчно упорит, амбициозен и целенасочен. 

Какво е отношението на родителите към учебния про-
цес? Заинтересувани ли са, търсят ли мнението на препо-
давателя и как го приемат, имат ли доверие на децата си и 
какъв контрол упражняват над тях?

В днешно време родителите са изключително заети и не 
винаги знаят какво точно се случва с децата им. Не мога да 
кажа, че не се вълнуват от учебния процес или мнението на 
преподавателите, но понякога не изслушват нашата гледна 
точка, а приемат думите на децата си за „чиста монета”. Рад-
вам се, че повечето родители, с които работя показват добро 
отношение и доверие към мен. 

Променило ли се е уважението на ученика към препо-

давателя?
Да, разбира се, но разликата не е толкова голяма. И преди, 

и сега има учители, които са уважавани от учениците, и та-
кива, които не са. Но в миналото бяхме длъжни да показваме 
уважение, а сега децата не са и изказват своето мнение по-яв-
но. В днешно време един учител трябва да печели уважението 
на своите ученици, а не да го очаква като нещо, което му се 
дължи. 

А Вие успявате ли да печелите това уважение?

Опитвам се – всеки ден и всеки час. Не с всички ученици ус-
пявам, но фактът, че те се чувстват  достатъчно свободни 
да говорят с мен за лични проблеми, преживявания, емоции, ме 
навежда на мисълта, че съм на прав път. Времето ще покаже. 
Ако след 10 години учениците ми все още ме поздравяват на 
улицата, значи съм успяла.

Разкажете  приятен или комичен спомен от училище?

За разлика от повечето хора аз имам възможност всеки 
ден да преживявам ученическите си години и спомените ми са 
доста живи. Но може би най-забележителният ми спомен е 
един случай в 11 клас, когато целият клас, незнайно по каква 
причина, пяхме под прозореца на класната в проливен дъжд. 
След това, разбира се, трябваше да ни освободи от училище, 
защото бяхме целите мокри, но успяхме да я разплачем.

Какво бихте  казала на днешните учители и ученици?

На учениците искам да пожелая много късмет и да успеят 
да изградят едно добро бъдеще за себе си, да не забравят, че 
всичко е в техните ръце и от тях самите зависи да намерят 
своето място в живота.

На учителите пожелавам много търпение, малко повече 
позитивизъм и да не забравяме, че колкото повече усмивки да-
ряваме, толкова повече ще получим.

Интервю с г-жа Борислава Надкова- учител в ОУ „Христо Ботев”, с. Лесново 

Боби V-ти клас
  Нашата прекрасна госпожа 

Борислава Надкова е най-до-
брата госпожа в цялото учи-
лище. Тя се занимава с нас 
и според мен има много го-
лям подход. Държи се много 
добре , не само в часовете, но 
и извън училище.

Любомир V-ти клас
  Г-жа Надкова е добра и ве-

села. Тя винаги е приятел-
ски настроена. Когато имаме 
нужда от нещо, тя винаги ни 
помага. Изключително до-
бродушна е.

Николай Велинов
 V-ти клас

  Госпожа Надкова е много 
добра и забавна. Тя е много 
умна и когато дойде нейния 
час, не ми се иска той да свър-
ши, защото преподава стра-
хотно и я слушам с интерес. 
Тя винаги е много красива!

Стефан V-ти клас
  Г-жа Борислава Надкова  е 

най-готината госпожа в цяло-
то училище, дори ни органи-
зира лагер!

Патрисия Райчева
 VІ-ти клас

 Г-жа Надкова за мен е 
най-добрата госпожа, тя е 
най-красивата. За нас тя ви-
наги ще остане първата ни 
класна. Г-жа Надкова не е 
като другите госпожи. Вина-
ги когато има свободно вре-
ме ни води някъде на излет. 
За нас тя е госпожа №1 в Бъл-
гария.

Ники Владимиров
 VІ-ти клас

  Г-жа Надкова според мен е 
много добра, защото какво-
то и да искаме, тя винаги го 
изпълнява. Тя никога не се 
кара с нас, а ни изслушва. Аз 
уча тук от две години и през 
тях разбрах, че е много добра 
и ни мисли доброто, дори и 
когато ни се кара знам, че е за 
добро и когато порасна ще го 
осъзная.

Лилия Григорова 
VІ-ти клас

  Г-жа Надкова е лъчезарна, 
добродушна и винаги в крак с 
модата. Тя винаги знае с как-
во да помага и какво да каже.

Нелина Миланова
 VІ-ти клас

 Според мен г-жа Надкова 
е много добра. Тя е чувст-
вителна, мила и знае как да 
разговаря с децата. Когато ни 
обяснява, тя се старае и дава 
всичко от себе си, за да мо-
жем да го разберем. Тя е №1!

Християн Георгиев
 VІ-ти клас

   Госпожата ни е много до-
бра, но ние от време на време 
не слушаме . Няма такъв друг 
човек като нея, който да пра-
ви всичко за нас. Тя ни изне-
надва , ходим на излети и др. 
Тя прави всичко за нас и ние 
много я обичаме!

Учениците 
за нея
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Проект   BG 051P000-4.1.07 „Включващо 
обучение„ е европейски проект и се осъщест-
вява по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“. Неговата обща цел е да 
осигури подкрепяща среда за равен достъп 
до образование и за отваряне на образова-
телната система с оглед осъществяването на 
включващо образование. Специфичните му 
цели са:  

- Ранно откриване  на деца, застраше-
ни от обучителни трудности и успешното им  
включване в предучилищно и училищно об-
разование,успешна социализация и интегра-
ция;

- Повишаване ролята на общообразова-
телните училища за изграждане на приобща-
ваща образователна среда и осъществяване 
на качествено образование, съобразено с ин-
дивидуалните потребности на всеки ученик;

- Създаване на положителни нагла-
си в училищната и родителска общност към 
включващото обучение за постигане на инте-
грационен ефект.

СОУ „В.Левски“ гр. Елин Пелин е едно от 
пилотните училища започнали работа по този 
проект. През 2012 -2013 учебна година е сфор-
мирана група от 10 ученици със СОП , с които 
работи екип от психолог, ресурсен учител, ло-
гопед, учители по български език и литерату-
ра, учители по математика и класни ръково-
дители от класовете, в които учат децата. Учи-
лището разполага с добре обзаведен ресурсен 
кабинет, оборудван със средства от проекта. С 
учениците се работи индивидуално по изгот-
вени индивидуални  образователни програми 
съобразени с техните  потребности и възмож-
ности по БЕЛ и математика. Обръща се внима-
ние  на особеностите на техните емоции, по-
ведение, затруднения в учебния процес и раз-
витие на социални умения с оглед  бъдещата 
им социализация в обществото. Предвижда се 
работата по Проект „Включващо обучение“ 
да  продължи  и през следващата учебна годи-
на. 

