
ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК • ГОДИНА IX • БРОЙ 7 (138) •  юли 2013 г. • цена 0.30 лв. 

„Що е Европско - оно е от Шопско” - Шопски празник 2013г.

Шопски празник 2013 е продълже-
ние на традиция, съществуваща още 
от преди 44 години. Традиция , която 
стана емблема на града ни. Традиция, 

доказала жизнеността си във време-
то и съхранила духовните ценности 
и фолклора на хората от нашия край, 
традиция, която тачи обичаите и по-
велите на предците ни. Традиция, 
която ни задължава да бъдем нейни 
достойни пазители и продължители.

Седемте празнични дни на Шоп-
ски празник бяха изпълнени с богата 
и разнообразна програма. Множество 
известни български изпълнители 
зарадваха жителите и гостите на гр. 
Елин Пелин с таланта си – професио-
нална танцова формация „Етнори-
тъм“; младите изпълнители от фор-
мация „5-те сезона“, под ръководство-
то на композитора и текстописец Сте-
фан Диомов; една от най- обичаните 
народни певици в България - Славка 
Калчева; Балет Веда Джуниър; Румен 
Малинов и ансамбъл Чинари; неве-

роятната Тони Димитрова; Виевска 
фолк група; Балет Магаданс; Духова 
формация ZAKS и легендарния - Геор-
ги Христов.       

По традиция селищният празник 
бе открит в местността „Църквето“ 
на 24 юни, на който по стар обичай се 
отслужва молебен и водосвет. Кметът  
на Община Елин Пелин- г-жа Галя 
Георгиева поздрави присъстващите 
и обяви Шопски празник за открит. 
На празника присъстваха г-н Йордан 
Йорданов-зам.-кмет, г-жа Ангелина 
Димитрова- зам.-кмет., г-н Георги  
Костов- председател на Общински 
съвет  , общински съветници, кмето-
ве на населени места, както и много 
гости. За доброто настроение за всич-
ки се погрижиха Гери  Драганова и  
приятели.

На 16.07.2013г. при тежък пътен инцидент, загинаха пети-
ма младежи от нашия град: Борислав Ефремов, Стенли Йонев, 
Виолета Иванова, Иван Ушколов и Мирослав Тошев .  

Нелепата смърт потресе и покри с мъка всички нас, оста-
вяйки тъга и печал в душите и сърцата ни.

Ръководството на Община Елин Пелин се присъединява 
към мъката на близките на загиналите деца и скърби заедно с 
тях за тежката загуба.

На извърнредна сесия на Общински съвет Елин Пелин,  
18.07.2013г. бе обявен за ден на траур.

Поклон пред паметта им!

Тъжна вестСтартира ПРОЕКТ „Обществена трапезария”
През месец май 2013г. по покана на Ми-

нистерство на труда и социалната политика, 
фонд „Социална закрила“, Община Елин Пе-
лин подаде проектно предложение за участие 
в подбор на кандидати за предоставяне на 
социалната услуга „Обществена трапезария“. 
Проектът е одобрен и на 01.07.2013г. бе склю-
чен договор между Общината и Фонд „Соци-
ална закрила“.

 На 15.07.2013г. стартира реалното изпъл-
нение на дейностите по предоставяне на ус-
лугата за 80бр. нуждаещи се лица от гр. Елин 
Пелин.

Обществената трапезария ще подобри 
качеството на живот и ще осигури помощ и 
подкрепа на крайно нуждаещи се лица и се-
мейства в община Елин Пелин. В периода до 
31.12.2013г. всеки работен ден на потребите-
лите ще им бъде предоставян топъл и здраво-
словен обяд, включващ: супа, основно ястие и 
хляб. Храната ще се приготвя в Домашен со-

циален патронаж.
Проектът се финансира от Фонд „Социална 

закрила” към Министерство на труда и соци-
алната политика. Общата стойност на Догово-
ра е в размер на 23 600 лв., като от тях 18 880 
лв. ще са за храна на 80 потребители за 118 
дни - или по 2.00 лв. на ден, а  4 720 лв. ще са 
за транспортни и режийни разходи.



        

            Какво Ви мотивира да започ-
нете работа като психолог към 
МКБППМН?
       Работата с деца винаги ми е да-
вала много. Свободата, която усещам, 
когато съм около тях, ми дава прос-
транство да бъда по-креативна и да 
вярвам, че възможностите ми са нео-
граничени. Децата са много първични 
и истински, а това прави работата 
ми с тях приятна.
 Бихте ли ни  обяснили  с ня-
колко думи разликата между пси-
холог и психиатър?
     Психиатърът е преди всичко лекар. 
Той  работи с хора с нарушена психика, 
основният метод на лечение е  чрез 
медикаменти. Характерното в ра-
ботата на психолог е, че   анализира, 

консултира психочно здрави хора. Ко-
ригира тяхното поведение и спомага 
за по- лесна адаптация в социалната 
среда.
 С какво Ви привлече психо-
логията? 
     Тази професия ме привлича още от 
тинейджърка. Често се замислях вър-
ху поведението на хората, начина им 
на мислене и причините, които стоят 
зад действията им. И така тръгнах в 
тази посока.
 По-лесно или по-трудно се 
работи с деца? Склонни ли са да бъ-
дат искрени, за разлика от възраст-
ните, които сякаш се страхуват да 
споделят? 
     Работата с деца е специфична. Не 
бих казала, че е трудна или лесна. Из-
ключително важна е връзката между 
психолога и детето да бъде базирана 
на доверие, което създава у него чув-
ство за сигурност и стабилност. По 
този начин те открито говорят за 
своите страхове и трудности при вза-
имоотношенията си в социума.
 Какви са най-честите им 
страхове?
     Страховете при възрастните и 
децата не се различават. Различен е 
начинът, по който се възприемат и 
преживяват. Страховете при децата 
имат друг нюанс, тъй като не са обре-
менени от социално желателно пове-
дение, характерно за възрастния.
 От какво се оплакват 
най-често децата?

     Най-често срещаните проблеми при 
децата са неувереност, трудност в 
адаптацията, липса на концентра-
ция, проблеми в общуването, прояви 
на хиперактивност, поведенчески про-
блеми, агресия, истерични викове, сил-
но изразено чувство за собственост и 
ревност.
 До какво води насилието 
над деца и как се разговаря с роди-
тели, които се подчиняват на подоб-
ни  методи за възпитание?
     Насилието над децата причинява 
психологически, социални , сексуални 
проблеми на по-късен етап от живо-
та. Всеки родител възпитава дете-
то си по най-добрия за него начин, но 
много от тях вярват, че агресивният 
модел е най-ефективен. Важно е те 
да осъзнаят вредата, която нанасят 
върху психиката на децата. Добре е 
родителят да бъде консултиран, за 
последствията от този начин на въз-
питание.
 Каква според вас е ситуаци-
ята у нас – улицата ли възпитава по-
добре или семейството?
      Възпитанието  винаги тръгва от 
семейството, което дава основата 
при взаимоотношенията  със соци-
алната среда. У нас е много важно 
родители, педагози и психолози да ра-
ботят  в една насока за цялостното 
изграждане на личността на детето 
и ценностната му система.
 Как влияе средата върху де-
тето? Как му се отразява спокойна-

