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 На 16 септември- първият учебен 
ден, училищният звънец удари във 
всички училища на територията на 
Община Елин Пелин. Новата учебна 
година бе открита тържествено- с 
много приветствени слова, поезия и 
пожелания за ползотворни и успеш-
ни  училищни дни в присъствието на  
г-жа Галя Георгиева- кмет на Община 
Елин Пелин и г-жа Ангелина Дими-
трова-зам.-кмет.    

Тържеството  по случай 16 сеп-
тември  в СОУ ”Васил Левски” започ-
на в 10,30 часа с издигане на нацио-
налния флаг, под звуците на химна  и 
посрещане на училищното знаме. Бе 
отслужен водосвет  за здраве и благо-
получие на всички ученици , учители 
и гости. Този ден бе най-вълнуващ за 

първокласниците и техните родите-
ли. За тях вратата на познанието се 
открехва за първи път. Всички те по-
лучиха подарък- книжка от кмета на 
Общината.

   Празничната програма за-
върши с обръщение на госпожа Юлия 
Стефанова – директор на училището. 
В своето слово тя направи равносмет-
ка на всички постигнати успехи през 
старата учебна година и реализация-
та на дванадесетокласниците от ви-
пуск 2012.г. и приветства всички уче-
ници с добре дошли.

 
Първият училищен звънец уда-

ри в 9.00 часа на 16 септември в На-
чално училище „Христо Ботев” гр. 
Елин Пелин с празнична програма и 
водосвет. Веселата детска глъч, при-
повдигна празничното настроение.
По традиция тържеството започна с  
националния  химн, след което г-жа 
Гергана Иванова– директор на учили-
щето, поднесе приветствие към всич-
ки присъстващи.   

Училищното ръководство   има 
увереността, че и през новата учебна 
година резултатите на учениците от 
НУ „Христо Ботев” ще бъдат, както и 
досега по-високи от средните за стра-

ната.

Истински празник бе 16 септем-
ври и в  ЦДГ ,, Славейче „ с. Лесново . 
По традиция бе отпразнуван първия 
учебен ден с празнична програма , 
цирково шоу и много веселие ! Гост на 
тържеството бе  кмета на с. Лесново 
г-жа Румяна Младенова .

Ръководството на Общена Елин 
Пелин честити  първия учебен ден на 
всички деца , ученици, учители и ро-
дители. Като им пожелават  здраве и 
успешна учебна година !

215 ДЕЦА ОТ ОБЩИНАТА ПРЕКРАЧИХА ЗА ПЪРВИ ПЪТ УЧИЛИЩНИЯ ПРАГ! НА ДОБЪР ЧАС!
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„Българското училище 
се нуждае от квалифици-
рани и мотивирани млади 
хора, които да вдъхновяват 
учениците и да им показ-
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ва да е моторът на нашето 
общество” - г-жа Зорница 
Делчева - пом. директор 
в СОУ “Васил Левски” гр. 
Елин Пелин
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  Делегация в състав г-н 
Емил Петров и г-н Пламен 
Цветков – общински съвет-
ници, талантливите деца 
от Вокална група „Камбан-
ки“ – Даниел Петров, Стела 
Стоянова и Беата Вряшкова 
и придружаващото ги лице 
–  г-жа Снежана Цветанова, 
водена от г-жа Ангелина Ди-
митрова – заместник-кмет на 
Община Елин Пелин, посети 
руския град Наро-Фоминск 
в периода 19-22 септември, 
2013г., по повод традицион-
ния празник на града.

Посещението бе по покана 
на г-н Баранов – глава на На-
ро-Фомински муниципален 
район, в съответствие с по-

литиката за разширяване на 
българо-руските отношения, 
запазване и популяризиране 
на богатите културни обичаи 
на двата народа и реализира-
не на перспективните идеи в 
областта на хуманитарното 
сътрудничество. 

Наро-Фоминск е град в 
Московска област. Намира се 
на брега на река Нара. През 
април, 2009г. Наро-Фомин-
ск получава званието „Город 
войнской славы“. 

     продължение на стр. 2

ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПОСЕТИ ПОБРАТИМЕНИЯ НИ  РУСКИ 
ГРАД НАРО-ФОМИНСК

ДО
Г-Н А. БАРАНОВ 
ГЛАВА  НА НАРО-ФОМИНСКИ  МУНИЦИПАЛЕН  РАЙОН 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  БАРАНОВ,
СКЪПИ  ОРГАНИЗАТОРИ, УЧАСТНИЦИ И ГОСТИ НА ПРАЗНИКА 
 „ДЕН НА НАРО-ФОМИНСКИ  МУНИЦИПАЛЕН РАЙОН“

  Чест и привилегия е за мен от името на Община Елин Пелин 
и лично от мое име да Ви поднеса сърдечни поздрави по повод 
празника „Ден на Наро-Фомински муниципален район“. 

