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НОВИЯТ ПАЗАР ОТВОРИ ВРАТИ В РАЙОНА НА АВТОГАРАТА
    Модерното съоръжение 

е с площ: 3,261 кв.м. и  се със-
тои от: кафе , четиридесет  
павилиона, всеки един от 
които със ЗП 15кв.м., около 
200бр. маси за търговия, чеш-
ма, площадкови  ВИК мрежи, 
техническа инфраструктура, 
Ел. и ВиК, разпределителен 
газопровод и газопроводно 
разклонение. Изграден в УПИ 
VII - за кооперативен пазар и 
покрит базар, кв. 23 по ЗРП на 
гр. Елин Пелин.

Конструкцията е напълно 
съвременна, като наред с ос-
новната си функция създава 
усещане за декоративност.С 
преместването се цели да се 
изнесе пазарът на по-подхо-

дящо място, което да е удоб-
но и за търговците, и за кли-
ентите. Теренът предоставя 
достатъчно място за нормал-
на търговска дейност, в  съ-
щото време е в централната 

част и е еднакво достъпно 
за жителите на града. Нови-
ят вид на пазара ще създаде 
удобства за търговците и 
комфорт за купувачите.

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ДОСТЪП НА МЛАДИТЕ ХОРА ДО КУЛТУРА“

По предложение на кмета г-жа Галя 
Георгиева  на сесия на ОбС Елин Пелин 
бе приета декларация за достъп на мла-
дите хора до култура. Тя е част от На-
ционална кампания, която продължи 
до 12 август 2013г., обявен за Междуна-
роден ден на младежта от ООН, приета 
на Общото събрание на Българската 
асоциация на работодателите в облас-
тта на културата през март тази година. 

Предложената декларация има за 
цел да разшири достъпа на младите  

хора  чрез два основни аспекта: като 
потребители; като участници и творци. 
Декларацията гласи, че трябва да бъде 
улеснен достъпа на младежите чрез 
развитие на образованието и обучение-
то в сферата на културата и изкуството 
от ранна възраст. Необходимо е да се 
развиват познание, опит , практики и 
информация във връзка с изграждане 
на творческо поколение. 

Значението и като средство за по-
вишаване на социалното насърчаване, 
равенството и активното участие на 
младите хора, както и борбата срещу 
дискриминацията и бедността са  в ос-
новата на Декларацията. Тя е важна за 
насърчаване на творческо поколение, 
както и за утвърждаване на социалната 
мисия на българската култура. Нейна 
цел е  допринасяне на благоприятна  и 
подкрепяща обществена среда . 

Председателят на Общинския съ-

вет Георги Костов подчерта, че Община 
Елин Пелин има необходимите пред-
поставки- работещи културни институ-
ции, за да бъдат изпълнени целите на 
декларацията. Всички общински съвет-
ници  гласуваха единодушно в подкрепа 
на декларацията, с което Общината се 
присъедини към Българската асоциа-
ция на работодателите.

 Новата пътната част ще  мина-
ва по продължението на ул. „Добри 
Чинтулов“ между пл. „Свети Николай 
Чудотворец“ и ул. „Кирил и Методий“ 
и несъмнено ще направи транспорт-
ното обслужване на района удобно и 
безопасно и ще намали трафика към  
НУ „Христо Ботев, гр. Елин Пелин. 

Към момента е завършен І етап от 
проекта: завършено е проектирането 
, издадено е разрешително за строеж 
и е започнато строителство. Пред-
вижда се и изграждане на  подземна 
инфраструктура: водопровод; канал; 
улично осветление.Към новата улица 
ще има зона за паркирате, което ще 
улесни входа и изхода към централ-
ната градска част. 

В момента се проектира измене-
ние на  кръстовище на бул.“София“ и 
„Климент Охридски”. С този проект 

ще се обособи паркинг между автога-
рата и пазара и ще се организира кръ-
говодвижение на кръстовището. Оч-
аква се изпълнението на този обект 
да облекчи трафика и паркирането 
около очертаващата се още по-голя-
ма търговска зона след откриването 
на новия пазар. Двата проекта са вза-
имосвързани и имат за цел да решат 
проблема с натовареното движение 
и паркирането в участъка от района 
при автогарата до централната град-
ска част. 

ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА УЛИЦА  В ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН
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    Районна потребителна кооперация 
„Развитие“ е създадена в далечната 
1920 година. Кооперацията поддържа 
и стопанисва 15 търговски обекта в 
Общината. 
     От 2003 управителния съвет на Коо-
перацията вложи много труд и усилия 
не без подкрепата на член-кооперато-
рите и обнови търговската си мрежа.
Във връзка с  изграждането на Нацио-
нална търговска Верига „КООП“ Коо-
перацията участва с 10 свои обекта, 
които са оборудвани с Информацион-
на система. Най-новия подход в рабо-
тата си тя показва с изграждането на 
система от Електронни етикети в цен-
тралния си магазин в центъра на град 
Елин Пелин.
     Според Закона за защита на потре-
бителите всички стоки в магазините 
трябва да имат етикети. Често сме  
чували оплаквания от граждани как 
на стелажа има една цена, а на касата 
се начислява друга. Именно поради 
тази причина  в РПК „Развитие“ са въ-
ведени електронни етикети, като за 
България това е много нова система. 
Предимството и е , че те   имат връз-
ка с търговския софтуер на магазина. 
От компютъра, или т.нар. Back office, 
информацията за цените се подава 

по безжичен път към етикетите. Едно 
натискане на бутона на компютъра и 
вече има нова цена както на стелажи-
те, така и на касата. С тях се решават 
проблеми като пропускане на подмя-
ната на някой етикети , също така се 
пести работна сила.  Цените се кори-
гират и въвеждат от управителя на 
магазина или от друг служител, на 
който са му дадени права за работа 
със системата. Предаването, приема-
нето и потвърждаването на вярната 
информация става за секунди. За око-
ло 1 час могат да бъдат успешно про-
менени над 30 000 цени. Електронни-
те етикети дават възможност за из-
писване на други кратки съобщения, 
насочени към клиентите, например 
за липса на дадения артикул и срока 
му на доставка и др. Това са предим-
ства, с които се цели увеличаване на 
интереса и лоялността на клиентите 
към дадения търговски обект.
      Характерно още в търговския про-
цес е и наличието на собствена тър-