Ресурсен учител: Делка Димитрова

На 18.05.2013 г. в двора на 
училище „Стефан Стефанов” 
беше открита нова спортна 
площадка.

  Съоръжението позво-
лява едновременна игра на 
две волейболни игрища или 
на две баскетболни игрища. 
Може да се играе хандбал и 
футбол на малки вратички. 
Има осветление. Площадката 
е изградена със средства от 
МОМН, със съдействието на 
община Елин Пелин и с ак-
тивното участие на препода-
ватели от училището.

    Водосвет извърши отец 
Стоян, лентата на новата при-
добивка преряза директорът 
на училището Антон Тонев. 

Присъстваха граждани от се-
лището.

   След откриването се със-
тояха няколко спортни про-
яви по волейбол и футбол, в 
които участие взеха ученици 
от гара Елин Пелин и гр. Елин 
Пелин, както и преподавате-
ли от ОУ”Стефан Стефанов”, 
ПГК-гара Елин Пелин и СО-
У”Васил Левски” - гр.Елин 
Пелин. За участниците бяха 
осигурени лакомства и раз-
хладителни напитки.

Нова спортна площадка в 
ОУ”Стефан Стефанов”-гара Елин Пелин

Европейски Проект   BG 051P000-4.1.07 
„Включващо обучение“ в СОУ „Васил Левски“

За трета поредна година на 28.04 
.13г. в гр. Елин Пелин се проведе „Ве-
ликденско фолклорно надиграване – 
2013“. 

Площад „Независимост“ се превър-
на в поле на изява на фолклорните 
клубове: ТК „Чанове”, гр. Елин Пелин, 
ТК „Детелини”, с. Лесново, ТК „Ново-
ханци”, с. Нови хан, ТК „Макамлии”, с. 
Гара Елин Пелин и ТК „Полянци”, с. 
Петково.

    По регламент танцовите колек-
тиви представиха своите изпълнения 
в два кръга – І–ви шопско хоро и ІІ–ри 
темпераментно хоро по избор. 

 Журито в състав Ивайло Ива-
нов-председател, хореограф на На-
ционалния ансамбъл за народни 
песни и танци „Филип Кутев” и чле-
нове: Борислав Ковачев- главен ху-
дожествен ръководител на „Шопски 
ансамбъл”, гр. Елин Пелин и Христо 
Станев, представител на български 
арт и фолклорен център „Нестия” оце-

няваше участниците по оригиналност 
на хореографията, техника и емоцио-
налност на изпълненията. 

    От сцената на площад „Независи-
мост“,  кмета г-жа Галя Георгиева при-
ветства участниците в колоритното 
надиграване и връчи парични награ-
ди за добро представяне на първите 
три класирали се клуба – І–во място за 
„Чановете“, гр. Елин Пелин, ІІ – ро мяс-
то за място „Новоханци“, с. Нови хан 
и на ІІІ–то място „клуб „Макамлии“, 

с. Гара Елин Пелин.Поощрителни на-
гради получиха всички участници във 
фолклорното надиграване.

След приключване на конкурса, в 
голямото великденско хоро се наре-
диха малки и големи, които показаха, 
че Община Елин Пелин пази и предава 
на поколенията българското народно 
танцово изкуство, красотата и багри-
те на българския фолклор.

Великденско фолклорно надиграване - 2013 г.
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Решение № 628
Предложение  от Кмета на 
Община Елин Пелин- г- жа 
Галя Георгиева с вх. № гр. 
6759/ 11.04.213 г., относно 
отпускане на еднократна 
безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2013г.
Доклад от Кмета на 
Община Елин Пелин- г- 
жа Галя Георгиева с вх. № 
ОА- 6782/ 19.04.2013 г., 
относно одобряване на ПУП-
Парцеларен план за газопровод 
в землището на гр. Елин Пелин.
да бъдат разгледани в т. 
Разни от дневния ред.

Решение № 629
       1. Предложения на постоянната 
комисия по „Устройство на 
територията, строителство, 
екология, селско и горско 
стопанство”, от заседание 
проведено на 08.04.2013 г.
2. Предложения на 
постоянната комисия по 
„Здравеопазване, образование, 
култура и вероизповедание, 
спорт и социални 
дейности”, от заседание 
проведено на 11.04.2013 г.
3. Предложения на постоянната 
комисия по „Финанси, бюджет 
и програми за развитие” 
от заседание, проведено 
на 15.04.2013 година.
4. Предложение на постоянната 
комисия по „Законност, 
сигурност, обществен ред, 
граждански права и транспорт” 
от заседание, проведено 
на 16.04.2013 година.
5. Предложения на 
постоянната комисия по 
„Инвестиции, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество”, от заседание 
проведено на 16.04.2013 г.
6. Разни
6.1.Предложение  от Кмета 
на Община Елин Пелин- 
г- жа Галя Георгиева с 
вх. № гр. 6759/ 11.04.213 г.
6.2.  Доклад от Кмета 
на Община Елин Пелин- г- 
жа Галя Георгиева с вх. № 
ОА- 6782/ 19.04.2013 г.

Решение № 630
1. Одобрява ПУП-ПЗ „За 
площадка за временно 
съхранение на отпадъци ” на 
имот № 000537, местност „ 
Асарлъко ” в землището 
на с.Лесново с ЕКАТТЕ 
43445, Община Елин Пелин.
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима 
за функционирането на 
обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобрения 
от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен 
план да бъде за сметка на 
съответния възложител /
собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 631
1. Одобрява  ПУП:
а/ ПЗ „ За приют за животни ” 
на имот № 148003, местност „ 
Долно ливаде ” в землището 
на с.Столник с ЕКАТТЕ 
69448, Община Елин Пелин,
б/ ПП за транспортен достъп 
до имот № 148003 през имот 
№ 000546 в землището на 
с.Столник, Община Елин 
Пелин, Софийска област.  
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима 
за функционирането на 
обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобрения 
от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен 
план да бъде за сметка на 
съответния възложител /
собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 632
Одобрява ПУП-Парцеларен 
план за водопровод от ПИ 
№ 080012 до ПИ № 080055 
през имот № 000558, местност 
„ Камико “ в 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, които ще се 
изграждат, съгласно одобрения 
от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен 
план да бъде за сметка на 
съответния възложител /
собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 633
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за 
имот № 053033, местност 
„Злукярица“ в землището на 
с.Караполци, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 053033, 
местност „Злукярица“ в 
землището на с.Караполци 
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 № 634
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 129023 в землището на 
с.Лесново, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2. Разрешава изработване 
на ПУП-ПЗ на имот № 
129023 в землището на 
с.Лесново с отреждане на 
имота „ За кравеферма ” и 
устройствени показатели: 
Пл - 60%, Кинт – 1,5, мин.
Оз.площ – 30%, Нмакс – 10м. 
3. Изработеният ПУП да се 
съгласува с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ 
Разпределение България “ АД, 
РИОСВ-София, РЗИ-Софийска.  