Приемете нашата признателност и благодарност за отпра-
вената покана и успешното ни партньорско сътрудничество. 
Приветствам усилията Ви  за запазване и популяризиране на 
богатите културни обичаи на нашите два народа. 

Провеждането на този празник открива широки възмож-
ности за задълбочаване на разностранните връзки между на-
родите на Русия и България, прави възможно реализирането 
на перспективните идеи в областта на хуманитарното сътруд-
ничество. 

На организаторите на празника желаем здраве и лично щас-
тие,   както и заслужено удовлетворение от положените усилия.

На всички участници – посланици на културата и носители 
на красота, доброта и приятелство, желаем  успехи и творческо 
вдъхновение. 

Вярвам, че  гостите на Вашия празник ще отнесат по род-
ните си места прекрасни впечатления и много топли спомени, 
които завинаги ще ги  връщат във Вашия прекрасен град На-
ро-Фоминск!

С уважение и благодарност за доброто ни партньорство,

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
                                      КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН



По време на престоя си, български-
те гости имаха възможността да раз-
гледат града, да се запознаят с негово-
то минало и настояще. 

Те  присъстваха  на тържественото 
откриване на празника, по време на 
който       г-жа Ангелина Димитрова 
поднесе поздравителен адрес от име-

то на Кмета на Община Елин Пелин 
и благодари за топлия прием на до-
макините, а малките таланти от ВГ 
„Камбанки“ със своето изпълнение на 

популярния цигански руски романс 
„Не буди меня, мамо“, предизвикаха 
бурни аплодисменти в залата и  успя-
ха да вдигнат публиката на крака. 

В официалната среща на побрати-
мените градове взеха участие госту-
ващите делегации от Китай и Латвия.
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По покана на читалище „Елин Пелин1896”гр.
Елин Пелин от 27 до 30 август в града гостуваха 
група „Фаворити” от гр. Гъещи – Румъния. Пока-
ната бе  във връзка с изпълнението на  взаимно 
сключен договор между културните средища в 
двата града за изнасяне на концертни програми 
през летните месеци. При своето гостуване  учас-
тниците в група „Фаворити” посетиха музея на пи-
сателя Елин Пелин в с. Байлово, музейната експо-
зиция в читалището и на 29 август взеха участие 
в концерт  при паметника на Елин Пелин в града.
Въпреки езиковата баририера  песните, танците и 
костюмите на нашите гости бяха толкова атрак-
тивни , че публиката ги посрещна с голям интерес 
и овации .   

 В концертната програма участваха състави от 
читалището :женски народен хор”Димитър Ди-
нев”,Женска фолклорна група,детска фолклорна 
група „Шарени мъниста”и Театрална студия „Та-
лант”.Незабравима ще остане и творческата среща 
на участниците в съставите,която се проведе в за-
лата на читалището след концерта .Тази творческа 
среща още веднъж доказва, че изкуството е това 
,което сближава хората от различна възраст,рели-
гия и народност. Ръководството на читалището се 
обръща към всички  деца и младежи от града и Об-
щината,които искат да пеят,танцуват  да свирят на 
музикални инструменти или да усвояват магията 

на театралното изкуство да се запишат в съста-
вите и школите към народно читалище „Елин Пе-
лин1896”,като условията за обучение и занимания 
ще бъдат уточнени  на място.Ето и нашите предло-
жения за дейностите през 2013/2014  г.

Започна записването на участници в творче-
ските формации    към   народно читалище „Елин 
Пелин1896” гр. Елин Пелин:                                                                         

1.Представителен Шопски ансамбъл–  танцьо-
ри и начинаещи момичета и момчета-репетиции 
всеки вторник от 18.30 ч. 

2. Детско юношески състав към Шопския ан-
самбъл   момичета и момчета –репетиции всеки 
вторник от 16.00ч.

3. Женски народен хор”Димитър Динев” – репе-
тиции всеки вторник от 16.00ч.

4.Женска фолклорна група  – репетиции всеки 
вторник от  15.00 ч.                                                         

5.Детска вокална група „Камбанки”деца от 5 го-
дишна възраст- репетиции всяка сряда и събота .                                                                                            

6.Детска музикална школа пиано, акордеон и 
китара деца от 5 годишна възраст, обучението е 
индивидуално по  график.                                                                                               

7.Детска школа по танци”Шопчета”-за изуча-

ване на български танци и танци на народите,                                                                               
деца от 6 годишна възраст –репетиции всеки чет-
въртък и събота.