говска марка „КООП“. Всички стоки 
с марката „КООП“ са произведени от 
Български производители и е спазено 
правилото- „Добро качество на Добри 
цени.” Считано от началото на месец 
септември 2012год. със старта на На-
ционална промоция ще се представят 
и нови продукти от група- перилни 
препарати и други.
    Стоките са еднакви по цени както в 
село Чурек, с. Голяма Раковица и всич-
ки търговски обекти.
От Кооперацията са раздадени над 
1600 потребителски карти за гражда-
ни от всички населени места. Предим-
ствата са:
     С тях се трупат точки и всеки месец 
клиента избира от „Програмата за ло-
ялни клиенти“ каква стока да получи 
без да я заплаща. Отделно член-коо-
ператорите получават допълнителни 
точки при покупки.
Кооперацията в момента подготвя 
Проект за изграждане на Търговски 
обект в сели Нови хан. На етап идей-

ни проекти се гледат с. Столник и гара 
Елин Пелин, с което ще приключи ре-
конструкцията и модернизацията на 
Търговските обекти на Кооперацията 
в Общината.
    Вече е изграден и „КООП-Базар“ с 
10 търговски обекти. Управителния 
съвет в момента ги отдава под наем 
на цена 100лв. за обект. Желаещите 
могат да заповядат в управлението на 
Кооперацията. 
Независимо от тежката Икономи-
ческа криза Кооперацията заделя и 
средства за своя социална политика.
    Девиза на всички работещи н Коо-
перацията и за всички нейни членове  
е:“ Всички заедно можем повече“.
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ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В РПК „РАЗВИТИЕ”, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

Всяка година по традиция в  пред 
последната седмица от месец август 
,във вилна зона Побит камък се про-
вежда традиционния събор  посветен 
на съединението на България,  под 
мотото „Обединението прави силата”. 

Тази година в събора взеха учас-
тие 180 самодейци от Община Елин 
Пелин и Община Горна Малина. Наши 
гости бяха и  групата за автентичен 
фолклор от НЧ”Христо Смирненски 
1928” с.Долни Лозен.

Празничния концерт започна с 
вдигане на знамето и поздравления 
към присъстващите от г-н Велин Ве-
линов - кмет на с. Нови хан и г-н Най-
ден Раденков – кметски наместник на 
в.з.Побит камък.Гости на празника 
бяха: г-жа Галя Георгиева- кмет на 
Община Елин Пелин, г-н Й.Йорданов 
– зам.кмет на Община Елин Пелин, 
кметове от населените места, съвет-
ници и служители от Община Елин 

Пелин.
На слънчевата естрада се изяви-

ха самодейни колективи от почти 

всички села на Общината.Най-много 
аплодисменти заслужено получиха 
детските състави.На всички участни-

ци беше връчена грамота за участие 
и принос в провеждането на събора.

По традиция се проведе и кон-
курса „Най-добър играорец от 5 до 
105 години” ,благодарение на него-
вия дългогодишен спонсор от Побит 
камък Атанас Атанасов. Тази година 
бяха отличени с парични награди 16 
участника в надиграването. За добро-
то настроение на присъстващите се 
погрижи оркестър „Трио трима”, гр.
София.

Изказваме най-сърдечни  благо-
дарности към всички спонсори и хо-
рата ангажирани в организирането и 
провеждането на този хубав празник.

  
Румяна Стоева
Секретар при 
НЧ”Иван Вазов-1928”с.Нови хан

„ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА”



1.Г-н Паламаров, кои са най-чес-
тите проблеми, с които се сблъсква-
те в работата си като председател 
на Областния съюз на земеделски-
те  кооперации ?

Областния съюз на земеделските 
кооперации обединява кооперациите 
от Софийска област и София град.

Като председател на Областния 
съюз, както аз, така и Управителния 
съвет на съюза се стремим да подпо-
могнем земеделските кооперации за 
тяхното организационно управление. 
Земеделска кооперация, която има до-
бро професионално ръководство ще 
съумее да получи добри  резултати.

Голяма част от земеделските коо-
перации нямат добре подготвени сче-
товодни кадри, поради което счето-
водните  документи се обработват 
от счетоводни къщи, които не винаги 
прилагат стандарт 41 от Закона за 
счетоводството.  Много често към 
нас се обръщат  член-кооператори с 
искане за смяна на ръководството на 
съответната кооперация. Но това 
е  и право на Общото събрание, като 
върховен орган на кооперацията.

2. Какви са предизвикателства-
та пред земеделците и хората, кои-
то се занимават със селско стопан-
ство?

Предизвикателствата към земе-
делските производители са свързани 
с производството на конкурентнос-
пособна земеделска продукция.

Земеделското производство през 
настоящата година се определя от 
занижени изкупни цени на произведе-
ната продукция, високи цени на гори-
ва, торове, препарати, семена, резерв-
ни части.

3. Какви култури се отглеждат 
на територията на Община Елин 
Пелин?

 На територията на Община 
Елин Пелин се отглеждат следните 
култури: пшеница, ечемик, овес, царе-

вица, слънчоглед, рапица, сорго.

4. Прогнозата Ви за реколтата на 
царевицата и слънчогледа каква е?

Засушаването през настоящата 
година се отрази отрицателно върху 

добивите от пшеница и слънчоглед. 
Слънчогледовите растения изсъхват, 
което означава слаби добиви и по-ран-
на жътва в сравнение с миналата го-
дина.

5. Наблюдава ли се спад в зър-

нопроизводството? 
Спад в зърнопроизводството  се 

наблюдава през 2013год. вследствие 
на дълготрайното засушаване. 