та атмосфера в семейството и рес-
пективно - неспокойната и агресив-
на такава?
      Както в спокойна среда, така и в аг-
ресивна, децата са склонни към подра-
жание на поведението на родителите 
и приемат техните навици. Децата, 
отглеждани в агресивна среда често 
боледуват, липсват им концентаци-
ята, възприемането и адаптацията. 
Спокойната атмосфера изгражда у 
тях вътрешно усещане за сигурност и 
позитивно отношение към света.
 Какъв съвет бихте дали на 
родителите, изхождайки от позици-
ята на Вашата професия?
       Отношението между родителите, 
тяхното взаимно уважение и позити-
визъм са важни фактори за детското 
щастие. Близкият контакт на дете-
то с възрастния е от изключително 
значение за изграждане на добра се-
тивност и вътрешно спокойствие.
 Много често, детето има 
нужда единствено и само да бъде раз-
бирано и подкрепяно. По този начин 
то изгражда висока самооценка и 
увереност за справяне в трудни ситу-
ации. Необходимо е то да има както 
свое лично пространство, в което да 
трупа своята житейска опитност, 
така и граници, с цел да придобие цен-
ностна система и морал.
      Няма рецепта за възпитание на 
щастливо дете. Чуйте какво имат да 
ви кажат децата ви, дарявайте ги с 
топлота и нежност.

   “Безопасна ваканция” за децата 
от Община Елин Пелин – това бе мо-
тото на инициативата проведена от 
Общински консултативен съвет към 
Община Елин Пелин по въпросите за 
младежта съвместно с Местна коми-
сия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолет-
ни. 

     Импровизираното студио от 
заседателната зала на Общината за-
почна с новина №1 от страната: „Лят-

ната ваканция вече започна и следва-
щите месеци са време за игри, нови 
запознанства и интересни открития“. 
Над 100 детски усмивки се насладиха 
на изпълнението на театър „Кукер“, 
който им представи постановката 
„Моят приятел, цар светофар“. Тя  по-
могна на децата да  си отговорят на 
въпросите: Познават ли  пътните зна-
ци, знаят ли правилата за улично дви-
жение и дали ги спазват?!

Директно от горещото студио в 
Общината,  г-н Василев и неговия 

екип от РУП – Елин Пелин  припомни-
ха на децата какво трябва да правят, 

за да се погрижат за безопасността си 
през лятната ваканция, как да преси-
чат и  как да карат велосипед.  Внима-
ние бе обърнато и на това какво тряб-
ва да направи всяко дете при среща с 
непознат, както и къде и как да по-
търси помощ и съдействие в случай 
на необходимост. 

    За доброто настроение на 
всички се погрижиха прекрасните мо-

мичета от СК „Теа Денс“, младите та-
ланти от Театрално студио „Талант“, а 
Марио Данов и неговия отбор от Цен-
трален полицейски таекуон - до клуб 
демострираха на децата техники  за 
самоотбрана. 

 Всяко дете получи настроение, за-
едно с полезни знания за това, как да 
се погрижи за своята безопасност.
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Интервю с г-жа Зорница Стоилкова- психолог към МКБППМН, Община Елин Пелин

Безопасна ваканция за децата от Община Елин Пелин

Държавни шампионки и по
 художествена гимнастика

На 01 – 03.07.2013г. гр. Велико Тър-
ново беше домакин на Държавния 
шампионат за деца по художествена 
гимнастика за 2013 г. В категория „ Б 
„  златните медали завоюва ансамбъ-
лът на СК „ Теа Денс „ гр . Елин Пелин с 
общ сбор - 16.025 на съчетанието си с 
5 топки, след нашите момичета се на-
редиха  ансамбълът на „ Левски Три-
адица „ с общ сбор - 15 . 700  и състе-
зателките на „ Тракия Елит „ Пловдив 
с 15.650 т. Ансамбълът ни в състав 
Анджела Кръстева,Анита Цветанова, 
Мария Дамова,Микаела Брънзелова 
и Савина Велкова, победи в битката 
с общо 25 отбора от цялата страна и 
ни зарадва за първи път с медали от 
спорта художествена гимнастика. В 
индивидуалната надпревара Андже-

ла Кръстева и Анита Цветанова изи-
граха прекрасно композициите си на 
въже и без уред и завоюваха 7-ма по-
зиция в отборното класиране.

Добро класиране за „ТЕА Денс“ на 
Държавното първенство в Стара Загора

На 21-22.06.2013 г. в гр.Стара За-
гора се проведе Държавното първен-
ство по художествена гимнастика ка-
тегория „Б“ за възраст Девойки млад-
ша(ДМВ), девойки старша и жени.

СК „ТЕА Денс“ участва с две инди-
видуални състезателки във възраст 
ДМВ - Ирена Цветанова и Биляна Усе-
ва.След миналогодишното 36 място, 
тази година Ирена Цветанова успя 
да се класира 10 –та в многобоя, след 
изиграването на своите две компо-
зиции(въже и без уред).Със съчета-
нието си без уред, Рени зае четвърта 
позиция из между 100 състезателки 
от цялата страна и беше на крачка от 
медала.Нейната съотборничка Биля-
на зае 17-то  място в многобой и 7 –ма 
позиция на без уред. А двете заедно 

се класираха на 6-то място в отбор-
ната надпревара.Прекрасно предста-
вяне на нашите две гимнастички за 
тази година.
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Решение № 692
1. Предложение  от Кмета на 
Община Елин Пелин- г- жа Галя 
Георгиева с вх. №  ОА- 6870/ 
21.06.2013 г., относно отпускане 
на еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2013 г. да 
бъде разгледано в точка Разни от 
дневния ред.

Решение № 693
приема предложения дневен ред, 
както следва:
1. Предложение на постоянната 
комисия по „Законност, сигурност, 
обществен ред, граждански 
права и транспорт”, от заседание 
проведено на 11.06.2013 г.
2. Предложения на постоянната 
комисия по „Финанси, бюджет 
и програми за развитие” от 
съвместно заседание с постоянната 
комисия по „Законност, сигурност, 
обществен ред, граждански 
права и транспорт”, проведено на 
11.06.2013 г.
3. Предложения на постоянната 
комисия по „Контрол и мониторинг 
върху дейността на търговските 
дружества с общинско участие в 
капитала”, от заседание проведено 
на 12.06.2013г.
4. Предложения на постоянната 
комисия по „Устройство на 
територията, строителство, 
екология, селско и горско 
стопанство”, от заседание 
проведено на 13.06.2013 г.
5. Предложения на постоянната 
комисия по „Инвестиции, 
управление и разпореждане 
с общинско имущество”, от 
заседание проведено на 18.06.2013 
г.
6. Разни.