8.Детска фолклорна група „Шарени Мъниста” 
деца от 5 годишна възраст –репетиции всяка сря-
да от 18.00ч.  

9. Театрално студио „Талант „ ученици  от 15 до 
19 годишна възраст- репетиции всеки петък от 
15.00 часа 

10.АРТ клуба към читалището организира 
творчески срещи на писатели ,поети и художници 
от града и Общината- всеки последен петък от ме-
сеца  от 17.00ч.

11.Танцов клуб „Капаклия „Жени и мъже ,които 
обичат танцовото изкуство –репетиции всяка сря-
да  и петък от 19.00 ч.

12.Състав за романтични и забавни песни „Неж-
ни струни”- мъже и жени , които обичат певческо-
то изкуство и имат  музикални познания .

 
  За подробна информация –тел.0725/66011 

-08966863586
 срок за записване   30 октомври 2013г.

                             секретар на читалището 
Руска Георгиева

КОНЦЕРТ„ПРИЯТЕЛИ”
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„БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ КВАЛИФИЦИРАНИ И МОТИВИРАНИ МЛАДИ ХОРА, КОИТО ДА ВДЪХНОВЯВАТ

 УЧЕНИЦИТЕ И ДА ИМ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ОБРАЗОВАНИЕТО ТРЯБВА ДА Е МОТОРЪТ
 НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО « - Г-ЖА ЗОРНИЦА ДЕЛЧЕВА - ПОМ. ДИРЕКТОР В СОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

Завършила сте  испанска гимназия и висше 
образование в Испания, какво Ви насочи към 
училище?

Повод за влизането ми в училище бе отправено-
то към мен предложение да преподавам испански 
език. Мотивираше ме мисълта, че ще допринеса за 
издигане още повече на авторитета на училище-
то, все пак да не забравяме, че и аз съм учила в СОУ 
“Васил Левски” гр. Елин Пелин.  Заеманата от мен 
длъжност – пом. директор по административна 
дейност напълно отговаря на висшето ми образо-
вание - Магистър-връзки с обществеността. До-
пълнително предизвикателство за мен бе да съз-
дам логото и корпоративния образ на училището, 
издаването на училищния вестник, създаване и 
поддържане на сайта на училището, работа в из-
вънкласни дейности с най-мотивираните ученици и 
разработването на училищното радио. 

Какво е съотношението между младите учи-
тели и тези, на които им предстои пенсиониране 
в близките години? 

В последните години основно ядро в политика-
та на нашето училище е привличане на младите 
специалисти. Увеличаване на възнаграждението на 
учители, идващи направо от университета, отлич-
ната материално-техническа база, конкуренцията 
и възможностите за квалификация са само част от 
аргументите на преподавателите, които избират 
да се развиват в СОУ “Васил Левски” гр. Елин Пелин. 
Разбира се, колективът и отличната вътрешна ор-
ганизация, която налага ръководството на учили-
щето също допринасят за избора и задържането на 
добрите специалисти в училището ни. 

Но нека все пак да се върнем към въпроса - въпре-
ки че понятие стар учител няма, работейки само 
с млади хора учителят не може да се почувства 
стар, в училището работят седемнадесет препо-
даватели до четиридесет годишна възраст.

От какво българското училище има най-го-
ляма нужда? 

Както казах, привличането и задържането на 
млади специалисти в училище е трудна, но не не-
възможна задача. Българското училище се нуждае 
от квалифицирани и мотивирани млади хора, кои-
то да вдъхновяват учениците и да им показват, че 
образованието трябва да е моторът на нашето 
общество – колкото по-квалифицирани сме като 
нация, толкова по-цивилизовано място ще заемаме 
на европейската и световна сцена. Безспорно това 
трябва да бъде приоритет на държавната поли-
тика, а не само на общинското и училищно ръковод-
ство.

Какво дава учителската професия и какво 
взема?

В учителската професия няма случайно попад-
нали хора. Всеки, започнал работа в тази сфера е с 
голямо сърце, мотивиран да дава, а не да взема.

Преди броени дни открихте новата учебна 
година, колко ученици учат в най-голямото учи-
лище в община Елин Пелин?

Към днешна дата в СОУ “Васил Левски” учат 760 
ученици в дневна форма на обучение. Това е голям 
успех, имайки предвид сериозните демографски про-
блеми в страната. Без излишна скромност мога да 
кажа, че тези резултати се дължат на професио-
нализма на преподавателите ни, добрата и под-
държана материално-техническа база, разнообраз-
ните извънкасни дейности и старанието ни да се 
конкурираме със софийските училища.

По кои европейски проекти  и национални 
програми работи вашето училище?