6. Какъв е броят на коопераци-
ите, които работят на територията 
на Общината?

В Община Елин Пелин работят 5 
земеделски кооперации.

7. Какъв  е размерът на рентата 
тази година?

Размерът  на рентата е според 
полученото производство и финан-
совото състояния на съответния зе-
меделски производител. Тъй като ня-
кой земеделски производители още не 
раздават рента, за конкретни цифри 
не мога да говоря.

8. Г-н  Паламаров, каква реколта 
от пшеница очаквате тази година и 
има ли пазар на продукцията ?

До края на месец юли пшеницата 
бе ожъната и зърното бе прибрано 
в складовете. Една част от земедел-
ските производители реализираха по-
лучената продукция, други изчакват 
по-високи цени. Пазар има , но цените 
не задоволяват производителите на 
зърно.

9. На какви цени се търгува пше-
ницата в момента?

 В момента цената на един 
тон зърно е 250-260лв. за тон без ДДС.

10. Какво ще посъветвате земе-
делските производители с набли-
жаващата  есенна сеитба?

 Във връзка с наближаващата 
есенна сеитба, земеделските произ-
водители трябва да осигурят семе-
на от високопродуктивни сортове с 
добри хлебопекарни качества, обез-
аразени със съответни фингициди.  
Бъдещата реколта ще зависи от ка-
чествената обработка на почвата, 
правилно предсеитбено торене с ми-
нерални торове, успешно извеждане 
на борбата с болестите, неприятни-
те и плевелната растителност.
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„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СА СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВО-
ТО НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ“- Г-Н КРУМ ПАЛАМАРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА  ОБЛАСТНИЯ СЪЮЗ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ КООПЕРАЦИИ

ПО ЖЪТВА НА ИЛИНДЕН В С. РАВНО ПОЛЕ

В средата на лятото, по жътва, когато се събира 
узрялото жито, наред е голям православен празник 
– Илинден, празникът на Свети Илия. 

Пророк бил той, повелител на летните гръмоте-
вици. Мъгли и облаци заключвал в Черно море, но 
ги отключвал за хората и природата, давал им роса 
и дъждове, а като препускал по небето с огнената 
си колесница пускал огнени стрели срещу лами и 
лошотии по земята. Светкавици излитали от копи-
тата на конете му, гръмове предизвиквали. Дедите 
ни вярвали, че Свети Илия  убивал ламите и е бил  
повелител на плодородието. Затова в негова чест 
отколе курбан правят хората, пекат  обредни хля-
бове, събират се на сборове. И тази година е така в 
софийското село Равно поле. Наоколо се е ширнало 
голямото софийско поле, а в землището на Равно 
поле, насред нивите е дворът на малка черквица с 
име „Св. 40 мъченици”. Илинден не е храмов праз-
ник, но хората са го определили като ден, в който 
да отдадат почит на светеца гръмовержец, с обща 
молитва към него да ги дари с богата реколта, да 
благослови жътварите, да даде хляб и всякаква 

благина на жителите на това хубаво село. По пътя 
към него от двете му страни по стълбовете пър-
ви ме посрещат щъркеловите гнезда, кацнали на 
стълбовете и по комините на къщите. В двора на 
църквата няколко възрастни готвачки приготвят 
курбан-чорбата. 

Докато свещеник Иван отслужва литургията, а 
хората смирени стоят пред него запалили свещици 
в ръце, до самия двор на църквата е голяма пше-
ничена нива, в която комбайн жъне житото, леят 
се едри житни зърна и пълнят каросерията, после 
се извозва към силозите. Така е днес – на Илинден 
– жъне се до обяд, след обед се празнува в чест на 
светеца-гръмовержец. Откъм магерницата ухае 
неустоимо на блага курбан-чорба, която от ранни 
зори са заприготвяли група възрастни жени, май-
сторки на гозбите. Кметицата Веселина Спасова е 
организирала и уредила до последната подробност 
всичко за този празник. Донесла е ухаеща  топла 
питка. Тя посреща, настанява, после изпраща и 
дава на всеки усмивка, дава внимание на всеки тук, 
който е и домакин и гост на обителта. А наоколо е 
притихнало и свежо, въпреки горещото пладне. В 
двора са извисили ръст десетина бора, садени през 
30-те години на миналия век от поп Георги, Днес те 
дават солидна сянка и свеж въздух, красиви и вели-
чествени. Срещу тях под широката корона на ореха 
е вързана люлка, където местните деца, дошли до-
тук с колелетата, се редят да се полюлеят. Тук как-
вото и да се прави, все за здраве се нарича, в чест на 
светията, с молитва към него за богата реколта и 
добро бъдеще на всички.

   Така видях тези хора тук – сред пасторалната 

идилия на софийското равно поле, дало име и на се-
лото. Тази красота види ли се, усети ли се веднъж, 
не излиза от сърцето, тя надвива времена, дава жи-
вот и богатство на хората, учи ги на знания и мъд-
рост.

 

Автор: Дана Кирова
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Решение № 720
1. Предложения на постоянната 
комисия по „Инвестиции, 
управление и разпореждане 
с общинско имущество”, 
от заседание проведено на 
15.07.2013 г.
2. Предложения на постоянната 
комисия по „Контрол и 
мониторинг върху дейността 
на търговските дружества с 
общинско участие в капитала”, 
от заседание проведено на 
09.07.2013г.
3. Предложения на постоянната 
комисия по „Устройство на 
територията, строителство, 
екология, селско и горско 
стопанство”, от заседание 
проведено на 10.07.2013 г.
4.Предложения на постоянната 
комисия по „Здравеопазване, 
образование, култура и 
вероизповедание, спорт 
и социални дейности”, от 
заседание проведено на 
11.07.2013г.
5. Предложение на постоянната 
комисия по „Законност, 
сигурност, обществен ред, 
граждански права и транспорт”, 
от заседание проведено на 
08.07.2013 г.
6. Разни

Решение № 721
ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ 
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
СЪСОБСТВЕНОСТ
1. 23 кв.м./двадесет и три кв.м./, 
придаваема площ към УПИ 
V-602 кв.64 по плана на с.Голема 
Раковица, Община Елин Пелин, 
на основание чл.36, ал.1, т.2 от 
ЗОС .
2. имоти с №№000535, 000594, 
000608, 000591, 000600, 
000596, 000613, 000599,  
000605, включени в УПИ IV- 
за производствени, складови 
дейности, обществено и делово 
обслужване” кв.80  с.Гара Елин 
Пелин, община Елин Пелин за 
УПИ ХХХVІІ-За транспортна 
инфраструктура и инженерни 
комуникации, кв.80 с.Гара Елин 
Пелин, на основание чл.36, ал.1, 
т.2 от ЗОС.