Решение № 635
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 085018, местност „Илиева 
орница“ в землището на 
с.Крушовица, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 085018, 
местност „Илиева орница“ в 
землището на с.Крушовица 
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 № 636
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 13, кадастрален район 965 
по ПНИ на земеделски земи по 
§ 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност 
Побит камък в землището 
на с.Нови хан, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2. Разрешава изработване 
на ПУП-ПЗ на имот № 13, 
кадастрален район 965 по 
ПНИ на земеделски земи по § 
4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, местност 
Побит камък в землището на 
с.Нови хан с отреждане на 
имота „За вилно застрояване 
” и устройствени показатели: 
Пл - 40%, Кинт – 0,8, мин.
Оз.площ – 40%, Нмакс – 7м. 
3. 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 № 637
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 000346 в землището на 
с.Нови хан, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2. Разрешава изработване 
на ПУП-ПЗ на имот № 
000346 в землището на 
с.Нови хан с отреждане на 
имота „ За производствена 
и складова дейност 
3. Изработеният ПУП да се 
съгласува с ЕООД ВиК, „ 

ЧЕЗ Разпределение България 
“ АД, РИОСВ-София и 
РЗИ-Софийска област.

Решение № 638
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 000414 в землището на 
с.Нови хан, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2. Разрешава изработване 
на ПУП-ПЗ на имот № 
000414 в землището на 
с.Нови хан с отреждане 
на имота „ За автосервиз ”.
3. Изработеният ПУП да се 
съгласува с РИОСВ-София.

Решение № 639
от бюджета на Общината да 
бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова 
помощ размер на 75.00 лв. 
от бюджета на Община Елин 
Пелин за 2013 година, на 
следните физически лица:

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЧЕТЕТЕ 
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА

Решение № 640
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Григор Атанасов 
Митров от с.Лесново в размер 
на 1000,00 (хиляда) лева.

Решение № 641
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013г. 
на Александър Веселинов 
Младенов от с.Мусачево в 
размер на 200,00 (двеста) лева.

Решение № 642
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Славка Игнатова 
Христова от с.Столник в 
размер на 300,00 (триста) лева.

Решение № 643
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Катя Стефанова 
Илиева от с.Доганово в размер 
на 150,00 (сто и петдесет) лева.

Решение № 644
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Елена Богомилова 
Бонева от гр.Елин Пелин в 
размер на 1000,00 (хиляда) лева.

Решение № 645
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013г. 
на Тошко Георгиев Кръстев 
от гр.Елин Пелин в размер 
на 600,00 (шестстотин) лева.

Решение № 646
1. Дава съгласие Община 
Елин Пелин да кандидатства 
за финансиране по Оперативна 
програма „Административен 
капацитет”, приоритетна 
ос І ”Добро управление”, 
подприоритет 1.3. „Ефективна 
координация и партньорство 
при разработване и провеждане 
на политики”, бюджетна 
линия BG051PO002/13/1.3-07.
2. Упълномощава Кмета 
на Община Елин Пелин да 
подпише изискваните по 
проектната документация  
декларации и документи.

Решение № 647
1. Увеличава числеността на 
персонала, зает в изпълнение 
на дейностите, финансирани 
с местни приходи на Община 
Елин Пелин, както следва:
1.1. „Други дейности по 
икономиката” се увеличава 
от 7,5 (седем цяло и пет) 
щатни длъжности на 10 
(десет) щатни длъжности.
2. Възлага на Кмета на Община 
Елин Пелин да оптимизира 
броя и длъжностите на заетите 
в изпълнение на местните 
дейности и да утвърди ново 
длъжностно разписание по 
изпълнение на т.1 от решението.
3. Средствата за издръжка на 
длъжностите за периода от 
01.05.2013г. до 31.12.2013г. да 
бъдат осигурени от намаление 
на параграф 97-00 /Резерв за 
непредвидени и неотложни 
разходи/ – Местни дейности 
в размер на 16 170 лева, и 

увеличение на следните 
параграфи в дейност „Други 
дейности по икономиката” 
– Местни дейности.
§ 01-01 Заплати на 
персонал по трудови 
правоотношения       –  13 680 лв.
§ 05-51 Осигурителни 
вноски за сметка на 
работодател           –    1 830 лв.
§ 05-60 Здравноосигурителни 
вноски                                         –       660 лв.

общо: 16 170 лв.  
Решение № 648

            1.Упълномощава 
г-жа Диана Димитрова - 
ст.юрисконсулт на Община 
Елин Пелин да представлява 
Община Елин Пелин на 
предстоящото Общо събрание 
на акционерите на УМБАЛ 
„Св. Анна”- София АД, 
насрочено за 08.05.2013 г. или 
на определената при липса на 
кворум резервна дата 22.05.2013 
г. от 10.00 ч. в сградата 
на лечебното заведение.
2. Упълномощава г-жа 
Димитрова да гласува с ,, 
въздържал се” по всички точки 
от дневния ред, определен 
с Покана изх.№ 04-1115/ 
27.03.2013 г. на Изпълнителния 
директор на УМБАЛ 
„Св. Анна”- София АД.

Решение № 649
І. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 
КОИТО ОБЩИНАТА 
ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРОДАЖБА
1. Апартамент №14, блок 1 
етаж 5, вход А, ул.”Никола 
Вапцаров”, гр.Елин Пелин
2. Апартамент №23, 
етаж 8, вх.А, ул.”Елин 
Пелин”, гр.Елин Пелин
3. Имот №000184, ІV-та 
категория, с площ 4.610дка, по 
КВС на землище с.Караполци
4. Имот №000422, с площ 
51.477 дка. По КВС на 
землище с.Доганово
  5. Имот имот №000428, 
с площ 23.540 дка. По КВС на 
землище с.Доганово  
 ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ 
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 
НА СЪСОБСТВЕНОСТ
1. 170 кв.м./сто и 
седемдесет кв.м./, /закрита 
задънена улица с о.т.7а-7б-
7в/, придаваема площ към 
УПИ XX-210 кв.3 по КРП на 
с.Богданлия, Община Елин 
Пелин, област Софийска.

Решение № 650
1. Да бъде прекратена 
съсобственост с Община Елин 
Пелин чрез продажба частта 
на Общината за 170 кв.м./сто 
и седемдесет кв.м./, /закрита 
задънена улица с о.т.7а-7б-
7в/, придаваема площ към 
УПИ XX-210 кв.3 по КРП на 
с.Богданлия, Община Елин 
Пелин, област Софийска
2. Утвърждава изготвената 
пазарна оценка от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1 в размер на 780.00 
лв. /седемстотин и осемдесет 
лева и 00 ст./ - без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да сключи 
договор за прекратяване на 
съсобственост за 170 кв.м.