Стремим се да участваме в европейски проекти  
и национални програми, тъй като по този начин 

реализираме икономия на средства от бюджета 
на училището, повишаваме качеството на образо-
вание на учениците и сме в помощ на родителите. 
Така например, по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подо-
бряване на качеството на образованието в средищ-
ните училища чрез въвеждане на целодневна орга-
низация на учебния процес“ осигуряваме занимания 
за учениците в полуинтернатни групи с часове за 
подготовка, дейности по интереси и столово хра-
нене. По този начин родителите спокойно могат да 
изпълняват служебните си ангажименти, знаей-
ки, че за децата им се грижат възпитателите до 
18:00ч. С участието в този Европейски проект от-
читаме и повишаване успеха на учениците, включе-
ни в ПИГ. 

Друг европейски проект, по който работим е 
ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение”. 
Само три училища от Софийска област са вклю-
чени като пилотни училища по този проект. Цел-
та му е да се подпомагат ученици със специални 
образователни потребности от назначените по 
проекта специалисти – психолог и ресурсен учител. 
Към момента четиринадесет ученика са на ресур-
сно подпомагане. През месец август координатори 
по проекта от МОН организираха летен лагер в гр. 
Приморско с участници от цялата страна. 

Работим и по Национална програма “ С грижа за 
всеки ученик”. МОН отпуска средства за допълни-
телно занимаване на ученици по учебни предмети, 
по които срещат трудности. Проектът включва и 
интересни извънкасни мероприятия – посещаване 
на музеи и културни забележителности. 

Какво  ще пожелаете на учениците и учите-
лите от вашето училище за новата учебна годи-
на?

По традиция, на първо място искам да пожелая 
на всички здраве. На учителите - да са все така мо-
тивирани и добри специалисти; да защитават ав-
торитета на българското училище и на преподава-
теля, да запазят възрожденския си дух и да помнят, 
че да си учител не е професия, а призвание. На учени-
цие – да подредят така ценностната си система, 
че образованието винаги да бъде приоритет за тях. 
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Г-жо Павлова, разкажете ни за себе си и за Ва-
шите  клубове. Как възникна идеята за създава-
нето им?

На 32 год. съм  от град Елин Пелин , омъжена съм  
и имам  две прекрасни момчета. Занимавам с тан-
ци от 10 години. 2003г. постъпих  в „Шопския ансам-
бъл” и така до ден днешен. Когато говоря за рабо-
тата си   няма как да говоря в единствено число, 
защото всичко което правя го правя заедно със сес-
тра си   Теди (Теодора Серафимова). С нея сме като 
едно цяло, взаимно допълващи се. Немога да си пред-
ставя, да работя с друг човек. Всичко съгласувам с 
нея- спорим, критикуваме се, в името на доброто на 
всички състави. Освен сестра, тя ми е и най-добър 
приятел и ако по нататък в интервюто говоря в 
множествено число, знайте, че имам предвид нея.

Преди да създадем клубовете започнахме рабо-
та с  ДТС „Новоханче”. Точно преди седем години, сеп-
тември месец, на едно участие на ансамбъла  г-жа 
Румяна Стоева се обърна към Ради Радев(хореограф 
на Шопски ансамбъл) да и препоръча човек за ръко-
водител на състава. Сестра ми тъкмо завършва-
ше и г-н Радев я насочи към нея. И така месец след 
това започна работата с детския състав. Прекрас-
ни деца, много талантливи, до сега нямат конкурс 

или фестивал от който да са си тръгнали без приз. 
Може би  това е най- добрият детски танцов със-
тав в Общината. 

Любителите се събраха по същото време по кое-
то и децата. Те бяха танцували две години преди 
това, при други ръководители. Танцов клуб„Ново-
ханци” е първия любителски клуб в Общината, клу-
бът с най-много участия и изяви, клубът с най-го-
лям опит и самочувствие, с отлично присъствие на 
сцената. 

Така започна всичко, отидохме двете заедно, 
като първоначално тя се занимаваше с воденето 
на репетициите, след време започнах и аз, а от 4 
години ръководя сама, тъй като тя е в майчинство.  

Танцов клуб „Макамлии” в днешният си вид съ-
ществува от две години. Ръководството на чита-
лището на гара Елин Пелин  ме покани да водя на-
родни танци за любители. Да си призная в начало-
то много се колебаех, защото бях сама, а репетици-
ите за мен щяха да станат всеки ден и незнаех дали 
ще се справя, но в крайна сметка приех. Истинско 
бижу е този клуб, най-емоционалните, най-темпе-
раментните, най-веселото хоро е тяхното. 

Кой Ви запозна с народните танци? Беше ли 
любов от пръв поглед?