Решение № 722

На основание чл.21, ал.1, т.8 и 
ал.2 от ЗМСМА,чл.45ж, ал.2 от 
ППЗСПЗЗ, във връзка с §27, ал.2 
от ПРЗ на ЗИДЗСПЗЗ предоставя 
имоти в изпълнение на 
задължението си по §27, ал.2 от 
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, както следва:
1. Имот №610006 по КВС на 
с.Голема Раковица, Община 
Елин Пелин
2. Имот №120040 по КВС на 
с.Голема Раковица, Община 
Елин Пелин
3. Имоти №024009 и №199016 
всички по КВС на с.Голема 
Раковица
4. Имот №070061 по КВС на 
с.Голема Раковица, Община 
Елин Пелин
5. Имоти №120041 и №555008 
всички по КВС на с.Голема 
Раковица
6. Имот №167065 по КВС на 
с.Чурек
7. Имоти № 055074, №007010, 
№007009, №062023 и №064063 
всички по КВС на с.Елешница 
и имот №003011 по КВС на 
с.Потоп
8. Имот №017011 по КВС на 
с.Огняново
9. Имот №075066 по КВС на 
с.Голема Раковица
10. Имот №141013 по КВС на 
с.Голема Раковица, 
11. Имоти №№644003, 572038, 
572037, 571035, 571037 и 
571036 всички по КВС на 
с.Голема Раковица
12. Имоти №№000134 и 141022 
по КВС на с.Голема Раковица, 
13. Имоти №№118066, 127067, 
127068, 127069, 127070, 390005 
и 064009 по КВС на с.Чурек
14. Имот №120038 по КВС на 
с.Голема Раковица
15. Имоти №№167063, 167064, 
309002, 309003 и 119053 по КВС 
на с.Чурек
16. Имот №589013 по КВС на 
с.Голема Раковица

Решение № 723
1. Открива процедура за 
продажба чрез публично 
оповестен конкурс на недвижим 
имот, частна общинска 
собственост, съставляващ: 
незастроен УПИ ХХІV-За 

обществено обслужване, кв.62, 
с площ 160кв.м., по плана на 
гр.Елин Пелин, Община Елин 
Пелин, с предназначение 
за изграждане на обект за 
изработване на надгробни 
плочи.
 2. Утвърждава пазарна оценка 
изготвена от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1, в размер на 5 220.00 
лева /пет хиляди двеста и 
двадесет лева и 00 ст./ без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да проведе 
процедура за продажба на имота 
подробно описан в т.1 чрез 
публично оповестен конкурс 
и сключи договор с кандидата 
обявен за спечелил, съгласно 
заповед за класиране.

Решение № 724
1. №000417 /образуван от имот 
№000408 с начин на трайно 
ползване – полски път- публична 
общинска собственост/, с площ 
от 0.126 дка, включен в одобрен 
ПУП-ПЗ на обект „Удължаване на 
летателната писта за излитане и 
кацане на летище с.Лесново”,
 2. №000422 /образуван 
от имот №000412 с начин на 
трайно ползване – полски 
път- публична общинска 
собственост/, с площ от 0.186 
дка, включен в одобрен ПУП-
ПЗ на обект „Удължаване на 
летателната писта за излитане 
и кацане на летище с.Лесново”.

Решение № 725
1. Да бъде прекратена 
съсобственост с Община Елин 
Пелин за 23 кв.м. /двадесет и 
три кв.м./, /от път-др.селищна 
територия/, придаваема площ 
към УПИ V-602 кв.64 по плана 
на с.Голема Раковица, Община 
Елин Пелин, област Софийска, 
съгласно кадастрален и 
регулационен план, утвърден 
със заповед №0-719/1971 
год. и изменен със заповед 
№241/14.12.1989 год., актувани 
с АЧОС №2565/20.06.2013г. 
вписан в АВ.
 Собственик на УПИ V-602 в кв.64, 
по плана на с.Голема Раковица с 
нотариален акт  №31, том ІІІ, 
дело №437 от 19.10.1973 год. е 
Михаил Павлов Пешов.
2. Утвърждава изготвената 
пазарна оценка от лицензиран 
оценител на имота подробно 
описан в т.1 в размер на 110.00 
лв. /сто и десет лева и 00 ст./ - 
без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да сключи 
договор за прекратяване 
на съсобственост за 23 
кв.м. /двадесет и три кв.м./, 
придаваема площ към УПИ 
V-602 кв.64 по плана на с.Голема 
Раковица, Община Елин Пелин с 
наследни.
         Решение № 726
1. Да бъде прекратена 
съсобствеността между 
Община Елин Пелин и „ПАРК 
ИНДУСТРИЯ – София Изток” АД, 
вписано в Търговския регистър 
на Агенция по вписванията с 
ЕИК 175058901, чрез продажба 
частта на Община Елин Пелин, 
представляваща:
Поземлени имоти -полски 
пътища с №№000535, 000594, 
000608, 000591, 000600, 000596, 
000613, 000599,  000605, с обща 
площ от 11996 кв.м
2. Утвърждава изготвени 
пазарни оценки от лицензиран 
оценител, на имотите посочени 
в т.1 във връзка с приключване 
на процедура по чл.36, ал.1, 
т.2 от ЗОС и чл.65, ал.1, т.1.2 
от Наредба №4 за реда за 
придобиване, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество,  за поземлени 
имоти - полски пътища с 
№№000535, 000594, 000608, 
000591, 000600, 000596, 000613, 
000599,  000605, с обща площ 
от 11996 кв.м.,  включени УПИ 
IV- за производствени, складови 
дейности, обществено и делово 
обслужване”, в кв.80 по плана на 
с.Гара Елин Пелин, община Елин 
Пелин, собственост на Община 
Елин Пелин на обща стойност 
146351,20 лева /сто четиридесет 
и шест хиляди триста петдесет и 
един лева и двадесет стотинки/, 
без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да сключи 