Решение № 651
1.Утвърждава пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран 
оценител за учредено право на 
пристрояване към амбулатория 
индивидуална практика за 
специализирана медицинска 
помощ собственост на Катя 
Славова Петкова - управител 
на ЕТ”Катя Петкова” ,  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.  в размер на 
2500.00 лева /две хиляди и 
петстотин лева/ - без ДДС.

Решение № 652
1. Да се промени статута на имот 
частна общинска собственост, 
апартамент №14, блок 1, етаж 
5, вход А, от жилище под 
наем в жилище за продажба.
2. Да се продаде апартамент 
№14, блок 1, етаж 5, вход А,
3. Утвърждава пазарна оценка, 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описани в т.1, в размер на  18 
090.00 лева /осемнадесет хиляди 
и деветдесет лева и 00 ст./
4. Упълномощава Кмета 
на Община Елин Пелин да 
сключи договор за продажба 
със Свобода Ненчова Петрова.

Решение № 653
1. Да се промени статута 
на имот частна общинска 
собственост апартамент №23, 
етаж 8, вх.А, от ведомствено 
жилище в жилище за 
продажба.   
2. Открива процедура за 
продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот – частна 
общинска собственост, 
представляващ апартамент 
№23, етаж 8, вх.А,
3. Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описани в т.1, в размер на 17 
910.00 лева /седемнадесет 
хиляди деветстотин 
и десет лв. и 00 ст./.
 4. 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 № 654
1.  Дава съгласие двата 
обособени обекта в 
едноетажната сграда, 
находяща се в УПИ III-за ОЖС 
и озеленяване, кв.3 по плана 
на с.Гара Елин Пелин със 
застроена площ 70 кв.м. да бъдат 
управлявани и стопанисвани 
като самостоятелни.
2. Да се съставят актове за 
общинска собственост на 
обособените самостоятелни 
обекти в едноетажна сграда, 
находяща се в УПИ III-за 
ОЖС и озеленяване, кв.3 по 
плана на с.Гара Елин Пелин.

Решение № 655
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2013г. на Виолета Събева 
Иванова от гр.Елин Пелин в 
размер на 300 (триста) лева.

Решение № 656
1. Одобрява ПУП-Парцеларен 
план за газопровод с трасе, 
преминаващо през имоти 2. 
Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, 
които ще се изграждат, 
съгласно одобрения от 
Общински съвет-Елин Пелин 
подробен устройствен план да 
бъде за сметка на съответния 
възложител /собственик/, 
№№ 000178 /канал/ и 000282 
/полски път/ по КВС на 
землището на гр.Елин Пелин.

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ 
ЧЕТЕТЕ НА САЙТА

НА ОБЩИНАТА

www.elinpelin.org

Решения на Общински съвет - Елин Пелин

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

от ЗМСМА
1. Разпоредбите на чл.17 т.2 и чл.19 от Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Елин Пелин, приета с 
Решение №1246 по Протокол №47 от 16.12.2010г.

2. Разпоредбите на чл.19а, ал.ал.2, 3, 4, 5, 6, 8, и 9 от 
Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Елин 
Пелин, приета с Решение №1246 по Протокол №47 от 16.12
.2010г                                 Общински съвет-Елин Пелин
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На 9 май, 2013г. Община Елин 
Пелин  се присъедини към инициа-
тивата за отбелязване на „Месец на 
Европа” с фотоизложба „Шест години 
в шейсет снимки“, отразяваща живо-
та в общината през последните шест 
години,  презентация на тема „Реали-
зирани дейности по Европейски про-
екти в Община Елин Пелин“, предста-
вена от Мирослава Георгиева – главен 
експерт „ЕФП“ и празничен концерт 
в Народно читалище „Елин Пелин 
1896”,  гр. Елин Пелин.  

 Събитието бе отворено за 
всички заинтересовани страни – 
граждани, представители на учили-
ща, институции, неправителствени 
организации и други.

  Мероприятието бе уважено 
от  Ангелина Димитрова – замест-
ник-кмет и Цветанка Методиева – се-
кретар на община Елин Пелин.

 Празничният концерт  започ-

на  под звуците на химна на Републи-
ка България и химна на Европа,  из-
пълнени от ПДО „Стефан Стефанов“.

 В концерта участие още взе-
ха:

Представителен мажоретен със-
тав „Светла”, гр. Елин Пелин, ДТС „Но-
воханче”, с. Нови хан   „Шик и Трик”, 
с. Нови хан, ТС - с. Столник,  Теа Денс, 
Детски шопски танцов състав,  ВГ 
”КАМБАНКИ” с ръководител Бин-
ка  Георгиева, ученици  в  школата  
по  пиано; Детска  фолклорна  група  
„ШАРЕНИ  МЪНИСТА” и    „ШОПСКИ  
ТАНЦОВ  АНСАМБЪЛ“   с ръководите-

ли   почетният  гражданин  на  Елин  
Пелин, Ради  Радев   и  младият  му  ко-
лега  Борислав  Ковачев .

 С изявите си по време на кон-
церта,  нашите  самодейци предизви-
каха бурни аплодисменти сред пуб-
ликата и показаха, че могат  с  пълно  
право  и отговорност  да  представят  
българската  култура  и  изкуство на  
всякъде  в  Европа.   

С празничен концерт закрихме поредицата от културно-информационни събития “Месец на Европа”

В днешно време сме сви-
детели на опасни явления 
в нашето общество: наси-
лие, зависимости и нисък 
морал. Ние търсим опора в 
нашите национални тради-
ции и християнски ценнос-
ти, нашите ученици не само 
усвояват знания, но се раз-
виват и духовно и ние като 
техни учители сме длъжни 
да допринесем за тяхното 
изграждане като добри и съ-
вестни хора, като отговорни 
и трудолюбиви християни!

Християнските цен-
ности подкрепят децата в 
стремежа им към знания и 
възпитават у тях високи до-
бродетели – приятелство, 
справедливост, милосърдие...