Решение № 694
1. Да се проведе процедура 
за възлагане на обществен 
превоз на пътници по реда 
на Закона за обществените 
поръчки, за автобусни 
линии от Републиканската и 
общинската транспортна схема, 
както следва:Републиканска 
транспортна схема:
пълните текстове четете на 
www.elinpelin.org
2. Възлага на Кмета на Община 
Елин Пелин да организира и 
проведе процедурата по т.1 от 
решението, съгласно правилата 
на ЗОП и да сключи договор с 
участника класиран на първо 
място и определен за изпълнител.

Решение № 695
1. Увеличава числеността на 
персонала, зает в изпълнение на 
дейностите, финансирани с местни 
приходи на Община Елин Пелин, 
както следва: Други дейности по 
икономиката се увеличава от 10 
(десет) на 13 (тринадесет)  щатни 
бройки.
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 заплати и 
осигуровки на длъжностите 
за периода от 01.07.2013г. до 
31.12.2013г. да бъдат осигурени 
от намаление на параграф 97-00 
пълните текстове четете на 
www.elinpelin.org

Решение № 696
1. Дава съгласие 
Община Елин Пелин да  
кандидатства с проектно 
предложение „Строителство – 
реконструкция и рехабилитация 
на водоснабдителни системи 
и съоръжения на с. Равно поле” 
по  Мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в 
селските  райони“ от Програмата 
за развитие на селските райони за 
периода 2007- 2013 г.
2. Декларира,  че 
дейностите по проектното 
предложение „Строителство – 
реконструкция и рехабилитация 
на водоснабдителни системи 
и съоръжения на с. Равно поле” 
отговарят на приоритетите на 
Плана за развитие на Община 
Елин Пелин.
3. Възлага на Кмета на 
Община Елин Пелин да подготви 
необходимите документи за 
кандидатстване с проектно 
предложение „Строителство – 
реконструкция и рехабилитация 
на водоснабдителни системи 
и съоръжения на с. Равно поле” 

по Мярка 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в 
селските райони“ от Програмата 
за развитие на селските райони за 
периода 2007-2013 г.

Решение № 697
В качеството си на орган, 
упражняващ правата на 
собственост на Община Елин 
Пелин в качеството й на едноличен 
собственик на капитала на 
„Синанец” ЕООД гр.Елин Пелин 
и на основание  чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 от 
Търговски закон приема Годишен 
финансов отчет за дейността 
на „Синанец” ЕООД гр.Елин 
Пелин за 2012 година, съгласно 
приложението в протокола с вх.№ 
08-6726/28.03.2013г.

Решение № 698
В качеството си на орган, 
упражняващ правата на 
собственост на Община 
Елин Пелин в качеството й на 
едноличен собственик на капитала 
на „Общински гори-Елин Пелин” 
ЕООД гр.Елин Пелин и приема 
Годишен финансов отчет за 
дейността на „Общински гори-
Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 
Пелин за 2012 година, съгласно 
приложението в протокола с 
вх.№08-6763/12.04.2013г.

Решение № 699
1. Дава съгласие да се проведат 
процедурите по ЗУТ за изменение 
на ПР за включване на терена за 
зеленина в УПИ І-242 и ІІ-241, 
кв.13, с.Нови хан, Община Елин 
Пелин, Софийска област.

 Решение № 700
1. Одобрява задание за изработване 
на ПУП за имот № 000394 в 
землището на гр.Елин Пелин, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област
2. Разрешава изработване на 
ПУП / ПЗ,ПП / за площадка за 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води в имот № 000394 
в землището на гр.Елин Пелин, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област и парцеларни планове 
за необходимата и съпътстваща 
техническа инфраструктура за 
ПСОВ
3. Изработените ПУП да се 
съгласуват с необходимите 
контролни органи и 
експлоатационни дружества и да 
се проведат процедурите по ЗОЗЗ 
за утвърждаване на площадка/
трасе за проектиране.  

Решение № 701
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП-ПП за част 
от имот № 088166 в землището 
на гр.Елин Пелин, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПП за пътна и инженерна 
инфраструктура на част от имот № 
088166 за захранване на поземлен 
имот № 088032 в землището на 
гр.Елин Пелин, Община Елин 
Пелин, Софийска област
3. Изработеният ПУП да се 
съгласува с необходимите 
контролни органи и 
експлоатационни дружества и да 
се проведат процедурите по ЗОЗЗ 
за утвърждаване на площадка/
трасе за проектиране.  

Решение № 702
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот № 
468 по плана на новообразуваните 
имоти на земеделски земи по §4 
от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на 
с.Елешница, Община Елин Пелин, 
Софийска област
2. Разрешава изработване 
на ПУП-ПЗ на имот № 468 по 
плана на новообразуваните 
имоти на земеделски земи по §4 
от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището 
на с.Елешница с отреждане на 
имота „ За вилно застрояване ” и 
устройствени показатели: пълните 
текстове четете на www.elinpe-
lin.org
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 № 703
1. Одобрява задание за изработване 
на ПУП за имот № 049027 в 

землището на с.Габра, Община 
Елин Пелин, Софийска област
 2. Разрешава изработване 
на ПУП-ПРЗ за нискоетажно 
жилищно застрояване на имот 
№049027 в землището на с.Габра 
с устройствени показатели: Пл 
- 40%, Кинт – 1,0, мин.Оз.площ 
– 40%, Нмакс – 10м. ПР да се 
обвърже с действащата регулация 
на с.Габра.
3. Разрешава изработване на 
необходимите за функционирането 
на обекта парцеларни планове за 
техническа инфраструктура
4. Изработеният ПУП да се 
съгласува с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ 
Разпределение България “ АД, 
РИОСВ-София, РЗИ-Софийска 
и да се проведат процедурите 
по ЗОЗЗ за утвърждаване на 
площадка/трасе за проектиране.  

Решение № 704
1. Одобрява ПУП-ПЗ „ За вилно 
строителство “ на имот № 072003, 
местност „ Липецо ” в землището 
на с.Богданлия с ЕКАТТЕ 04604, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област, със следните показатели: 
височина на сградите – до 7м; 
плътност на застрояване – до 
40%; Кинт – до 0,8; минимална 
озеленена площ – 40%; начин на 
застрояване – свободно.   
2. Проектирането, изграждането 
и поддръжката на техническата 
инфраструктура, необходима за 
функционирането на обектите, 
които ще се изграждат, съгласно 
одобрения от Общински 
съвет-Елин Пелин подробен 
устройствен план да бъде за 
сметка на съответния възложител 
/собственик/, съгласно Решение 
№787/26.11.2009г. на Общински 
съвет-Елин Пелин.

Решение № 705
1. Одобрява ПУП- ПП за 
водопровод за минерална вода с 
трасе, преминаващо през имоти 
№№ 000439, 038009, 000302, 
000603, 000136, 000483, 000369, 
000414 и 000809 съгласно 
графичната част и регистъра на 
засегнатите имоти към ПП, за 
захранване на ПИ № 052009, 
всички имоти в землището на 
с. Равно поле с ЕККАТЕ 61248, 
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/.