договор за прекратяване на 
съсобственост чрез продажба 
частта на Общината на 
имотите посочени в т.1 с „ПАРК 
ИНДУСТРИЯ  София Изток” АД.    

Решение № 727
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 освобождава 
Панайот Павлов Панайотов 
от длъжността Управител на 
„Общински гори-Елин Пелин” 
ЕООД, считано от 01.08.2013г. 

Решение № 728
1. Избира Филип Борисов Зайков 
за Управител на „Общински 
гори-Елин Пелин” ЕООД, 
считано от 01.08.2013г.
2. Упълномощава Филип 
Борисов Зайков,  да извърши 
всички необходими правни 
и фактически действия по 
вписване на промяната по 
отношение на освобождаване на 
Панайот Павлов Панайотов като 
управител на „Общински гори-
Елин Пелин” ЕООД и избора на 
Филип Борисов Зайков за нов 
такъв.
3. Да възложи на Кмета на 
Община Елин Пелин да сключи 
договор за възлагане на 
управлението на „Общински 
гори-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 
Пелин с избрания управител.

Решение № 729
1. Допълва т. 1 на Решение № 
700/ 27.06.2013 г. по следния 
начин:
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот № 
000394 в землището на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, 
Софийска област, за което да 
се проведат съгласувателните 
процедури по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ 
преди приемане на Подробния 
устройствен план.”
2. Допълва т. 1 на Решение № 
701/ 27.06.2013 г. по следния 
начин:
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП-ПП за част 
от имот № 088166 в землището 
на гр.Елин Пелин, Община Елин 
Пелин, 
3. Допълва т. 1 на Решение № 
702/ 27.06.2013 г. по следния 
начин:
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, за 
което да 4. Допълва т. 1 на 
Решение № 703/ 27.06.2013 г. по 
следния начин:
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот № 
049027 в землището на с.Габра, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област, за което да се проведат 
съгласувателните процедури 
по чл. 125, ал. 7 от ЗУТ преди 
приемане на Подробния 
устройствен план.”

Решение № 730
1. Дава съгласие да се проведат 
процедурите по ЗУТ за ИПРЗ 
на УПИ ХІІІ-656, ХІІ-234, V-235 
и ХІV-магазин, кв.34, с.Лесново 
Община Елин Пелин, Софийска 
област, за изменение на 
вътрешните им регулационни 
линии.

 Решение № 731
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП на 
имоти №№ 025036 и 025047 
в землището на с.Петково, 
Община Елин Пелин
2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ „ За гробищен парк “  
на имоти №№ 025036 и 025047 
в землището на с.Петково, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област
3. 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 за проектиране.  

Решение № 732
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП-ПРЗ за 
имот №000530 и част от имот 
№000531 в землището на 

гр.Елин Пелин.
2.Разрешава изработване 
на ПУП-ПРЗ за нискоетажно 
жилищно застрояване на 
имот №000530 и част от имот 
№ 000531 в землището на 
гр.Елин Пелин с устройствени 
показатели: Пл - 40%, Кинт – 1,2, 
мин.Оз.площ – 40%, Нмакс – 10м. 
ПР да се обвърже с действащата 
регулация на с.гара Елин Пелин.
3. 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 за проектиране.  

Решение № 733
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 024006 за землището на 
с.Нови хан, Община Елин Пелин, 
Софийска област.
2. Разрешава изработване 
на ПУП-ПЗ на имот № 024006 
за землището на с.Нови хан 
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

Решение № 734
1. Одобрява задание за 
изработване на ПУП за имот 
№ 000254 в землището на 
с.Григорево, Община Елин 
Пелин, Софийска област
2.  Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 000254 
в землището на с.Григорево с 
отреждане на имота „ За 
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.

Решение № 735
1. Одобрява  ПУП-ПРЗ за 
нискоетажно жилищно 
застрояване  на имот № 016012, 
местност „ Слого ” в землището 
на с.Богданлия с ЕКАТТЕ 04604, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област, за включването му 
в границите на ЗРП /ПУП/ на 
с.Богданлия, Община Елин 
Пелин, Софийска област, като 
за имота се образуват УПИ 
ІV-016012 За ЖС и V-01612 За ЖС 
в кв.1 със следните показатели: 
устройствена зона – Жм, 
височина на сградите – до 10м; 
плътност на застрояване – до 
60%; Кинт – до 1,2; 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/    
 Решение № 736
1. Одобрява  ПУП-ПРЗ за 
нискоетажно жилищно 
застрояване  на имот № 000088, 
местност „ Рановец ” в землището 
на с.Крушовица с ЕКАТТЕ 40227, 
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/
Решение № 737
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:
1.Илия Ангелков Кръплев - 
с.Равно поле   
2.Траянка Георгиева Цветанова 
- с.Равно поле   
3.Надежда Пламенова Игнатова 
- с.Равно поле

4.Василка Павлова Витанова 
- с.Равно поле
5.Добринка Димитрова Добрева 
- с.Гара Елин Пелин  
6.Кирил Павлов Вучков - 
с.Гара Елин Пелин  
7.Гергана Златева Дамянова 
- с.Габра   
8.Иванка Симова Петракова 
- с.Габра   
9.Малина Станилова Котева 
- с.Габра   
10.Павел Славчев Арангелов 
- с.Габра   
11.    Борис Недялков Божков 
- с.Нови хан  