 За това, на 10 Април 
в нашето училище, г-жа Ани-
та Петкова проведе Урок по 
християнство и родолюбие 
с ученици от 5 и 6 клас. Като 
външни лектори поканихме 
отец Стоян от Храм „Св. Ни-
колай Чудотворец” гр.Елин 
Пелин и Петър Георгиев  - 
студент IV курс „Богословие 
„ в СУ „Св.Климент Охридски”

Урокът „Християнската 
вяра – опора на българите 

през вековете” беше открит 
от Петър с беседа, насочена 
към ролята на църквата и ма-
настирите в съхраняването 
на българския дух и нацио-
налните ни традиции . Посте-
пенно обаче у децата надделя 
любознателността и някак 
неусетно се отприщи лавина 
от въпроси, които от дълго 
време чакаха да получат ком-
петентен отговор. Отец Стоян 
с усилие смогваше да отгова-
ря на десетките въпроси на 
децата за християнството, 
десетте божи заповеди, Хрис-
тос, Библията.. и още...и още... 
Накрая срещата завърши с 
уговорката да се организира 
посещение в местния храм, 
където отец Стоян ще ги за-
познае с храма и ще продъл-
жи с присъщите  му благост 
и търпение, да отговаря на 
още много детски въпроси !

 Значимостта на хрис-
тиянските ценности за из-
граждането на детската лич-
ност е огромна ! Затова отно-
во искаме да изразим нашата 
благодарност към отец Стоян 
и Петър Георгиев за тяхната 
отзивчивост и съпричасност ! 

 Благодарим Ви ! Вие 
успяхте да спечелите довери-
ето на нашите деца и да пре-
върнете тази среща в едно 
непринудено и изключител-
но интересно преживяване! 

               Антон Тонев
                               Директор

Урок по християнство и родолюбие
в ОУ „ Стефан Стефанов”

Своя спектакъл  „Приятели” представиха 
децата от ОДЗ «Радост» в гр. Елин Пелин. 

 С него малчуганите от детската гра-
дина финализираха проект „Пълноценна об-
разователна интеграция на децата от ОДЗ „Ра-
дост”, гр. Елин Пелин“, осъществен с финансо-
вата подкрепата на ЦОИДУЕМ. 

 Проектът донесе положителен заряд 
не само за преките участници, но и за техни-
те родители, които с желание и ентусиазъм 
участваха в него.

 Празникът бе открит с думите на во-
дещия:

«Ние живеем в разнообразен и разнолик 
свят. Хората не са еднакви по своя произход, 
но всички те са съседи и приятели.

 Всяка нация ревниво пази своите  
обичаи и традиции. В тях е събран народния 
дух, прозорливостта в бъдните дни, вярата в 
доброто,надеждата за утрешния ден.

 Скъпи родители,уважаеми гости!
 Пътя, който извървяхме беше труден, 

но резултатите не закъсняха.
Идеята ни беше да съберем заедно българ-

ските и ромските деца, да общуват помежду 
си, да се забавляват в игрите и учебните за-
нимания и така постепенно да се опознаят, 
защото само така ще престанат да се притес-
няват от непознатото и от неразбираемото.»

 На пъстрия празника легендите ожи-
вяха в драматизациите «Цветята на народи-
те“; „Приказка за тиквата“ ; “Легенда за весе-
лието” “Приказка за бъчвата”. 

Децата рецитираха стихове за приятел-
ството и толерантността, пяха и танцуваха 
под ритъма на песните «След края на света», 
«Джелем Джелем» и  «Джалма». 

 Малките таланти за пореден път ни 
показаха колко много си приличат българ-
ския и ромския фолклор, но това не е чудно- 
българи и роми живеят заедно от векове и 
независимо дали го осъзнават, те си влияят 
взаимно.

 Справедливостта, любовта и щасти-
ето са неща, които вълнуват всяко човешко 
сърце и към което се стреми всеки човек, не-
зависимо как се казва, какъв език говори и 
към кой народ принадлежи! 

КЛУБ –ТЕАТЪР „ПРИЯТЕЛСТВО” КЪМ ОДЗ „РАДОСТ“, 
ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
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На 29  април 2013 година 
в ОУ „Христо Ботев” с. Равно 
поле   се проведе открит урок 
на тема: „Съвременни методи 
и техники в работата на учи-
теля по чужд език за пови-
шаване равнището на обра-
зователно - възпитателния 
процес”.

Специфична тема „Да  на-
мерим приятели”.

Учениците показаха свои-
те умения и знания по ан-
глийски език, получени под 
ръководството на г-жа Руси-
нова, по нестандартен начин.

 Целта на урока бе да се 
заздрави връзката между те-
орията и практиката, между 
класната стая и реалния жи-
вот,  чрез включване на уче-
ниците в реална комуника-
тивна ситуация и спонтанно 
общуване един с друг.

„Да намерим  приятели”
- открит урок по английски език

 Когато има таланти те не 
могат да бъдат скрити, неза-
белязани или неоценени!По-
твърждение на тези думи са 
наградите на децата от ДВГ”-
Шик и Трик”към читалище 
„Иван Вазов”с.Нови хан с во-
кален педагог Юлия Динче-
ва от  ІХ  национален детско 
–юношески конкурс за музи-
кално и танцово изкуство с 
международно участие”Ор-

феева дарба”-16 март 2013г 
гр.София.

В първа възрастова група 
поощрителна награда полу-
чи най-малкият талант – Мо-
ника Бориславова Павлов, 
която за пръв път излиза на 
сцена и направи своя дебют 
на конкурса „Орфеева дарба”.
Безспорен фаворит в първа 
възрастова група бе Карина 
Светославова Стоилова,коя-
то завоюва поредният си зла-
тен медал.

 С „ГРАНД-ПРИ” откри но-
вият творчески сезон Вене-
лина Велинова Бонева.Във 
втора възрастова група тя се 
съзтезава с 65 участника и 
за пореден път доказа своя 
невероятен талант и добра 
подготовка.

Да пожелаем на децата от 
ДВГ”Шик и Трик”да продъл-
жават да ни радват със своя 
талант!

Награди от национален конкурс 
„Орфеева дарба” гр.София 2013г

Регионален празник „Който се смее, дълго 
живее“, посветен на хумора и шегата - 1-ви ап-
рил. 

В село Байлово, родното място на писателя 
Елин Пелин, всяка година първи април - Де-
нят на хумора и шегата, е един от големите 
празници на селото. Този празник се отбе-
лязва с множеството участия на самодейни 
колективи, като изискване към всички учас-
тници е изнесеното от тях да бъде наситено с 
много шопски хумор и шеги. 

Повече от осемнадесет читалища взимат 
участие в този празник. Изпяват се много 
песни, , много сценки и интермедии, много 
скечове и индивидуални изпълнения. 

Редовни участници в този празник са са-
модейците от театралния колектив при чи-
талище “Хр. Ботев” - с. Мирково, които и тази 
година се представиха отлично. Много бяха 
аплодисментите и бурният смях в залата при 
изпълнението на вечните мирковски коме-
дийни изпълнители Христо Козарев, Станчо 
Маринков, Мария Илиева, Добринка Илиева, 
Петър Бояджиев и Нина Димитрова. Както 
публиката, така и журито бяха очаровани от 
техните изпълнения. След приключване на 
празника, още преди журито да присъди кла-
сирането за спазване на регламент и изпълне-

ние, много от зрителите в залата направиха 
лична среща с изпълнителите от Мирково. Те 
изказаха своето задоволство от изпълнение-
то на артистите, питаха кой е режисьорът на 
тези постановки, радостно и с много благо-
дарност ги приветстваха. 

Село Байлово е разположено в западните 
гористи разклонения на Ихтиманска Средна 
гора. Намира се близо до нейното било и от 
Гълъбец на юг.Между 15-16 век запустява. 

Отново му се дава живот в средата на 18 
век, когато дядото на Елин Пелин се заселва в 
землището му. Елин Пелин се ражда под име-
то Димитър Стоянов на 18 юли 1877 година, 
като най-малкия от единадесетте деца в се-
мейството. Учи в София, Златица, Панагюри-
ще, Сливен. Още като ученик започва да пуб-
ликува разкази и проза. Учител е в родното 
си село – 1895-96, а от 1899 г. живее в София. 
Умира 1949 година. Един от най-добрите и 
обичани български писатели. 

По повод разположението на селото Елин 
Пелин е написал: „Мойто родно село е разпо-
ложено право срещу слънцето в едно красиво 
място, там, където Средна гора се отделя от 
нейната майка Стара планина и се упътва на 
изток ...”. 

В северна посока от с. Байлово по асфалтов 
път се стига до м. Блатото на Анрешко. Непо-
средствено до него са и тракийските надгроб-
ни могили (некрополът край с. Байлово). На 
изток по асфалтовия път след ок. 3 км се стига 
до м. Ключ (байловското Оборище), където на 
6 май 1876 г. по време на Априлското въста-
ние е избягало цялото население на селото и 
там създава опорен пункт. В северозападна 
посока от м. Ключ е връх Опор, където през 
юни 1932 г. е проведено нелегално национал-
но събрание на профсъюзите, а на 1 август 
1941 г. - нелегално събрание на байловци, на 
което е взето решение за организиране на въ-
оръжена борба.

Който се смее, дълго живее - с.Байлово

След 10-годишна пауза 
Кметство Равно поле въз-
ражда традициите с органи-
зирането в чест на пролетта, 
плодородието и здравето на 
животните „Конен празник” 
на 31 март 2013 г от 10,30 
часа. В празника взеха дейно 
участие младежите Мартин 
Грозданов и Борислав Благо-
ев, заедно с Династия Джезо-
ви и предишните организа-
тори. Началото на празника 
даде Отец Иван Плещов с ос-
вещаване на обредния хляб, с 
който бяха захранени конете. 
Кметът г-жа Веселина Спасо-
ва благодари на дарителите 
Лидл България, Финтех ООД, 
Голф Клуб ЕООД, Агротера-
терм, ЗП Николай Стоянов, 
Димитър Михайлов, Тодор 
Иванчов, Агростронг  и не 
на последно място Кметица-
та на Елин Пелин, без които 
празника нямаше да се по-
лучи. Тодоров ден зарадва 
всички равнополци и гости 
с танцови изяви на децата от 
танцовите състави при Чита-
лище Просвета 1922- Равно 
поле, както и изпълнения на 
новосформираната певческа 
група с ръководител Паоло 
Генов и корепетитор Цветан 

Миндов. 
Участници в прегледа на 

каруци, платформи и коне 
бяха 35 броя от Равно поле, 
Гайтанево, Столник, Елин 
Пелин, Казичене, Враня, 
Дружба, Петково, Долна Ма-
лина,Долни Богров, Обеля, 
Горна Малина, Мусачево, 
Кривина, Лесново, Доганово, 
Григорево, на всички бяха 
раздадени бутилка вино, ме-
дал и бяха захранени с осве-
тената питка. Победителите 
Светлозар Иванов от с. Гайта-
нево, Жоко от Априлово и Си-
меон от София бяха награде-
ни с купи и чували със зърно 
осигурени от арендаторите.

Докато траеше прегледа 
на каруците младежите, кои-
то участват в Джамалите на-
правиха няколко закачливи 
сценки, с които развеселиха 
многобройната публика.

За безопасността на праз-
ника се грижеха служителите 
на РУП- Елин Пелин Димитър 
Димитров, Пламен Найденов 
и Георги Георгиев, както и 
линейката на д-р Луканова. 

На децата бяха раздадени 
ваучери и лакомства осигуре-
ни от Лидл.

Надбягванията се радваха 
на небивал интерес въпреки 

отдалечеността на мястото 
за надбягване – местност Ан-
джарлия. На импровизирана-
та сцена в полето  победите-
лите получиха живо агънце с 
червена панделка, подаръци, 
медали, вино и  купи връчени 
им от кмета.

І място Атанас Трайков от 
Априлово - кон Мариана

ІІ място Марин Маринов от 
Перник с кон Голф 

ІІІ място Петър Йорданов от 
Чеканчево с кон Вихър 

Програмата продължи с над-
тегляне на конете

победители тежка катего-
рия: 

І място купа Николай Киров с 
кон Султан 

ІІ място купа Иван Алексиев с 
кон Фриц от Казичене 

ІІІ място купа Емил Джезов 
от Казичене с кон Мери 

Теглене победители лека ка-
тегория 

І Място Данчо Тачков от Дра-
гичево 

ІІ място Павел Джезов с кон 
Норка 

ІІІ място Симо от София с кон 
Буря 

След празника за органи-
заторите имаше подготвено 
печено агне, богата трапеза 
и оркестър в Рибарника на 
местната ловна дружинка.

Конен празник в с. Равно поле

На 23 април, Междуна-
родния ден на книгата, Об-
щинската библиотека орга-
низира маратон на четенето 
в рамките на националната 
кампания „Походът на кни-
гите”.Кампанията включва 
колективни четения в учи-
лища, детски градини и биб-
лиотеки, като известни лич-
ности от обществения, кул-
турен и политически живот 
четат пред децата любими 
детски книги от български 
и световни автори. В Общин-
ската библиотека гостува из-
вестният детски писател, по-
четен гражданин на гр.Елин 
Пелин, Кирил Назъров. Той се 
срещна с ученици от 4 клас на 
СОУ”Васил Левски” с кл.ръко-
водител г-жа Спаска Ленко-
ва. В рамките на два учебни 
часа авторът чете на учени-
ците свои произведения и 
откъси от вечните и любими 
детски книги, които библио-
текарите бяха подредили на 

малка изложба. Децата мно-
го харесаха „Приказките на 
Заспивко”, стихотворенията 
от книжките „Цветница” и 
„Чудесата на децата”, както и 
гатанките и много други про-
изведения на Кирил Назъров.
Учениците сами избраха све-
товните автори и любимите 
си книги, които искат да се 
прочетат. Оказа се, че това са 
Астрид Линдгрен и Антоан 
дьо сент Егзюпери, истори-
ите за Карлсон, който живее 
на покрива и приключенията 
на Малкия принц. От българ-
ската класика за деца любим 
герой им е Ян Бибиян на не-
надминатия писател Елин 
Пелин. Децата ни поднесо-
ха много приятна изненада 
- „букет” от стихотворения, 
посветени на книгата, като 
някои от тях бяха дело на са-
мите ученици. Накрая всички 
ученици изявиха желание да 
четат откъси от произведе-
ния на любимите си автори, 
като показаха завидна техни-
ка на четене, изразителност 
и артистичност. Маратонът 
на четенето се превърна в ис-
тински празник на книгата, в 
голямо забавление за децата, 
ден, който дълго ще помнят. 

                                                                                                                              
                           Виолета Гацева

Международен ден на книгата
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Господин Димитров, какво моти-

вира вашето сдружение всяка годи-
на да съдейства  за  организиране 
на безплатни очни прегледи по по-
вод „Световната седмица на глауко-
мата”?

    Желанието да помогнем на хо-
рата да си прегледат очите, за да не 
ги сподели нашата съдба.Ние много 
добре знаем каква коварна  болест е 
глаукомата и как неусетно влияе па-
губно на зрението. И за да не се случи 
това - трябва задължително всяка 
година хората над 40 годишна въз-
раст да си измерват очното налягане, 
чието повишаване е един от призна-
ците за начало на глаукома. Тя е и ос-
новната причина за слепота. Тази бо-
лест не може да се излекува, но може 
да бъде спряно развитието и. 

Фокусът на инициативата ви 
тази година е върху жителите на 
малките населени места в страната. 
Защо?

 Ние много добре знаем, че недалеч 
от нас живеят възрастни хора, „заб-
равили за очите си”. Градът е близо, 

но транспортът - скъп и нередовен, 
а придвижването -затруднено от на-
трупаните години и болести, особено 
за инвалидите. Именно за тези наши 
сънародници в неравностойно поло-
жение е нашата инициатива, която 
нарекохме „Слънцето е за всички”. Тя 
включва безплатни очни прегледи във 
всяко малко населено място, предхож-
дани от презентации на офталмоло-
зи за болестта глаукома. 

Как се справихте с организация-
та на тази мащабна акция?

     Бих искал да споделя с Вас на-
шето задоволство и радост от по-
ложителното отношение към ини-
циативата ни. Пълна подкрепа и  съ-
действие получихме  от местната 
управа на всички елинпелински села с 
изключение на една - тази на село Ог-
няново,чийто кмет не прояви никакъв 
интерес към здравето на своите из-
биратели. Трогна ни   оказаното вни-
мание и благодарност за усилията ни 
от  кметицата  на гара Елин Пелин 
г-жа Вяра Вучкова и на нейния екип, на 
секретарката  и кмета на селата Му-
сачево и Елешница... Изготвените от 
нас рекламно-информативни флаери  
достигнаха до всеки дом,  благодаре-
ние именно  на секретарките, които 
съставиха и списъците на желаещи-
те да се прегледат.Те  своевременно 
ги уведомиха и за деня на прегледите 
чрез  разлепването на предоставени-
те им от нашата организация афиши. 

 Кои лекари взеха участие в про-
филактичните прегледи?   

   И при офталмолозите намерих-

ме пълно разбиране и готовност за 
включване в кампанията. Сърдечна 
благодарност на всички за отзивчи-
востта и особено на тези от българ-
ско-испанската очна клиника, които 
с необходимото внимание  и отговор-
ност извършиха всички профилактич-
ни прегледи/ и не само за глаукома!/. 
Благотворителната акция ще про-
дължи и в клиниката , където на опе-
рираните пациенти ще бъдат напра-
вени  сериозни финансови отстъпки, 
а на един над 80 годишен почти сляп 
жител на село Петково освен опера-
цията ще бъде заплатен и транспо-
рът до клиниката и обратно по ини-
циатива на един от ръководителите 
и доктор Венелина Милева.

 Колко души бяха прегледани 
и в кои населени места на община 
Елин Пелин?

 По време на осъществяване кам-
панията  „Слънцето е за всички” бяха 
прегледани безплатно 940 души в 14 
населени места: селата - Елешница, 
Столник, Григорево, Равно поле, Муса-

чево, Лесново, Доганово, Голема Рако-
вица, Нови хан, Чурек, Габра, Петково, 
гара Елин Пелин и град Елин Пелин.

 В заключение, какво бихте каза-
ли, за да мотивирате повече хора да 
си правят профилактични прегле-
ди?

 Ние вече направихме една важна 
крачка -  преди започването на пре-
гледите във всяко населено място 
най-напред организирахме презента-
ции на тема „Внимание - глаукома!” 
изнесени от офталмолози. На тях 
присъстваха над 600 души. Те   получа-
ваха  листовки за болестта, подгот-
вени от нашата  организация. Бихме 
искали да вярваме, че получената ин-
формация присъстващите ще я спро-
делят с близките си и отношението  
към глаукомата ще се промени. Защо-
то  - глаукомата е заболяване, което 
води до слепота, ако не се лекува. Хора, 
запазете зрението си като измерва-
те редовно очното си налягане! Съв-
сем не боли!

гр. Елин Пелин - презентация за 
глаукомата и начало на кампанията

Жителите на село Елешница на 
презентация за глаукомата

Жителите на село Столник на пре-
зентация за глаукомата

Жителите на село Мусачево на 
презентация за глаукомата

Очен преглед в читалището на 
гара Елин Пелин

Жителите на село Лесново на пре-
зентация за глаукомата

Жителите на село Петково на 
презентация за глаукомата - 

край на кампанията

Интервю с г-н Димитров - председател на сдружение „Пациентска организация Глаукома”

Голям успех постигнаха 
ученическите отбори по фут-
бол на СОУ „Васил Левски” гр. 
Елин Пелин V-VII клас и VIII-
Xклас, които се класираха на 
I-во  и ІІ-ро място, след голя-
ма конкуренция отстрана на 
представителите на области-
те Благоевград, Перник, Кюс-
тендил и Пазарджик. Малки-
те футболисти отиват на фи-
нали в края на месец май в гр. 
Сливен, където са класирани 
шест от най-добрите отбори 
в България.

  На изключително ниво се 
представиха и шахматистите 
на СОУ „Васил Левски”, които 
на зоналните първенства в 

гр. Благоевград заеха  III –то 
и ІV-то място. Във възрастите 
V-VII клас VIII-X  клас.

  

Това е едно отлично пред-
ставяне до този момент на 
нашите училищни отбори, 
което е следствие на добрата 
работа на учителите по фи-
зическо възпитание и спорт 
подплатено с активната под-
крепа на ръководството на 
СОУ „Васил Левски” в лице-
то на директора г-жа Юлия 
Стефанова и  Община Елин 
Пелин в лицето на г-жа Галя 
Георгиева.

  Отлично е и представя-
нето на детско-юношеските 
отбори на ФК „Левски 1923” 

гр. Елин Пелин.
  Детския отбор завърши 

на първо място в София об-
ласт и продължава на репу-
бликанско първенство.

На юношите от клуба не 
им достигна много малко за 
първо място и в крайна смет-
ка загубиха решителната 
среща в гр. Сливница срещу 
местния отбор с 4:3 и остана 
на второ място.

Продължава отличното представяне на училищните отбори 
по футбол и шахмат на Зоналните първенства 

от Ученически игри 2013год. 24 май!  Пак   се  връщаме  
към  стиховете  на Стоян  Ми-
хайловски- „Върви, народе, 
възродени...” Защото  те  гле-
дат  в  бъдещето.

Защото  знанието  вина-
ги  гледа  в  бъдещето и ни 
спомня всички онези творци, 
които ни карат да се чувст-
ваме горди потомци на един 
древен народ, оставил ярка 

следа в историята.
На този светъл за всеки 

българин ден, учениците   от 
ОУ „Христо Ботев” с. Равно 
поле посветиха своите пред-
ставителни изяви по  проект 
BG051PO001-4.2.05-0001 „Да 
направим училището при-
влекателно за младите хора” 
– Училище за Себеутвържда-
ване и Подготовка към Евро-

пейски Хоризонти (УСПЕХ)

Честване на 24 -ти май
в ОУ „Христо Ботев”с. Равно Поле
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На 02 май ПДО и мажоретен състав "Сте-
фан Стефанов" -гара Елин Пелин гостуваха в 
гр.Копривщица.Традиционното им участие в 
тържеството,посветено на Априлското въста-
ние и тази година беше посрещнато с много 

радост и аплодисменти.След участието,музи-
кантите и мажоретките посетиха гроба и по-
днесоха цветя на своя създател и любим уч-
тел-Стефан Стефанов.

На 5-7 април в софийската 
зала „Универсиада“ се събра 
Световният елит на естети-
ческата групова гимнастика.
Проведени бяха Световна 
купа за жени, Световно пър-
венство за девойки и Меж-
дународен турнир за деца. 
Нашият малък град беше 
представен от отбора на СК 
„ТЕА Денс“ във възраст 10-
12 годишни.Отборът е в със-
тав Анджела Кръстева, Ани-
та Цветанова, Биляна Усева, 
Виктория Арангелова,Ирена 
Цветанова, Микаела Брънзе-
лова, Мария Дамова и Савина 
Велкова, държавни шампи-
онки от миналогодишното 
Държавно първенство по ЕГГ. 
Борейки се с 12 отбора от раз-
лични страни, между които 
два отбора на Русия, Чехия, 

Германия, Дания и едни от 
най-добрите български отбо-
ри в този спорт „Академик“, 
„Етър –елит“, „Олимп“  и др. 
на първият ден от квалифи-
кациите нашите момичета за-
еха втора позиция след Roxett 
Charmell(RUS). На финалите 
малките ни грации успяха да 
представят прекрасно ком-
позицията си, което доведе 
и до неочакваното, но силно 
желано първо място. Отбо-
рът на СК “ТЕА Денс“ направо 
взриви залата със съчетание-
то си поставена под звуците 
на българската народна му-
зика. За втори път то носи 
шампионска титла, а сега и с 
още по-голяма стойност не 
просто шампионки на Елин 
Пелин , а вече и шампионки 
за България пред отбори от 

Световния елит. За общия 
успех имат вина и двете без-
компромисни треньорки на 
децата Преслава Вулова и Те-
одора Граматикова.Честито 
на СК „ТЕА Денс“ и на Община 
Елин Пелин за прекрасния ус-
пех, с който всички трябва да 
се гордеем.

Злато и от Международен турнир за СК „ТЕА ДЕНС“

Представителен духов оркестър и мажоретен състав „Стефан Стефанов „-с.Гара Елин Пелин

И тази година в НЧ”Свет-
лина-1975”-Гара Елин Пелин 
не пропуснаха да отбележат 
празника на книгата.На 12 
април салонът се изпълни 
с феи,пирати,принцеси и 
още много любими герои от 
книжките.Децата се забавля-
ваха с танци,състезания и 
викторини и наред с играта 
научиха още много и полез-
ни неща за своя най-добър 
приятел-книгата .Разбира 
се,победителите получиха 
награди,а специално жури 
определи най-добрите кос-
тюми.Специални поздравле-

ния за най-активно участие 
получиха първи клас от ОУ”С-
тефан Стефанов” ,с класен 
ръководител  г-жа Дамянова.

Празник на книгата в НЧ”Светлина-1975

Представителен духов ор-
кестър и мажоретен състав 
„Стефан Стефанов„-Гара Елин 
Пелин станаха част от култур-
ната програма на изложение-
то ”Произведено в България”, 
което тази година се провеж-

да в зала „Универсиада„-гр.
София.На 20 април в деня на 
откриването те изнесоха кон-
церт пред залата,с който поз-
дравиха участниците и по-
сетителите на изложението.

Дарение за  ЦДГ „Славейче”

Колективът и децата от 
ЦДГ ,, Славейче” с. Лесново 
бяха приятно изненадани от 
щедрото дарение на Стоян 
Игнатов – представител на 
фирма ,,СОМИ-16” ЕООД с. 

Лесново.
Малките палавници и от 

трите групи , вече играят в 
нови „куклени” кътове, обо-
собени като кухня, дневна и 
спалня. Мебелите са израбо-
тени от  естествен дървен ма-
териал  и оцветени във весе-
ли тонове, с бои отговарящи 
на европейските стандарти и 
сертификат за безопасност .

БЛАГОДАРИМ ОТ СЪРЦЕ !

Община Елин Пелин съобщава, че в „ Държавен вестник “ бр.47/ 
28.05.2013г са обнародвани обявленията за изработени: проект 
за ПУП-ПП за път и пътна връзка за свързване на ПИ №№035042, 
035023 и 037006 в землището на с.Мусачево с път ІІІ-6002 и про-
ект за ПУП-ПП за електроснабдяване и пътен достъп на ПИ №№ 
000244, 000245, 000246, 000253, 000254, 000255, 000256 и 000257 
в землището на с.Караполци. Заинтересуваните лица могат да се 
запознаят с материалите по преписките и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проектите до кмета на Об-

щината в едномесечен срок от обнародването в ДВ.