Майка ми е от село Габра, което пази и съхра-
нява своите автентични хора, които винаги са ме 
привличали и ги танцувам от малка. Но в света на 
танца ме въведе Ради Радев, това е човекът свети-
ло за мен, невероятен учител,хореограф и ръково-
дител. Когато ти заговори за танца, грейва.  Малко 
са такива хора. Продължавам да се уча от него и 
бих искала да приличам на него.Със сигурност е лю-
бов от пръв поглед и е любов до край.

 Какво трябва да се направи, за да може пове-
че млади хора да обикнат народните танци? 

Младежта обича народните танци, повярвай-
те ми! Ето в момента начинаещите в с.Нови Хан 
са предимно млади хора, най-възрастният е 30 го-
дишен. Това много ме радва, защото в началото 
съвсем не беше така. Според мен трябва по някакъв 
начин българският народен танц да влезе в учили-
щата като задължителен предмет. Както физиче-
ското възпитание е предмет за релаксация и раз-
товарване от учебния процес, спокойно може да се 
вкара и предмет по български танци- съвкупност-
та между музика и движения  е далеч по-приятно 
занимание и много по разтоварващо за децата

 Как бихте  подредила следните думи и какво 
означават те за Вас: сила,  визия,  дух, здраве, по-
беда, цели, почивка?

Здраве- това е най-голямото богатство за чо-
века.

Дух- когато говорим за народния танц, непре-
менно ще стигнем до душата. Във фолклора е съхра-
нен българския дух. Всичко което правя е направено 
от душа и сърце и  влагам именно тях в работата 
си. Няма как да се получи нещо красиво без да си ос-
тавил част от себе си в него, без да си вложил ця-
лата си любов.

Сила- задължително е да я имаш, както нея 
така и вярата. Нищо, че говорим за изкуство, за 
мен това е  работа, при която също има труднос-
ти и изпитания. Освен силата и вярата ще добавя и 
търпението, не само моето но и това на танцьор-
ите. За да стигне до сцената нашето изкуство има 
нужда от репетиции, които могат да бъдат много 
продължителни и изморителни.

Цели-за да се развива човек, трябва да си поста-
вя цели и всяка следваща да е по- висока. Целта е не-
обходима, за да можем да вървим напред и тя е тяс-
но свързана с победата- която не бива и не трябва 
да е на всяка цена. Стараем се обаче да поддържа-
ме ниво и да сме конкурентни на големите имена в 
танцовите среди. 

Визия- поговорката „По дрехите посрещат...” 

важи с пълна сила и при танците. Разбира се, че е 
важно, постигането на добри резултати е съвкуп-
ност от много неща и визията е едно от тях.

Почивка- няма почивка, ангажиран си 24 часа, 
понякога сънувам някаква комбинация или фигура 
от танц, събуждам се взимам лист и химикал и за-
почвам да пиша. Доста често пренебрегвам семей-
ството си, налага се да ме няма, а вкъщи има семеен 
празник, което страшно много ми тежи.

Кой е първият съвет, който давате на учени-
ците си?

Да вярват в себе си! Със сигурност в началото е 
трудно за всеки, било то малък или голям, но тряб-
ва да вярват в себе си, да бъдат упорити и инати.
Знам , че не е лесно била съм на тяхното място.

 В работата си най-много се гордеете с ?

 С всички се гордея, с абсолютно всички!  Неза-
бравими са моментите, в които съм настръхвала, 
пълнили са ми се очите от изпълненията  им, а те 
никак не са малко. Радва ме факта, че всички деца 
кандидатствали в НУТИ са приети. От нашата 
школа излизат отлични кадри, това няма как да не 
ме радва и да не ме прави горда, а когато видя лю-
бовта и благодарността в очите им, какво повече 
му трябва на човек, чувствам се успяла в такива 
моменти!

 Какво Ви носи работата с деца?

Радост, удоволствие и удовлетворение! С всич-
ки, било то деца или големи, работата е удоволст-
вие, защото танцът е удоволствие.

Кои са най-големите  трудности при работата 
Ви  с най-малките? 

Силно казано е трудности, но в началото при-
емат репетициите като място където могат да 
разпуснат след цял ден в училище. Има репетиции 
за всичко, когато се учи нещо ново,всички слушат, 
муха да бръмне, ще я чуете, но има и репетиции в 
които се забавляваме от сърце, танцуваме какво-
то ни се танцува, дори модерни танци или пък си 
правим партита.

Разкажете някоя интересна случка, по време 
на участие?

продължение на стр. 6

ИНТЕРВЮ С Г-ЖА МЛАДЕНКА ПАВЛОВА, ХОРЕОГРАФ - НАРОДНИ ТАНЦИ
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Да Ви кажа, рядко има нещо което да ни изне-

нада по време на участие, било то приятно или не. 
Всичко се репетира до най-малката подробност, 
от момента на стъпване на първия танцьор на 
сцената, до последния напуснал я.