Решение № 738
1. Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013 г. 
на Ангелина Йорданова Бонева 
от с.Лесново в размер на 1000,00 
лева 
             Решение № 739
1. Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013 г. 
на Даринка Йорданова Петрова 
от гр.Елин Пелин в размер на 
500,00 лева 
              Решение № 740
1. Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2013 
г. на Белкъз Меджид Муса от с. 
Гара Елин Пелин в размер на 
500,00 лева 
           Решение № 741
Допълнителните средства 
в размер на 75 046.00 лв., 
съответно 21 889.00лв. за 2013 
г. и 53 157.00 лв. за 2014 г. са 
изчислени по реда на чл.11, ал.2 
от Наредбата.  
За периода 15.09.-31.12.2013 г. 
средствата за дофинансиране 
са включени в първоначалните 
бюджети на общинските 
училища. За дофинансиране 
на същия период, невключени 
в първоначалните бюджети 
на училищата са необходими 
допълнителни средства в 
размер на 13 890.00 лв., които 
са в резултат на намаления 
брой ученици в паралелките, 
съгласно докладни записки на 
директори.
Пълния текст четете на сайта на 
Общината.

Решение № 742
1. Да бъде предоставена сума 
в размер на 500,00 лева на 
Читалище „Светлина” - с.Гара 
Елин Пелин за подпомагане 
на Литературен клуб „Димчо 
Дебелянов” 

       Решение № 743
 На основание чл.21, 
ал.2 и  чл. 17, ал.1, т.5  от ЗМСМА 
приема Декларация за  достъп 
на младите хора до култура в 
Община Елин Пелин.
Пълния текст четете на сайта на 
Общината.

         Решение № 744
І. Приема Наредба за 
изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето и 
администрирането на местните 
такси и цени на услуги на 
територията на Община Елин 
Пелин, приета от ОбС Елин 
Пелин с Решение № 1246 по 
Протокол № 47 от заседание, 
проведено на 16.12.2010г., изм. 
с Решение № 1295 по Протокол 
№ 48 от 27.01.2011г.; Решения 
№ 35 и 78 по Протокол № 3 от 
22.12.2011г. Решение № 175 по 
Протокол № 5 от 23.02.2012г.; 
Решение № 213 по Протокол № 6 
от 29.03.2012г.; Решение № 265 
по Протокол № 9 от 31.05.2012г., 
както следва: 
§1. Отменя Раздел І „Такса за 
битови отпадъци“ на Глава 
втора „Местни такси“. 
§2. Създава се нов Раздел І 
„Такса за битови отпадъци“ на 
Глава втора „Местни такси”

пълните текстове четете
 на сайта на общината

www.elinpelin.org

РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН
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Теодора Грама-
тикова-  председател 
и треньор  на спортен 
клуб „ Теа Денс, гр. 
Елин Пелин

 През ноември 
2005 г. Теодора Гра-
матикова създава  
Школа по танци към 
НЧ „Елин Пелин” - 
гр.Елин Пелин . Бла-
годарение на посто-
янство, търпение, го-
лямо желание, любов 
към децата и спорта, 
създателката на шко-
лата успява да я кул-
тивира и през 2009 г. 

създава Спортен клуб „ТЕА Денс“.
От декември 2005 г. до днес „ТЕА Денс” участва 

в повечето културни мероприятия на Община Елин 
Пелин. 

През 2009 г. клубът разгръща своя потенциал с 
развитието и популяризирането на художествена, 
естетическа групова гимнастика, спортни танци и 
други гимнастически дисциплини и танцови дей-
ности в Община Елин Пелин. Сформира свой екип 
от треньори – специалисти.

През 2009 г. е регистрирано Сдружение Спортен 
клуб „ТЕА Денс“ – гр.Елин Пелин. Същата година 
клубът е приет за член на Българска федерация Ес-
тетическа групова гимнастика (БФЕГГ), а в края на 
2010 г. в Българската федерация по Художествена 
гимнастика (БФХГ).

СК „ТЕА Денс“ залага на новаторството и работи 
с млад екип от специалисти в областта на гимнас-
тическите дисциплини и танцовото изкуство като 
естествено черпи опит и познания от вече утвърди-
лите се клубове, дейци и треньори в бранша.

1.Как се роди идеята за създаването на  клуб  
по художествена гимнастика, естетическа гим-
настика и други видове спортни и танцови дей-
ности в Елин Пелин?

 Идеята за създаването първо на Школата по 
танци „Теа Денс“ се роди в края на 2005 г.Тогава ра-
ботех като хореограф на ВГ „Камбанки“. Реших, че е 
хубаво да има отделна група  само за танци и гим-
настика и така създадох школата с помощта на 
Бинка Георгиева и Читалище Елин Пелин. По- късно 
през 2009 г. броят на децата се увеличи, започнах 
да наблягам на развитието и обучението по худо-
жествена и естетическа групова гимнастика и  ре-
гистрирах Спортен клуб „ТЕА Денс“.

2.Какво Ви носи работата с деца? Трудно ли 
е?

Носи ми много радост, удоволствие и удовлет-
ворение. Децата те зареждат с позитивна енергия. 
Не мога да кажа, че е само лесно, разбира се ,че има 
много трудни моменти, умора, сблъсък на харак-
тери и интереси. Особено когато става дума за 
елитен спорт, трудностите не са никак малко, но 
това да гледам състезателите си как израстват 
, как успявам да развия качествата им на спорти-
сти и личности, усмивките и сълзите от радост в 
очите им и в очите на родителите, когато общия 
ни труд, получи заслужени награди..несравнимо е ..

3.Кои са най-сериозните постижения на със-
тезателите Ви в областта на  художествената 
гимнастика?

Най-доброто ни постижение в този спорт е 

Златният медал на ансамбълът ни с топки от 
Държавното първенство по художествена гимнас-

тика за деца, проведено в гр.Велико Търново през 
тази година. 