Решение № 706
1. 120 кв.м./сто и двадесет кв.м./, 
придаваема площ към УПИ 
ХV-428 кв.45 по плана на с.Габра, 
Община Елин Пелин
ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  
ЗА  ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
1. петно №1 по одобрена схема за 
преместваеми обекти по чл.56 от 
ЗУТ, находящо се върху уширение 
на тротоар към улица с ос.т.94-
95, с.Лесново /терен между НЧ 
„Безсмъртие” и пътя гр.Елин 
Пелин – Лесново – Доганово/, 
община Елин Пелин, с площ до 
50 кв.м.

Решение № 707
1. Да бъде отдадено под наем на 
петно №1 по одобрена схема за 
преместваеми обекти по чл.56 от 
ЗУТ, находящо се върху уширение 
на тротоар към улица с ос.т.94-
95, с.Лесново /терен между НЧ 
„Безсмъртие” и пътя гр.Елин Пелин 
– Лесново – Доганово/, община 
Елин Пелин, чрез провеждане на 
публично оповестен конкурс, като 
определя:
1.1 предназначение – за поставяне 
на преместваем обект за търговска 
дейност
1.2 площ на петно –  до 50 кв.м.
 1.3 срок на договора за 
наем  -  10 /десет/ години
 1.4 начална конкурсна 
цена – 2,10 лв. на кв.м.
 2. Упълномощава Кмета 
на Община Елин Пелин да проведе 
процедура за отдаване под наем 
чрез публично оповестен конкурс 
за петно №1 подробно описано в 
т.1 и сключи договор с кандидата 
обявен за спечелил конкурса.

Решение № 708
1. Променя характера на 
собствеността от публична 
общинска в частна общинска 

собственост на имот №001080 /
образуван от имот №000804 
с начин на трайно ползване – 
полски път- публична общинска 
собственост/ с площ от  0.591 дка, 
включен в одобрен ПУП-ПЗ ”За 
жилищно застрояване” за имоти с 
№035015, собственост на „Прити 
лайф” ООД и №001080 общинска 
собственост, по одобрената КВС 
на землище с.Нови хан.
2. На основание чл.60 от ЗОС да 
се състави акт за частна общинска 
собственост на имота подробно 
описан в т.1.

Решение № 709
1. Променя характера на 
собствеността от публична 
общинска в частна общинска 
собственост на имот №001082 /
образуван от имот №000804 
с начин на трайно ползване – 
полски път- публична общинска 
собственост/ с площ от  0.288 дка, 
включен в одобрен ПУП-ПЗ ”За 
жилищно застрояване” за имоти с 
№035003, собственост на „Прити 
лайф” ООД и №001082 общинска 
собственост, по одобрената КВС 
на землище с.Нови хан.
 2. На основание чл.60 от 
ЗОС да се състави акт за частна 
общинска собственост на имота 
подробно описан в т.1.

Решение № 710
1. Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран оценител 
във връзка с приключване на 
процедура за прекратяване на 
съсобственост с Община Елин 
Пелин на основание чл.36, ал.1, 
т.2 от ЗОС и чл.65, ал.1, т.1.2 от 
Наредба №4 на Общински съвет - 
Елин Пелин, чрез продажба частта 
на общината за:
- 428 кв.м. /четиристотин двадесет 
и осем кв.м./, съставляващи част 
от УПИ І-366,367, кв.38, целия 
с площ от 660 кв.м. по плана 
на гр.Елин Пелин - в размер 
на 22256,00 лв. /двадесет и две 
хиляди двеста петстотин и шест 
лева и 00 ст./ без ДДС.
- 364 кв.м. , съставляващи част от 
УПИ VІІІ-за ОбНС, кв.38, целия 
с площ от 445 кв.м. по плана на 
гр.Елин Пелин – в размер на 18 
928,00 лв. без ДДС.

Решение № 711
1. Да бъде прекратена 
съсобственост с Община Елин 
Пелин за 120 кв.м./сто и двадесет 
кв.м./, /от път-др.селищна 
територия/, придаваема площ към 
УПИ ХV-428 кв.45 по плана на 
с.Габра, Община Елин Пелин, 
област Софийска, Собственик на 
УПИ ХV-428 в кв.45, по плана на 
с.Габра с нотариален акт  №103, 
том ІV, дело №411 от 2013 год. 
са Таня Ценова Петкова и Христо 
Людмилов Петров.
2. Утвърждава изготвената пазарна 
оценка от лицензиран оценител на 
имота подробно описан в т.1 в 
размер на 530.00 лв. /петстотин и 
тридесет лева и 00 ст./ - без ДДС.
3. Упълномощава  Кмета на 
Община Елин Пелин да сключи 
договор за прекратяване на 
съсобственост за 120 кв.м./сто и 
двадесет кв.м./, придаваема площ 
към УПИ ХV-428 кв.45 по плана 
на с.Габра, Община Елин Пелин 
с Таня Ценова Петкова и Христо 
Людмилов Петров, чрез продажба 
частта на Общината.

Решение № 712
1.Дава съгласие да се проведат 
процедурите по ЗУТ за 
индивидуализиране на имот 
пл.№180 с площ 1,000 дка (един 
декар), находящ се в землището 
на гр.Елин Пелин, местността 
„Край село” по отменения план 
на гр.Елин Пелин от 1957г., в 
УПИ ІV-общински с площ 903 
кв.м., находящ се в кв.134а по 
действащия план на гр.Елин 
Пелин.

Решение № 713
1. Имоти с №№044020, 044184 и 
044332  всички по КВС на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, 
съгласно Мотивирано искане на 

ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-
21334/11.06.2013г.
2. Имот №224007 по КВС на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, 
съгласно Мотивирано искане на 
ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-
21338/11.06.2013г.
3. Имот №007033 по КВС на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, 
съгласно Мотивирано искане на 
ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-
21337/11.06.2013г.
4. Имоти с №№090014, 091020 
и 008003 всички по КВС на 
с.Богданлия, Община Елин Пелин, 
съгласно Мотивирано искане на 
ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-
21335/11.06.2013г.
5. Имот №004060 по КВС на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, 
съгласно Мотивирано искане на 
ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№П-02-
21336/11.06.2013г.

Решение № 714
1. Да бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова помощ 
от бюджета на Община Елин 
Пелин за 2013 година на Любка 
Савева Таскова от с. Столник в 
размер на 500, 00 лева, във връзка 
с предстояща скъпоструваща 
операция и предвид затрудненото 
материално положение на 
семейството.

Решение № 715
1. Да бъде предоставена от 
бюджета на Община Елин 
Пелин за 2013 г. еднократна 
безвъзмездна финансова 
помощ в размер на 100,00 лева 
на следните лица ветерани 
от войните, живущи на 
територията на Община Елин 
Пелин:пълните текстове четете 
на www.elinpelin.org

Решение № 716
1. Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин пелин на 
Веселин Гаврилов Стаменов 
в размер на 1 000, 00 лв., 
предвид необходимостта 
от продължително лечение, 
специален хранителен режим, 
нужда от рехабилитация, 
медикаменти, консумативи 
и медицински услуги и 
влошеното финансово 
състояние на семейството.

Решение № 717
1. Приемане на решение за 
обявяване на траур в Община 
Елин Пелин във връзка с 
трагичен инцидент, при който 
загинаха млади хора от гр. 
Елин Пелин.
2. Приемане на решение за 
предоставяне на финансови 
средства от бюджета на Община 
Елин Пелин за подпомагане на 
семействата на загиналите.

Решение № 718
1. Обявява деня на 
погребението на трагично 
загиналите при пътния 
инцидент младежи за Ден 
на траур на територията на 
Община Елин Пелин.

Решение № 719
1. Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013 
г. в размер на 2 000,00 лв. 
( две хиляди лева) за всяко от 
семействата на петте жертви, 
загинали при тежка катастрофа 
на 16 юли 2013 година, от 
гр. Елин Пелин: Стенли 
Богомилов Йонев, Борислав 
Юлиянов Ефремов, Виолета 
Георгиева Иванова, Иван 
Илиянов Ушколов и Мирослав 
Янков Тошев.
2. Възлага изпълнението на 
настоящото решение на Кмета 
на Община 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
обявява, че е в сила Решение №540 по Протокол №16/31.01. 

2013г. на Общински съвет, съгласно влязло в сила на 
19.06.2013г. Определение №563/30.05.2013г. на АССО по 
дело №217/2013г.  

Общински съвет-Елин Пелин



Първият празничен концерт на 
44-ия Шопски празник се състоя на 28 
юни 2013г., петък, на площад „Неза-
висимост“. Празничната вечер започ-
на с изпълнения на представителен 
духов оркестър „Стефан Стефанов“, 
с. Гара Елин Пелин с ръководител 
Вилимир Кирилов и представителен 
мажоретен състав „Светла“, гр. Елин 
Пелин с ръководител Светла Иванова.

Г-жа Галя Георгиева  - кмет на Об-
щината поздрави жителите и гостите 
по повод 44-та годишнина от провеж-
дането на Шопския празник. Гости на 
събитието бяха : народните предста-
вители от ПП ГЕРБ Светлин Танчев 
и Ирена Коцева, Николай Стоилов - 

председател на общински съвет Гор-
на Малина, Калоян Илиев - кмет на 
Община Ихтиман, Тони Кацаров-зам.–
кмет., кметове, кметски наместници  
и общински съветници от Община 
Елин Пелин.

  Г-жа Галя Георгиева – кмет 
на Община Елин Пелин изрази при-

знателност и уважение към всички 
видни дейци на културата, танца и 
спорта, свързали своята работа с Об-
щината ни, допринесли за нейното 
развитие и утвърдили нейния прес-
тиж като им  връчи  почетни плакети.  
Сред отличените бяха: дългогодиш-
ният учител и изключителен профе-
сионалист, с огромен принос в раз-
витието на математиката и особени 
заслуги в образователно-възпитател-
ния процес в Община Елин Пелин- г-н 
Йордан Делийски; един от малцината 
съвременни български детски поети, 
чиито творби са включени в учебни-
ците от началните и прогимназиални 
класове – г-н Кирил Назъров; осно-
вател и ръководител на ДВГ „Кам-
банки“ – г-жа Бинка Георгиева; ръко-

водителят на  вокална група „Шик и 
трик“ – г-жа Юлия Динчева; човекът 
превърнал представителен духов ор-
кестър „Стефан Стефанов“ в емблема 
на града ни – г-н Вилимир Кирилов;  
професионалист и творец съчетаващ 
музика, такт и ритъм в едно, ръково-
дител на любителски танцови със-
тави в Общината – г-жа Младенка 
Павлова; президентът на Български 
Арт и Фолклорен център „Нестия“, 
който взима участие в реализация-
та на „Най-дългото хоро на света“ 
и „Най-масовия танц на света“ – г-н 
Христо Станков; художник достоен за 
уважение, доказал професионалните 

си качества и високите си технически 
умения в областта на керамиката – 
г-жа Марена Джингова; една от мла-
дите надежди на българския футбол 
– Ангел Грънчов;  футболистът, който 
смени клубната си принадлежност и 
вече носи фланелка на Астън Вила – 
Александър Тонев; момчето, което на 
11 год., притежава богата колекция 
от златни медали, 1-ви награди от На-
ционални конкурси за деца пианисти 

– Кристиян Тодоров.
С бурни аплодисменти бяха посре-

щани и изпращани „Шопския ансам-
бъл“  и мажоретния състав „Светла“.

продължение на  стр. 5

Благодарност

Чрез страниците на вестник „Елин 
Пелин днес“ ръководството на Об-
щината изказва благодарност към  
фирмите, без които Шопски праз-
ник нямаше да може да се проведе: 
МАКРОН ООД;  АЕС-Х; МИКС ПС; ГЛО-
БУЛ; БАУМИТ; АСЕТ БАНК;ЕНИГМА 
ФОЙЕРВЕРК; ЕКО-ГОРНА МАЛИНА 
ЕООД; ПЕЦИ ООД; СХБАЛМКУ СКИН 
СИСТЕМС; РЕНТЪЛ ПРОПЪРТИ; ХЕ-
ЛИКС ЕЛ ТИ ДИ; БК ТРАНС; ШАМОТ; 
ТОП ТРАНС; ГАЗОЕНЕРГИЙНО ДРУ-
ЖЕСТВО; ДЕБУЛКО ООД; КОМЕ ООД; 
ДЖИ ПИ КОНСТРАКШЪН; РПК РАЗВИ-
ТИЕ;ВИАЛ КОМФОРТ ЕООД; ДАНИМ; 
НИКРОН; ЛАЗАР ДОДОВ;АРАНЖ; 
ГПМГ БЪЛГАРИЯ ООД; ФК ЗВЕЗДЕЦ; 
ПРОПАП ЕООД.
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На 26 юни 2013 г. Градската библи-
отека в гр. Елин Пелин стана домакин 
на грандиозна обща художествена 
изложба на произведения от местни 
художници - живопис, стенопис, ке-
рамика, дърво, малка пластика, пано, 
макет. Паралелно с техните произве-

дения бяха изложени и творбите на 

участниците в предварително обяве-
ния от Общината конкурс на тема: „Аз 
рисувам героите на писателя Елин 

Пелин”. В конкурса взеха участие 11 
ученици на гимназиална възраст и 
7 зрели художници. Произведенията 
им възхитиха посетителите на из-
ложбата, както и журито. Работите 

от конкурса бяха оценени от акаде-
мично жури в състав: проф. д-р Петер 
Цанев - НХА, проф. д-р Бисера Вълева 

- НХА и Мариела Маламатенова от На-
ционалната художествена галерия. 

Раздадени бяха  награди на побе-
дителите в двете възрастови групи, 

като на първите три места са рисун-
ки на ученици от СОУ „Васил Левски” 
в града. Г–жа Галя Георгиева – кмет 
на Общината поздрави участниците 
и раздаде награди и парични бонуси 
на художниците. Събитието бе ръко-
водено от главния библиотекар Вио-
лета Гацева. 

Художникът Кирил Божков пред-
стави изложбата и със своя професио-
нализъм внесе допълнителна яснота 
при възприемането на произведени-
ята на изкуството. Председателят на 
журито проф. П. Цанев с голяма вещи-
на и на достъпен език обясни моти-
вите на журито за така проведеното 
класиране, като не пропусна нито 
един детайл или малка подробност. 

Етнографската изложба, която се 
състоя на 17юни 2013г. в  НЧ „Елин 
Пелин1896“ представи  интересен по-
глед върху нашето минало. Тя ни пре-
несе в една отминала епоха на усилен 
труд.

В  Музейната сбирка на читали-
щето бяха подредени  снимки и доку-
менти свързани с основните поминъ-
ци от близкото минало – земеделие, 
животновъдство и занаятчийство. 

Изложените родови снимки и доку- менти показаха развитието на основ-
ните видове поминъци в нашия край 
– предимно от първата половина на 
20-ти век.Експозицията е направена 
предимно с познавателна цел, но и 
като напомняне,че в Музейната сбир-
ка се събира и съхранява поселищния 
архив, който трябва непрестанно да 
се  обогатява Целта на подредения 
етнографски кът е да се  покаже на 
младите жители на общината стари-

те традиции и бит. 

По повод Шопски празник на 27 
юни 2013г.  театър „Искри и сезони”  
гостува  в гр. Елин Пелин. В препъл-
нената зала на Народно читалище „ 

Елин Пелин 1896 ” граждани и гости 
се насладиха на  театралната поста-
новка „Лудории в събота вечер” от  
Марсел Митоа, която има и награда за 
драматургия във Франция. 

Публиката с  удоволствие наблю-
дава играта на  известните наши ар-
тисти Искра Радева, Веселин Ранков, 
Антон Радичев и Милена Атанасова.

           В „Лудории в съботната вечер” 
навлизаме в света на взаимоотно-
шенията по френски. Наред с необи-
чайните методи, които използват две 
самотни парижанки при запознан-
ствата си с мъже, наред с комичните 

ситуации, в които изпадат те и парт-
ньорите им, става въпрос за самотата, 
за истинските стойности, за нуждата 
от обич, от разбиране, от рамо до теб.           

Режисьор на постановката е Искра 
Радева, а сцената с нея делят и ак-
тьорите Милена Атанасова в ролята 
на Лоранс, Веселин Ранков - Гастон, 
Антон Радичев - Хектор. 

След прекрасното им изпълнение 
публиката стана на крака и г–жа Галя 
Георгиева – кмет на Община Елин Пе-
лин поднесе цветя на Искра Радева в 
знак на благодарност за гостуването 
и създаденото настроение. Актьори-
те благодариха на публиката и си по-
желаха до нови срещи на театралната 
сцена!

Шопски празник 2013г. - хронология
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Професионалната танцова формация “Етнори-

тъм“ зарадва публиката с македонски, родопски , 
руски и гръцки танц.

Младите изпълнители от „5те сезона“ под ръко-
водството на композитора и текстописец Стефан 
Диомов развълнуваха публиката с невероятните си 
изпълнения. Празничната вечер завърши с песни-
те на една от най – обичаните народни певици в 
България – Славка Калчева.

29 юни 2013г. празничния концерт започна с па-
зителите на родния ни фолклор: женски народен 
хор „Димитър Динев“, гр. Елин Пелин с диригент 
Илка Димитрова; женска група за автентичен фолк-
лор към НЧ „Просвета“, с. Голема Раковица; женска 
фолклорна група към НЧ „Г.С. Раковски“, с. Григоре-
во с ръководител Калина Берова; женска фолклор-
на група към НЧ „Иван Вазов“, с. Нови хан; женска 
певческа група към НЧ „Отец Паисйй“, с. Петково; 
женска фолклорна група „Орманлийка“, с. Лесно-
во; женска фолклорна група към НЧ „Елин Пелин“; 
женска фолклорна група към НЧ „Отец Паисий, с. 
Мусачево; танцьорите от танцов състав „Столник“ 
с ръководител Христо Станков ни върнаха към ко-
рените благодарение на кръшния си шопски танц.

Празничната програма продължи с изключи-
телно талантливите момичета от балет „Веда Джу-
ниър“, а обичаната Тони Димитрова се погрижи за 
празничното настроение на жителите и гостите на 
гр. Елин Пелин. Програмата бе закрита от талант-
ливите виртуозни изпълнители на традиционни 
български танци, песни и инструментални мело-
дии представени от Румен Малинов и танцьорите 
от ансамбъл „Чинари“.

На 30 юни 2013г. в салона на НЧ „ Елин Пелин“ се 
проведе детско шоу с участието на децата от Общи-
ната, което  предизвика много усмивки и настрое-
ние. Водещ на събитието бе обичаният от всички 
Бате Васко. На празника присъства г–жа Галя Геор-

гиева – кмет на Общината.
Участие в концерта взеха най – малките пред-

ставители на Мажоретен състав „Светла“, гр. Елин 
Пелин.  Танцовите си  умения демонстрираха деца-

та от ОДЗ „Радост“. Талантливите малки  певици от 
ВГ „Шик и трик“, с. Нови хан блеснаха на сцената с 
изпълненията си.  Децата от „Шопчета“ ни върна-
ха към корените с „Шопски припевки“. Анна Мария 
Тодорова от Театрално студио „ Талант“ с ръково-
дител Виолета Плашокова развесели публиката 
с нейния шопски хумор., известния на всички ни 
клуб „Теа Денс“ с ръководител Теодора Грами-
тикова ни донесоха радост и веселие, децата от 

детско-юношки ансамбъл с ръководител Младен-
ка Павлова и Стоян Стоянов изпълниха за всички 
нас: “Весело хорце.“ В празника взеха участие още: 
ВГ „Камбанки“, ДТС „Новоханче“, Деница, Симона и 
Мартин  от театрално студио „Талант“, ДФГ „Мед-
ни звънчета“, децата от ДТС „Столник“, ДФГ „Ша-
рени мъниста“, детски танцов състав „Пелинче“, 
талантите от школата по танци „Фул денс“, децата 
от ДДЛРГ, с. Доганово,  групата за модерни танци 
„Нани – Денс“ и детски танцов състав към Народно 
читалище „Стоян Богданлийски“, с. Габра с ръково-
дител г-н Фичеров.

По традиция Шопски празник приключи с тър-
жествена заря. Преди това в концерта участваха: 
професионалистите от Виевска фолк група, краси-
вите момичета от „Балет Магаданс“ и легендарни-
ят Георги Христов.

44-ят  Шопски празник премина с много весе-
ло настроение и приятни преживявания въпреки 
лошите  метеорологичните условия.  Това ни кара 
да вярваме, че и през следващите години градът 
ни ще остане не само огнище на Шоплука, но и раз-
пространител на шопската идентичност, дух, тра-
диции и култура.
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ГЕОРГИ ХРИСТОВ е роден на 
28 януари 1964г. в град София. 
Днес името му се свързва с по-
нятия като професионализъм, 
изисканост, стил и престиж. 
Превръща се в марка, символи-
зираща успеха и вечният стре-
меж към израстване. Безспорно 
ГЕОРГИ ХРИСТОВ е уникален 
талант със собствен стил, певец, 
който неведнъж се превръща в 
новатор за България в много от-
ношения.