 Искате ли да споделите нещо с нашите чита-
тели? 

Искам да им пожелая нещо. На тези, които не 
са се докоснали до магията на българският танц 
по една или друга причина, да го направят, без 
значение на каква възраст са, има място за всеки 
само желание трябва, гарантирам им, че няма да 
съжаляват. Няма по-разтоварващо занимание. На 
тези които вече се занимават с танци, танцьори 
и ръководители- продължавайте да съхранявате и 
предавате това богатство, което имаме- българ-
ското хоро и танц и ги танцувайте макамлийска-
та.

ОТЛИЧЕН СТАРТ НА СЕЗОН 2013-2014 
ЗА ТАНЦОВ КЛУБ „МАКАМЛИИ”

        На 14-ти септември танцов клуб „Макам-
лии” взе участие на четвъртия национален фес-
тивал за български народни танци „На хорото под 
Тепето“, който е единствения подобен фестивал в 
града на тепетата. Състезателната част премина в 
3 кръга. В първия групите представиха два танца 
по техен избор. Във втората част се състоя нади-
граване, в което взеха участие шест  двойки от 
състави, разпределението, на които бе на случаен 
принцип. В третата, заключителна част, някой от 
формациите показаха чуждестранни хора. Макам-
лии участваха и в трите кръга. 

Шопските любители на българските хора, се 
представиха повече от блестящо и с емоционал-
ната си и темпераментна игра обраха всички въз-
можни награди на фестивала: 

- първо място в чуждестранно хоро;
-награда на публиката;
-второ място в класирането;
-наградата на медиините партньори- медийна 

звезда /която ни гарантира статии във всички 
пловдивски медии-/ вестници и телевизии/

-първо място в надиграване на ръченица за 
Илиянка и второ за Иво Райчев!

Общо ТРИ ПАВЕТА/приза на фестивала/ И ПЕТ 
ГРАМОТИ!

Ето какво пишат за „Макамлии” във в. Пловдив 
утре:

  „Танцьорите спечелиха куп грамоти и павета 
от “На хорото под Тепето”

Танцов клуб “Макамлии” се отличиха на чет-
въртия фолклорен фестивал за народни танци 
“На хорото под Тепето” в Пловдив. Симпатягите 
от Елин Пелин грабнаха и сърцата на нашия екип. 
Затова специалната награда “Медийна Звезда” на 
в. Пловдив утре отиде в ръцете на “Макамлии”.
Освен това, танцьорите спечелиха още куп грамо-
ти и павета. Те бяха на стъпка от победата, като 
заеха почетното второ място в крайното класира-
не. Те спечелиха приза в категорията “Най-добро 
чуждестранно хоро”, както и на публиката, а в 
надиграването на ръченица грабнаха цели две 
награди – за първото място се потруди Илиянка, а 
за второто – Иво.

         ТК “Макамлии” – Елин Пелин е основан 
на 6 юни 2011 г. Начело на групата стоят младите 
хореографи Младенка Павлова и Теодора Сера-
фимова. В клуба са събрани хора от различни 
възрасти и професии. Съдии, корабни диспечери, 
строители, домакини, ученици и други танцуват 
заедно обединени и отдадени на магията на фолк-
лора. Най-малката танцьорка е Валентина, която е 
само на 10, а най - възрастния член Влади е на 60 
години. „Всички танцьори са много емоционални, 
добре сработени помежду си – те са едно голямо 
семейство! Освен на репетиции и в реалния живот 
те се постоянно заедно, като най-добри приятели. 
Единственото нещо, което ги разделя са професии-
те им”, споделят хореографите.“Макамлии”  участ-
ваха на националния фолклорен фестивал “На хо-
рото под Тепето”и миналата година. Тогава остана-
ха на трето место в крайното класиране и грабнаха 
специалната награда. На международния фестивал 
за народни танци в Костинброд тази година клу-
бът печели трето място в категория “Любители”.
Ръководителките им се гордеят с тях за тазгодиш-
ния им успех и споделят, че не са срещали другаде 
такава група, която да има толкова хъс, енергия и 
желание за танци. Желаем им успех!”

       Седмица по- късно на 21-ви, клубът участва 
и на първия фолклорен фестивал „Мегдански ве-
селия”- София, където отново се нареди сред пър-
венците- второ място в класирането. Това е един 
повече от прекрасен старт на новия танцувален 
сезон и като допълнение искам да кажа, че такава 
игра не съм виждала при други клубове/ без да 
съм пристрастна/, толкова темпераментна и емо-
ционална. Усещането да гледаш клуба на сцена е 
неуписуемо!

                                                                               
                                                        Младенка Павлова 

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
ОТ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА 

„ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“

Ние ползвателите на социална-
та услуга „Обществена трапезария“ 
изказваме голяма благодарност на 
ръководството на Община Елин 
Пелин, на „Домашен социален па-
тронаж“ и на „Дирекция „Социално 
подпомагане“, гр. Елин Пелин за 
осигурената вкусна и разнообраз-
на храна.

   Благодарим Ви за внима-
телното обслужване. Впечатлени 
сме от отношението Ви  към нас.

 Ние сме болни и възрастни 
хора, които имат голяма нужда от по-

мощ, за да можем  да си закупуваме 
лекарствата, защото когато не ни 
достигат средствата сме прину-
дени да се лишаваме или от храна 
или от лечение. Всички сме свиде-
тели ежедневно на  хора лишили 
се от лекарства, което причинява 
преждевременната им смърт. Все-
ки човек заслужава достойни ста-
рини.

     Благодарим Ви, че се грижите 
за нас! 

Ползвателите на социална услуга 
„Обществена трапезария”
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       На 31август  се проведе 
петата акция „Предай ната-
тък“ за почистване на язо-
вир Огняново, Община Елин 
Пелин. Преди 5 години Фон-
дация „Работилница за граж-
дански инициативи“ и Тръст 
за Гражданско общество за 
Централна и Източна Европа 
финансира проекта и   с това 
се даде началото на първата  
eко-акция на територията на 
Общината. От тогава до  сега 
всяка последна събота от ме-
сец август сдружение „Шоп-
ска задруга на майстора“гр. 
Елин Пелин с председател 
г-жа  Елизабет Лазарова има-
що за цел да утвърждава ду-
ховните ценности, да взима 
активно участие във възста-
новяване на традиционните 
за Общината занаяти   с по-
мощта на Община Елин Пе-
лин,  както и  на читалища, 
организации, местни фирми 
много доброволци и прияте-
ли от цялата страна успяха да 
организират  почистване на 
бреговете на язовир Огняно-
во.  В инициативата се  вклю-
чиха  мобилни групи с каяци 
и рафт-лодки във водата. В 
програмата  бяха включени  
арт-занимания, безплатни 
разходки с каяк и рафт, кон-
курси за най-атрактивен бо-
клук, мис и мистър „Предай 
нататък“. Инициативата за-
върши с рок концерт, лагерен 
огън и много награди.

Специални гости  бяха 
деца в затруднено положе-
ние  от Община Елин Пелин, 
докато мобилните групи по-
чистваха   те бяха запознати с 
:  важността на това как  да се 
отнасяме правилно към при-
родата. С игрови елементи 
им бе показано повече за раз-
делното събиране на отпадъ-
ци, а накрая ги очакваха арт 
занимания, пречупени през 
призмата на рециклирането.

          В кампанията се вклю-
чиха над 100 доброволци, де-
сетки фирми и институции, 
нашите деца в затруднено 
положение, деца с противо-
обществени прояви. Всички 
те с изключителния си  по-
ложителен заряд направиха 
този ден различен от всички 
останали.

Организаторите на съ-
битието изказват огромна 
благодарност на Бойка Ата-
насова- учител, представи-
тел на СОУ „Васил Левски” 
гр.Елин Пелин ,която участва 
по-всякакъв начин и най-ве-
че с примера си в тази граж-
данска инициатива вече пета 
поредна година!Благодарим 
и за всеотдайността и изклю-
чителния ентусиазъм!

ПРЕДАЙ НАТАТЪК

БЛАГОДАРСТВЕНО  ПИСМО

УВАЖАЕМА Г-ЖО ГЕОРГИЕВА,
ПРИЕМЕТЕ  НАШИТЕ  НАЙ-СЪРДЕЧНИ БЛАГОДАРНОСТИ ЗА УЧАСТИЕТО  НА ОБЩИНАТА КАТО ПАРТНЬОР  

В ПЕТОТО ПОРЕДНО ПОЧИСТВАНЕ  НА ЯЗОВИР ОГНЯНОВО .
ПЕРСОНАЛНО КЪМ ВАС ИЗРАЗЯВАМ  СПЕЦИАЛНА БЛАГОДАРНОСТ ЗА  ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯ ПРОФЕСИОНА-

ЛИЗЪМ ,БЪРЗАТА И АДЕКВАТНА НАМЕСА НА ВСИЧКИ ЕТАПИ ОТ ОРГАНИЗИРАНЕТО НА СЪБИТИЕТО И НЕ 
НА ПОСЛЕДНО МЯСТО ЗА ПРОЯВЕНОТО РАЗБИРАНЕ  КЪМ ПОДОБНИ ИНИЦИАТИВИ.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИЗРАЗЯВАМ  СВОЯТА ГОТОВНОСТ,НАМЕРЕНИЕ  И УВЕРЕНОСТ ,ЧЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ ДА 