4. Има ли пропуснат шанс, за който съжаля-
вате?

Мога да кажа ,че има неща за които съжалявам 
в моята лична спортна кариера, но това е минало. 
Ако съм пропуснала нещо, то на негово място се е 
появило друго.

5.Кое  състезание остави най-голяма следа в 
сърцето Ви?

Всяко едно състезание оставя следа в сърцето 
ми било то когато сме губили или печелили. Може 
би най-изненадващ успех за мен е първото ни място 
на Международния турнир по естетическа групова 
гимнастика, проведен тази година в гр.София. Не оч-
аквах, че съдиите ще ни допуснат толкова напред, 

имайки в предвид голямата конкуренция, особено 
двата отбора на Русия и отбора на СК „Академик“.

6.Има ли място за творчество в съвременната 
гимнастика?

Разбира се ,че има. Особено в Естетическата 
гимнастика. Но и новият правилник по художест-
вена гимнастика също позволява по-голяма свобо-

да на идеите на треньорите и хореографите, а и е 
по-разбираем за публиката.

7.Какви са  плановете Ви за участия в състе-
зания тази година?

Като цяло ни остана едно важно състезание – 
Държавното първенство по Естетическа групова 
гимнастика, което ще се проведе на 5-6 октомври в 
гр.Пазарджик. Всички останали турнири и състеза-
ния минаха и то доста успешно.

8.Какво бихте казала на родителите, които се 
колебаят дали да запишат децата си на спорт? 

Не мисля ,че изобщо трябва да има колебания. 
Спортът е здраве, дисциплина, начин на себеизра-
зяване.Всяко дете трябва да тренира някакъв вид 
спортна дисциплина, която му харесва и за която 
има качества, било то за удоволствие или за високи 
спортни постижения. Както е задължително да се 
ходи на училище, така трябва да е задължително 
и да се спортува. Не случайно е казано „Здрав дух в 

здраво тяло“.
9.Имаше ли ваканция за вашите заслужили 

деца?
Да, естествено че имаха. Почиваха почти месец, 

което е достатъчно да си починат и те от тре-
ньорите и ние от тях и да се заредят с нови сили 
за предстоящото състезание.Сега ни предстои и 

спортен лагер в гр.Несебър в който ще съчетаем по-
лезното с приятното.

10.Какво ще пожелаете на вашите възпита-
ници и на читателите на вестник „Елин Пелин 
днес“?

Пожелавам на моите състезатели да бъдат 
по-търпеливи и упорити, в това което правим за-
едно. Все повече успехи и заслужени места на почет-
ната стълбичка.  А на вашите читатели да чета-
та по-често Вестник “Елин Пелин днес“, за да могат 
да се гордеят с успехите на децата от Община Елин 
Пелин.

„РАБОТАТА МИ НОСИ МНОГО РАДОСТ, УДОВОЛСТВИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ”- ТЕОДОРА ГРАМИТИКОВА
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След подбор,на база аудио и видео записи, децата от фал-
клорна група „Шарени мъниста” с ръководител Надежда Ан-
това, взеха участие в ХV-я международен фолклорен фести-
вал в Дорково, който се проведе  на 04 август тази година.

Тук показваха своите умения над 100 самодейни състави 
от цялата страна и такива от Русия,Украйна,Испания и Румъ-
ния. Журито определи само най-добрите в отделните кате-
гории. Нашите деца се представиха много добре и предизви-
каха искрени овации и възхищение. А най-вълнуващо бе,че 
където минеха хората ги спираха,радваха им се и искаха да 
се снимат с тях. С хубавите си носии и изпълнения правеха 
повече впечатление и от чужденците. За тези незабравими 
преживявания искам, от името на Настоятелството на НЧ 
„Елин Пелин 1896”,да благодаря на спомоществувателите: 
сдружение БЛРС с управител Асен Пиперков, ф-ма „Рама-
ни”, ф-ма „Ралекс”, ф-ма „Бони-ко”, г-жа Катерина Методиева 
Топузова и други, които не желаят да бъдат афиширани. Бла-
годарности и на родителите помогнали за осъществяване на 
това участие.На децата весела ваканция и нови успехи през 
следващия сезон. 

П.Реджова       

ОБЯВА
Уважаеми съграждани,
Уведомяваме ви за обявен конкурс за прием на 

военна служба във Въоръжените сили на Републи-
ка България на български граждани завършили 
граждански средни или висши училища в страната 
и в чужбина със заповед на  министъра на отбра-
ната  №ОХ-552/05.08.2013 г.

- за 61-ва механизирана бригада гр.Карлово 
- 235 места

- за 2-ра лекопехотна бригада гр. Стара заго-
ра – 135 места

Кандидатите за участие в конкурса трябва да 
отговарят на следните условия:

- Да са пълнолетни граждани на Република 

България;
- Да са годни и психологически пригодни за 

служба в Българската Армия;
-Да не са усъждани за умишлено престъпление 

от общ характер;
- Да не са по възрастни от 32 години;
За повече информация за вакантните места, 

условията на конкурса, получаването на докумен-
ти и друга допълнителна информация се обърнете 
към офиса за военен отчет в община Елин Пелин 
адрес бул.” София” № 13 ет.2 ст.2  тел. 60222 и 
0886/050909 и 0893/664878  или  Областен вое-
нен отдел – София    тел. 02/872-02-21.