   
1.Бихте ли ни разказал за себе 

си, за Вашите детско-юношески го-
дини? Коя бе първата Ви музикал-
на изява, кога и къде пяхте за пър-
ви път пред публика? 

Бях палаво дете. Винаги съм дър-
жал на своето! Бил съм и до днес съм 
абсолютен инат по отношение на 
това, които искам да постигна. Още 
тогава бях много самостоятелен - 
това могат да го потвърдят и майка 
ми, и баща ми. 

За първи път пред публика пях 4-5 
годишен. Леля ми ме изкара на сцена-
та в бар „Москва” и изпълних песента 
„Bensonhurst Blues” на Оскар Бентън. 
Първата ми професионална изява е 
когато бях 6-годишен на празника на 
училището ми. Тогава изпях с акорде-
он песента на Емил Димитров „Моя 
страна, моя България”. Когато бяхме 
деца, някой искаше да стане комино-
чистач, друг космонавт, трети – по-
жарникар, а аз заявих, че ще стана 
певец. Всички ми се смееха, но ето че 
станах!  

 
2. А кои бяха Вашите идоли, ко-

гато започнахте да пеете ?

Обичам пеещите певци! Винаги 
съм слушал и продължавам да слушам 
и до ден днешен различни, но можещи 
изпълнители, като съм се стремял да 
взема за себе си най-доброто от все-
ки. Не подражавам на никого и това 
е моят съвет към младите изпълни-
тели – всеки да открие себе си! Как-
то вече съм казвал, няма нужда от 
втората Уитни Хюстън или третия 
Стиви Уондър. 

 
3. Какво Ви вдъхновява?

Вдъхновяват ме доброто и краси-
вото във всичките им проявления! 

 
4. Ако би трябвало да се предста-

вите на непознат човек с три песни 
от своя много богат репертоар, кои 
бихте избрал?

Вече 31 години присъствам до-
стойно на професионалната сцена в 
България, градил съм и съхранявам 
своето име като разчитам един-
ствено и само на своя талант, труд 
и силен характер. Смея да твърдя, че 
съм едно от големите имена в българ-
ската популярна музика, а големите 
имена никъде по света не се нужда-
ят от представяне и от натрапчива 
реклама, защото сами достатъчно 
говорят за себе си. Що се отнася до 
представянето ми извън България – 
времето и практиката са доказали, 
че е достатъчно просто да покажа 
какво мога на живо на сцената, за да 
спечеля публиката и мениджърите, 
които винаги са отправяли покани 
към мен за реангажименти. Доста-
тъчно красноречив е фактът, че от 
всеки от четирите международни 
форума в чужбина, на които съм се 
явявал, съм се завръщал с най-високо-
то отличие – Гран При. 

Действително репертоарът ми е 
богат в стилово отношение, защото 
изпълнявам песни както от течение-
то на модерната поп музика като 
диско, латино, мелъди рок, така и 
фолклорни песни от различни краища 
на България, а също и предкласика... 
Никога не съм си позволявал да изпея 
песен, която не харесвам /с едно-две 
изключения от началото на моята 
кариера, които ми бяха наложени по-
ради конюнктурата в нашия бранш/ 
или да подходя несериозно при интер-
претацията и изпълнението. Освен 
това, аз съм автор на 80% от загла-
вията в репертоара си като музика, 

текст или и двете, а, както е извест-
но, съм изключително взискателен 
преди всичко към себе си. Чувал съм, 
че моите песни са много трудни за 
изпълнение и затова изключително 
рядко някой се осмелява да ги пее в пи-
ано-клубове или на други места. 

Щастлив съм, че през миналата 
година за моя малък юбилей успях да 
реализирам един много скъп за мен 
проект – дискът ми „Golden Ballads”. 
В него събрах едни от най-добрите 
си авторски балади през годините. 
Радостно е, че първият тираж вече е 
изчерпан и се подготвя втори. 

 
5. Как намирате българската по-

пулярна музика през последните 
години? В подем ли е или в застой?

Намирам, че българската популяр-
на музика е в абсолютен подем. Има 
много нови имена, много добри млади 
певци, които да поемат щафетата и 
да продължат! 

 
6. Все още ли нямате нужда от 

много приятели или с времето това 
се промени?

Във всеки един момент от живо-
та си човек се нуждае от много мал-
ко, но верни приятели, на които може 
да разчита, както и те на него! 

А ако питате за песента, тя има 

интересна история. Получих текста 
в един букет на мой концерт в Казан-
лък преди години. Харесах го, написах 
музиката, вече бяхме реализирали 
записа, но не знаех името на автора, 
той не го беше написал. При едно мое 
телевизионно интервю попитах – ако 
някой знае кой е авторът на текста, 
нека да каже и така разбрах, че е Раш-
ко Стойков. 

 
7. Кой е следващия връх, който 

ще покорите в професионалния си 
път?

Всеки един мой голям концерт, 
всяка успешна поява пред публиката, 
всеки един завършен проект за мен е 
покорен връх. Но, както съм казвал, аз 
винаги обичам да нощувам под върха! 

Може би, голямата изненада и 
подарък, който подготвям за моите 
почитатели, е предстоящият ми кон-
церт в Арена Армеец през 2014 г. 

 

8. С какво Ви впечатли публика-
та ни, имайки предвид лошото вре-
ме по време на празника на града 
ни? 

Направи ме щастлив фактът, че 
въпреки дъжда, който не спираше, 
хората започнаха да се събират на 
площада малко преди концерта ми 
и цялото пространство се напълни 
буквално за минути. Нещо, което не 
ми се случва за първи път, разбира 
се! И този път, независимо от лошо-
то време, хората останаха докрай 
и през целия концерт пееха заедно с 
мен, извикаха ме 7 пъти на бис, което 
е най-голямата награда за един певец. 
Бих казал, че са малцина българските 
артисти, които знаят какво е бис. А, 
ако публиката няма нужда от твоя-
та музика, за какво изобщо си на сце-
ната?! 

 
19. Какво ще пожелаете на чи-

тателите на вестник „Елин Пелин 
днес”?

Пожелавам им здраве, щастливи 
усмивки и весело лято! 

Георги Христов: Вдъхновяват ме доброто и красивото във всичките им проявления!



БРОЙ 7 - ЮЛИ 2013 Г. 7

На 19 и 20 юли 2013г. народният хор „Ди-
митър Динев” и ВИС „Нежни струни” при НЧ 
„Елин Пелин 1896”,гр.Елин Пелин, изнесоха 
два концерта в румънския град Гъещ по по-
вод техния празник. 

„За наше учудване публиката ни прие ра-
душно и възнагради изпълненията ни с мно-
го аплодисменти. Домакините бяха изключи-
телно сърдечни и направиха всичко възмож-
но да се чувстваме добре. След концерта на 

20 юли Кметът на града ни награди с диплом 
и сувенинири.       Искам да уведомя всички 
граждани и гости на гр.Елин Пелин, че на 29 
август тази година на площада в града ще се 
състои концерт на румънската група „Фавори-
ти” и наши самодейци като израз на добрите 
ни приятелски взаимоотношения. Очакваме 
ви. „ - това ни разказа г-жа П.Реджова - пред-
седател на НЧ „Елин Пелин 1896”

ИГРАХМЕ 
И ОПОЗНАХМЕ ЕВРОПА

„Играй и открий Европа“ е темата на проекта, по който 
СОУ „Христо Ботев“, с. Горна Малина, работи от 2011 г. съв-
местно с училища от Румъния, Литва, Турция и Италия. 
Той се финансира от Центъра за развитие на човешките 
ресурси, програма „Учене през целия живот“ на Европей-
ския съюз, секторна програма „Коменски“.

В основата му е  играта, която е най-привлекателната 
дейност за всяко дете. 

„Съвместно с нашите партньори в продължение на две 
години работихме  за постигане на целите на проекта: да 
обърнем внимание на важната роля, която игрите имат 
в живота на децата, да се повиши способността им  да се 
социализират с тяхта помощ, да се отговори на нуждите 
на децата (за себеизразяване, творчество, комуникация, 
познание, движение).

Учениците от всяко училище – участник в проекта раз-
учаваха и играеха , споделяха своите игри чрез снимки, 
видео материали, рисунки, разменяха писма и поздрави-
телни картички с новите си приятели от другите страни.  
 

Резултат от взаимната дейност между партньорите е 
издадената книга, която съдържа любимите игри на де-
цата, многоезичен речник с обичайните думи в езика на 
партньорите и създаване на нова игра „Play and Discover 
Europe”.

През двугодишния период на работата проведохме пет 
работни срещи – в Турция, България, Литва, Италия и Ру-
мъния. Темата на всяка среща беше различна – работа с 
онлайн инструменти, анализ на анкети, демонстрация на 
игри, изработване на различни продукти на проекта. Тези 
срещи ни дадоха и възможност да се запознаем с други 
култури, да обменим опит и опознаем други образовател-
ни системи.

Участието ни в „Играй и открий Европа” и международ-
ният обмен ни даде възможност за едно по-равностойно 
обучение, възможност за създаване на партньорства 
между училища от различни европейски страни по теми с 
общ интерес, допринасящи за обогатяване на знанията и 
уменията както на учениците, така и на техните учители 
„- това сподели с нас г-жа Таня Гергушка-координатор по 
проекта.

 

На сцената на румънския град Гъещ

Вече десета година  в кит-
ното село Доганово по вре-
ме на традиционния шоп-
ски  празник се провежда 
футболната надпревара  на 
„Цар Футбол” тя е източник 
на  радост за многобройните 
почитатели на коженото къл-
бо, водени от кмета Димитър 
Спасов. В тазгодишното из-
дание на това мини-шопско 
първенство се включиха 
няколко отбора, а имен-
но : футболните  клубове 

на с. Доганово,  с. Петково, с. 
Лесново и  съставите на гр. 
Елин Пелин- РПК „Развитие” 
, „Даним”  и „Блу План”. Още 
след първия съдийски сиг-
нал започнаха епични битки 
на спортните площадки на 
местното училище. Въпреки 
оспорвания характер на сре-
щите, участниците проявиха 
спортсменство.Двата отбора 
на гр. Елин Пелин – РПК „Раз-
витие” и ФК „Даним”  пока-
заха по-добра подготовка и 
завидна техника и завоюваха 

призовите места. В неделния 
ден се срещнаха футболните 
формации на юношите и ве-
тераните от с. Доганово и с. 
Лесново, победители в сре-
щата бяха гостите.

10-ТИ ЮБИЛЕЕН ФУТБОЛЕН ТУРНИР
 „ ДОГАНОВО 2013”

    27 юни 2013г. бе много щастлив ден за 
Дамянка Стоянова, тъй като пенсионерите от 
пенсионерски клуб, гр. Елин Пелин отпразну-
ваха 80-ия й рожден ден. Безкрайни усмивки 
изпълваха лицето на Дамянка  , когато при-
емаше поздравите на близки и познати и на 
членовете от пенсионерския клуб. 

   Кака Дамянка, както я наричат е  же-
на-легенда, ветеран в клуба, отличен кули-
нар и общественик . Жена със златно сърце. 

  Да си жива и здрава Дамянке !

 От пенсионерски клуб гр. Елин Пелин

Щастлив ден за Дамянка  Стоянова
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                                     ФИРМА 
„КАСТ ФУТУРА- БГ” ЕООД

НАБИРА РАБОТНИЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО 
/МАШИНЕН ОПЕРАТОР,

ПРОИЗВОДСТВО НА ГЛАЗИРАН ПОРЦЕЛАН ИЛИ 
КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ/,

РЕДОВНА СМЯНА, ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ.
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РАБОТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ НА АДРЕС:

С.ГОРНА МАЛИНА,   УЛ.” 21-ВА „ №101

На 25 юни 2013 година в рамките 
на „Шопски празник 2013“ на град-
ския стадион в гр. Елин Пелин се про-

веде спортен празник под патронажа 
на г–жа Галя Георгиева – кмет на Об-
щина Елин Пелин. Тя откри празника, 

като пожела много успехи на учас-
тниците.

Мажоретен състав „Светла”, с ръко-
водител Светла Иванова, за пореден 
път показа високата си класа и събра 
овациите на присъстващите. Високо 
спортно майсторство демонстрираха 
група по акробатика с ръководител 

Мариана Маринова, група по бойни 
изкуства с ръководител Венци Игна-
тов,  група по батут СК „Скай Елин Пе-
лин“ с ръководител Николай Василев, 
СК „ТЕА Денс” с ръководител Теодора 
Граматикова. На победителите бяха 
връчени купи и медали, а на всички 
участващи отбори грамоти и плакети.

  Празникът завърши с много 
емоция и спортни страсти в играта 
между футболните отбори: „Левски“, 

гр. Елин Пелин, с ръководител Вален-
тин Веселинов и  ЦСКА, гр. София с 
ръководител Спас Джевизов.

Спортен празник на стадиона, с участието на деца и спортни клубове от Общината

Скъпи приатели, 
Както някои от вас знаят, на 20 април мо-

ето дете Кирил, бе блъснато от автомобил. 
Вследствие на изключително тежката че-
репно-мозъчна травма, първите две седмици 
беше в кома. В момента е в състояние на ми-
нимално съзнание и единствената възмож-
ност за неговото възстановяване е лечение в 
специализирана клиника по невропедиатрия 
в Германия (http://www.schoen-kliniken.com/
ptp/kkh/bhz/).

Необходимата сума надвишава 80 000 
евро. 

Вярвам, че всеки може да помогне на се-
мейството ми да се върне към нормален на-
чин на живот.

Открити са специално за целта дарител-
ски сметки 

- в лева: 
BIC RZBBBGSF 
IBAN BG96RZBB91551039674511
- в евро: 
BIC RZBBBGSF 
IBAN BG40RZBB91551439674516

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ ЗА ОКАЗАНАТА НИ МОРАЛНА 
И МАТЕРИАЛНА ПОДКРЕПА!