РАБОТИМ  СЪВМЕСТНО ЗА  СОЦИАЛИЗИРАНЕТО НА ХОРА В НЕРАВНОСТОИНО ПОЛОЖЕНИЕ ,В ПОСОКА  
ПОДКРЕПА В РАЗВИТИЕТО НА ТВОРЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ ,ЕКО И БИО- ПОВЕДЕНИЕТО  У МЛАДИТЕ ХОРА 
В ОБЩИНАТА
                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СНЦ  „ ШОПСКА ЗАДРУГА НА МАЙСТОРА - ГР. ЕЛИН ПЕЛИН”

ЕЛИЗАБЕТА  ЛАЗАРОВА
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КАМПАНИЯ ЗА ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ НА  
СДРУЖЕНИЕ „ОТВОРЕНА МЛАДЕЖ“

   Сдружение „Отворена 
младеж“ даде официален 
старт на Национална програ-
ма за изграждане на капаци-
тет за повишаване на сигур-
ността на пътя. Тя се състои в 
два компонента:

1. Създаване на Център 
за превенция на рисково по-
ведение на пътя, в който са 
разположени най-съвремен-
ните технологии за превен-
ция на риска.

2. Изграждане на ка-
пацитет на местно ниво за 
качествено оформяне на пос-
лания в областта на пътната 
безопасност и предаването 
им до демократично избра-
ните институции на местно, 
регионално и национално 
ниво по проект „Застъпници 
на пътна безопасност“, под-
крепен и от НЦ „ЕМПИ“ в рам-

ките на програма „Младежта 
в действие“ на Европейския 
съюз.

Условието за участие е да 
се регистрира  екип от че-
тири човека на страницата 
на проект „Застъпници на 
пътна безопасност“ –http://
rsa.open-youth.org. Послед-
ният ще подкрепя в рамките 
на една година участващи-
те екипи, като критерият е 
генерална обществена под-
крепа във Фейсбук.В края на 
тази година максималното, 
което може да спечели е :

1. Ваучери за 3 000лева;

2. Покани за първата 
„Младежка среща на върха по 
въпросите на пътната безо-
пасност“ на национално ниво 
в България;

3. Пакети с информа-
ционни и комуникационни 
материали на стойност 600 
лева по избор;

4. Чифт алкоочила;

5. Пакет с информа-
ционни комуникационни 
материали (4 кожени визит-
ника,10 алкотеста, 10 сили-
конови гривни, 10рефлекти-
раши гривни, 10 химикала, 
10 фотопъзела, 10 значки, 10 
магнита и 20 светлоотрази-
теля с корда)

Общо 137 различни на-
гради ще бъдат раздадени на 
различни етапи в рамките на 
тази една година на различни 
екипи от цялата страна. Пъл-
ната  информация е публику-
вана в наръчника по проекта 
на http://rsa.open-youth.org.

610 СА МОЛБИТЕ ЗА
 ОТОПЛИТЕЛНА ПОМОЩ

610 са подадените молби за енергийна по-
мощ в гр. Елин Пелин за отоплителния сезон 
20013/2014г. Кампанията за кандидатстване 
стартира от  1 юли т.г. Крайния срок за пода-
ване на молби в дирекция  „Социално подпо-
магане” е 31 октомври 2013 г. Те  се подават  
по постоянен адрес, като в тях задължително 
се заявява вида  на ползваното отопление - 
топлоенергия, електроенергия, твърдо гори-
во или природен газ, като при отопление с 
електроенергия и топлоенергия се прилага 
и последната  платена фактура. Целевата по-
мощ се отпуска за период от пет месеца -  от 
1 ноември 2013 г. до  31 март 2014 г. Изпла-
щането на целевата помощ  за новия отопли-
телен сезон ще се извършва на два транша 
- за месеците ноември и декември 2013 г. не 
по-късно от края на месеца, следващ месеца 
на издаване на заповедта, с която е отпусната 
помощта  и до 31 януари 2014 г. - за месеците 
януари, февруари и март.

До приемането на нов размер на помощта, 
в зависимост от цената на електроенергията 
за битов потребител в началото на отопли-
телния сезон (1 ноември 2013 г.), целевата 
помощ за отопление ще бъде в размер 65,72 
лв. месечно. След приемането на новия раз-
мер  ще се издават изменителни заповеди, а 
изравняването на  сумите  ще става при от-
пускането  на втория транш. 

За настоящия отоплителен сезон дифе-
ренцираният минимален доход за отопление 
бе увеличен с 15 лева за всички 16 групи от 
хора в неравностойно положение.