ДЕЦАТА ОТ ЕЛИН ПЕЛИН 
НАЙ-ХАРЕСВАНИ В ДОРКОВО

   
       

Пътуването за сезонна работа извън Бълга-
рия е в разгара си и групи български граж-
дани вече са пристигнали на територията на 
различни европейски страни, за да работят в 
сферата на селското стопанство. Малки групи 
от хора продължават да пристигат и към на-
стоящия момент в Швеция, за да берат боро-
винки в страната. Преди да заминат да берат 
боровинки в Швеция, гражданите трябва да 
имат предвид следното:
- брането на боровинки се позволява в 
зависимост от публичното право на достъп, в 
т.ч. и за търговски цели;
- забранено е брането на боровинки, 
плодове, зеленчуци и др. от дворове и ниви;
- брането на боровинки не трябва да 
създава неприятности на собствениците на 
земите;
- може да пренощувате в палатка на 
съответната земя за няколко вечери, като се 
съобразяване да не кършите клони, храсти, 
дървета и да не замърсявате с отпадъци;
- във връзка с консулските правила, 
посолството може да осигури финансова 
подкрепа за пътните разходи до страната на 
произход само в случай, че приятели и/или 
роднини на лицето, пребиваващо в Швеция, 
депозират нужната сума;
- Трябва да имате здравна осигуровка 
с пълно покритие на медицински разходи, 
която да е валидна за цялостния му престой в 
Швеция;
- В случай, че попаднете в беда, Общи-
ната, в която се намирате е първата отговор-
на институция, към която можете да се обър-
нете за помощ;
- Важно е да знаете, че хора, които ня-
мат намерение да търсят работа, нямат право 
на получаване на финансова подкрепа в дъл-
госрочен план;
- За да се сдобие с право на престой в 
Швеция за повече от 3 месеца, лицето трябва 
да е наето на работа, да е студент или самона-
ето лице.

     Бъдете предпазливи, когато заминавате 
да работите  в чужбина, особено когато ста-
ва въпрос за сезонна работа. Рисковите фак-
тори в подобна ситуация са много- отивайки 
да берете боровинки в Швеция, често нямате 
предварително подсигурени условия на жи-
вот в регионите, в които се добиват плодо-
вете.Много от хората пребивават в мизерия, 
спят на открито и не разполагат с минимал-
ното от първа необходимост. Животът им за-
виси от атмосферните условия и резултатите 
от реколтата на плодове, която всяка година 
може да бъде различна. Тази несигурност по 
отношение на добива и доходите, както и но-
вите изисквания към прекупвачите на горски 
плодове в Швеция, които трябва да изкупуват 
плодове единствено от лицензирани фирми, 
могат да поставят много български граждани 
в безизходица, извън дома си, без средства да 
се приберат.
 

ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

 
  Единен европейски номер за спешни случаи 
112(безплатен без роуминг, набира се без код)
    
   
 Национална комисия за борба с трафика на 
хора- тел. +359 2 807 80 50 (работно време: от 
понеделник до петък, от 9:00 до 17:30ч.)

  
 Местни комисии за борба с трафика на хора 
в градовете: Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 
77; Бургас, тел.: +359 56 814 218; Варна, тел.: 
+359 52 820 677; Велико Търново, тел.: + 359 
62 619 222; Монтана, тел.: +359 82 841 918, 
Сливен, тел.: +359 44 61 11 02
ИА „Главна инспекция по труда“-гореща теле-
фонна линия -0700 17 670
    
 
  Посолство на Р. България в Швеция (Сток-
холм): Адрес:  Karlavagen 29, 11431 Stockholm; 
тел.: +46 8 20 67 13; +46 8 723 09 38; дежурни 
телефони в извънработна време: +46 707797 
155; + 46 765958 331;
e-mail: Embassy.Stockholm@mfa.bg
             
 
 Международна организация по миграция- го-
реща телефонна линия- тел. + 359 2 939 47 77     
              

За повече информация: http:// www.mfa.
bg/bg/events/63/2/2027/index.html

ИНФОРМАЦИЯ НА МИНЕСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ОТНОСНО ГРУПИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, 
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С решение на Общински съвет №843 от 27.10.2009 г.

Община Елин Пелин на 
основание чл.128 ал.1 от 
ЗУТ съобщава, че е израбо-
тен проект за ПУП-Парце-
ларен план за техническа 
инфраструктура – водо-
провод ø 110 за захран-
ване на ПИ № 035042 в 
землището на с.Мусачево, 
Община Елин Пелин, Со-
фийска област. Трасето на 
водопровода преминава 
през имоти с №№ 000235 
и 000189 по КВС на земли-
щето на с.Мусачево, Общи-
на Елин Пелин, Софийска 
област, и ограничава полз-
ването на разстояние 3м 
от двете му страни, мерено 
от оста. 

Проектът и съпътства-

щата го документация се 
намират в отдел „ УТ и КС 
“ на Община Елин Пелин, 
ет.1, стая № 3.

На основание чл.128 
ал.5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „ 
Държавен вестник “ заин-
тересуваните лица могат 
да се запознаят с матери-
алите по преписката и да 
направят писмени възра-
жения, предложения и ис-
кания по проекта за ПУП-
ПП до кмета на Общината.

Съобщението е обна-
родвано в „ Държавен вест-
ник “ – бр.71/ 13.08.2013г

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с опасност-
та от пожари през летните 
месеци ,февруари 2013г.  бе 
създадено  Доброволно фор-
мирование към Общината за 
предотвратяване или овла-
дяване на бедствия, пожари, 
извънредни ситуации и от-
страняване на последиците 
от тях,. 

Членовете му ще се  
включват в спасителни ак-
ции и ще  изпълняват след-
ните основни дейности по 

защитата на населението: 
предупреждение; изпълне-
ние на неотложни мерки за 
намаляване на въздействие-
то; оповестяване; спасител-
ни операции; ограничаване 
и ликвидиране на пожари;  
операции по издирване и 
спасяване; извършване на 
неотложни аварийно-възста-
новителни работи; оказване 
на първа долекарска помощ 
на пострадалите при пожари, 
бедствия и извънредни ситу-

ации и други операции, свър-
зани със защитата.

Решението за създаване-
то му  се породи от желание-
то на местните хора, желае-
щи да изразят социалната си 
ангажираност. Такива форми-
рования са създадени в реди-
ца Общини и са в подкрепа на 
местната власт при различни 
природни бедствия и съби-
тия . 

ДОБРОВОЛЧЕСКО ФОРМИРОВАНИЕ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН


