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Г-жо Георгиева ,каква е Вашата 
равносметка за отминалата 2013 
година?

Това беше една година, в която 
целеустремено и с много амбиция 
продължихме да работим за превръ-
щането на Община Елин Пелин в едно 
по-добро място за живот и развитие 
на бизнеса. В тази връзка си поставих 
няколко основни стратегически цели, 
по- важните от които са постига-
не на максимално добро, адекватно 
и компетентно административно 
обслужване на гражданите и фир-
мите в кратки срокове, качествено 
поддържане и в оперативен порядък 
на инфраструктурата в Общината- 
пътища, улици, детски и спортни 
площадки,осветление, канализация, 
изграждане на нови и ремонт на съ-
ществуващи обекти, които да проме-
нят облика на Общината и да пред-
ложат по-добри условия на живот. 
Стремежът ни да бъдем в услуга на 
гражданите и отговорно да се отна-
сяме към всеки поставен от тях про-
блем беше доминиращ акцент в поли-
тиката ни и през тази година, както 
и ще продължава да бъде и занапред. 

Какво се промени в Община 
Елин Пелин  през  изминалата го-
дина ?

През изминалата една година ус-
пяхме да реализираме не малка част 
от заложените в управленската 
ми програма проекти и идеи, а друга 
част са в процес на разработване и 
предстои също да бъдат реализирани.

 Изцяло  със средства на Община-
та изградихме пътна част премина-
ваща по продължението на ул. „Добри 
Чинтулов“ между пл. „Свети Николай 
Чудотворец“ и ул. „Кирил и Методий. 
Тази година се предвижда изграждане 
на парк в свободното пространство 
към нея.

Към улицата  е изградена и под-

земна инфраструктура: водопровод, 
канал, улично осветление. Заложена 
е и  тръбна мрежа за друга  подзем-
на инфраструктура, едновременно 
с това „Газо-енергийно дружество 
Елин Пелин“ изгради и газопровод. 
Част от проекта е  и зоната за парки-
ране, което улесни входа и изхода към 
централната градска част.  Пред-
стои реализацията и на проект за 
изграждане на кръгово кръстовище и 
паркинг на Автогарата в гр. Елин Пе-
лин. Реализирахме проекта за обновя-
ването на парка в с. Нови хан, по фонд  
Радиоактивни отпадъци“  на Минис-
терство на икономиката, енергети-
ката и туризма и съфинансиран от 
Община Елин Пелин. Парка се намира в 
центъра в селото и е елемент от ця-
лостното пространство  оформящо 
лицето на   Нови хан. Изградени  са две 
детски площадки- за деца от 3 до 12 
години и за деца до 3 години, създадена 
е зона за фитнес на открито, парко-
вата мебел е напълно подменена и е 
засадена богата растителност.  

На какво ще акцентира бюджет 
2014 година?

На първо  място - запазване ни-
вото като качество и спектър на 
предлаганите услуги на всички наши 
съграждани, запазвайки данъчната 
тежест, без увеличение на данъци, 
такси, цени на услуги, което е много 
важно от социална гледна точка и за 
икономическата ситуация. На второ 
място- работата по проекти е при-
оритет на Община Елин Пелин и има 
отражение върху цялостната поли-
тика в областта на инфраструкту-
рата, намаляване на безработица 
и социалните дейности. В момента  
работим по проекти  за саниране и 
подмяна на дограма в ОДЗ „Детели-
на“, с. Нови Хан, и  кметствата в с. 
Крушовица и Габра. Започваме работа 
по изпълнението на „Организацион-
но развитие на Община Елин Пелин“.
Проектът се осъществява с финан-
совата подкрепа на Оперативна про-
грама „Административен капаци-
тет“, съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. 
Общата му стойност е  87 446,26лв. 
Основната  цел  на проекта е „Усъвър-
шенстване организацията на работа 
за повишаване на ефективността на 
общинската администрация Елин Пе-
лин“. 
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Г-н Костов, началото на година-
та е време за равносметка, какви 
са измеренията на работата на Об-
щинския съвет в Елин Пелин  за из-
миналата година?

Общински  съвет Елин Пелин  е про-
вел  13 редовни и извънредни  заседа-
ния, 66 заседания на постоянни коми-
сии , 5 общи събрания на общинските 
дружества и са приети 351 решения 
за отминалата година. Държа да от-
бележа, че  преобладаващата  част 
от тях са приети и  гласувани с голя-
мо мнозинство. Това се постигна по-
средством  огромната работа, която 
се извършва от общинската админи-
страция и постоянните комисии. За-
седанията са открити  и се предават 
пряко по интернет. Приетите ак-
тове се разгласяват на населението 
чрез общинския вестник, сайта на Об-
щина Елин Пелин и информационното 
табло на общинския  съвет.

Каква е комуникацията между 
представителите на различни пар-
тии в местния парламент, имате  ли 
разногласия?

Личното  ми мнение е, че едно от 
постиженията на Общински съвет 
през 2013 година е стабилността му. 
Водещо в работата е защита инте-
реса на гражданите и интереса на 
Общината. Всичко това се постиг-
на чрез разумен диалог,  изслушване 
на мотиви и без излишни партийни 
страсти. Решенията  се взимаха в 
една нормална обстановка. Съветни-
ците от настоящия Общински съвет 
са отговорни, всеки е специалист в 
своята област и работят с огромно 
желание за развитието на Община-
та.  Смятам,  че съветниците в Об-
щинския съвет са избрани да решават 
съществуващите и ново възникващи-
те проблеми за по-доброто развитие 
на Общината и нейните жители. До-
волен съм, че с общи усилия успяхме  

да постигнем диалог с гражданите. 
Наша отговорност  е да продължим 
да работим Община Елин Пелин да 
стане още по-привлекателно място 
за живеене. 

Кои, според вас, са най-важните 
решения, които Общинският съвет 
взе през миналата година?

Всички  решения,  които приема 
Общинския съвет са  важни. Това  е 
така, защото с всяко решение се спаз-
ват изисквания на закона,  решават 
се определени въпроси и проблеми, с 
което се отговаря на  обществените 
очаквания.

На всеки, който е присъствал на 
заседанията на Общински  съвет няма 
как да не му е направило впечатление, 
че местният парламент като орган 
на самоуправление, се характеризира 
преди всичко като добре организира-
на структура. Не просто работеща, 
а работоспособна, позволяваща му 
в оперативен и  делови порядък да 
взема решения по голям брой точки, 
в атмосфера, в която доминира кон-
сенсусният резултат при гласуване-
то на решенията.

Има ли прегласувани  или вър-
нати от Областия управител реше-
ния?

През изминалата 2013г. със  смя-
ната  на Областния управител, но-
вото ръководство на София област 
ни постави някои нови изисквания,  с 
които ние се съобразихме. Искам да 
отбележа,че при провеждането на 
заседанията се спазват стриктно 
всички процедурни изисквания по из-
пълнението  на дневния ред .

Какъв е размера на средствата 
отпуснат през изминалата година 
за социално слаби и граждани със 
здравословни проблеми? 

  Общинският съвет работи 
упорито за повишаване качеството 
на живот на хората в нужда. Подпо-
могнахме социално слаби лица с теж-
ки здравословни проблеми, абитури-
енти отглеждани от един родител, 
сираци, инвалиди, самотни родители 
и др. . До момента  нямаме неодобре-
на молба,  свързана с деца в неравно-
стойно положение. Средствата за по-
мощи, които са отпуснати през изми-
налата година по решение на Общин-
ски съвет са в размер приблизително   
60000 лв. 
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Какви цели си поставяте за след-
ващата една година? 

Ще продължим да работим за при-
вличане на инвеститори и отваряне 
на нови работни места. Тук искам да 
уточня, че бизнес средата, която под-
държаме, е сравнително добра. През 
последните години привлякохме ин-
веститори като Penny market, LIDL, 
BILLA , TMARKET, Унивег, австрийска-
та верига dm  България, също  избра 
нашата Община. Тази година швей-
царската верига Триза ООД, също ще 
изгради  складове на територията на 
гара Елин Пелин. Това   от своя стра-
на  допринася за развитието на ико-
номиката в Общината, чрез създава-
нето на заетост на регионално ниво 
с разкриването на нови работни мес-
та. Ще продължим да работим по ев-
ропейските програми за привличане 
на нови средства – за по-качествена 
жизнена среда. 

Върху какво беше съсредоточе-
на работата Ви по отношение на об-
разованието и културата ?

Със задоволство мога да кажа, че 
след дългогодишни усилия от наша 
страна, тази година с решение №659 
от 01.11.2013г. на Министерски съ-
вет, основно училище „Отец Паисий“, 
с. Габра е включено в актуализира-
ния списък на защитените училища 
в България. Благодарение на това то 
ще получи допълнително финансира-
не, което ще доведе до решаване на 
основни образователните проблеми 
и създаване на по-добри условия за 
нормалното протичане на учебния 
процес.

Бяха осигурени учебници и учебни 
помагала за децата в подготвителна 
група и учениците от първи до  седми 
клас. За учениците, по чийто марш-
рут не преминават училищни авто-
буси бяха изготвени карти за безпла-
тен превоз.Ефективно се реализираха 
средства отпуснати от национал-
ни и европейски програми, а именно: 
“Информационни и комуникационни 
технологии в училище”,” С грижа към 
всеки ученик”, модул „Осигуряване на 
допълнително обучение на учениците 
за повишаване на нивото на постиже-
нията им по общообразователна под-
готовка.”, „Оптимизация на училищ-
ната мрежа”, модул „Оптимизация на 
вътрешната структура на училища-
та и самостоятелните общежития“.

Относно културната дейност 
общината помогна в дейността на 
народните читалища и библиоте-
ки за реализирането на множество 
културни събития. Организирахме 
най-мащабното за годината култур-
но мероприятие на територията на 
Общината- традиционния” Шопски 
празник”. Провеждането му бе съпът-
ствано с организацията и участието 
на много на брой художествени със-
тави и културни институти, както 
намиращи се на територията на Об-
щина Елин Пелин, така и извън нея.С 
празнични програми бяха отбелязани 
Националният празник на Република 
България-3-ти март, 24-май-ден на 
славянската писменост и култура, 
1-ви юни-Ден на детето, великденско 
фолклорно надиграване, в което учас-
тие взеха фолклорни любителски гру-
пи на територията на Община Елин 
Пелин. 

Кои бяха проектите с които осъ-
ществихте социалните си приори-
тети през 2013г.?

През 2013г. стартирахме проект 
за предоставяне на социалната ус-
луга „Обществена трапезария“. Бла-
годарение на който 80бр. нуждаещи 
се лица от гр. Елин Пелин получават  
топъл и здравословен обяд. 

С успешното реализиране на про-
екти по социалните програми:” От 
социална помощ към осигуряване на 
заетост”, „Регионална програма за 
заетост” осигурихме заетост на 54 
лица. Работим и по програмата „Ли-
чен асистент”като към момента 
техният брой е 43. Те ще продължат 
да  полагат  грижи в семейна среда за 
43 нуждаещи се.

Г-жо Георгиева, с това интервю 
не можем да обхванем реално ця-
лата работа и всичко свършено от 
служителите на общинската адми-
нистрация. Какво бихте допълнили 
в заключение?

  
Мога само да кажа, че всичко, кое-

то бе постигнато през 2013г. и, което 
ще се реализира през 2014г. има една 
единствена цел- Община Елин Пелин 
да се превърне в едно по-добро място 
за живеене. Аз и екипът ми ще  про-
дължим да работим упорито и после-
дователно, за да постигнем амбици-
озните цели, които сме си поставили. 

Ние сме единствената Община, 
която ежегодно предоставя едно-
кратни парични помощи на лица с 
трайно намалена работоспособност 
(90% с чужда помощ).  Искам да от-
бележа, че през 2014 г. ще стартира 
разширяване на нашата социална 
дейност, като на някои социално сла-
би групи ще се осигурява възможност 
да ползват безплатно дърва за ото-
пление осигурени чрез общинското 
дружество „Общински гори – Елин Пе-
лин”.Освен това сме подпомагали и за-
вършващите ученици от Дома за деца 
лишени от родителски грижи в с.До-
ганово. Всички помощи по решение на 
Общински съвет изцяло са финансира-
ни от местните приходи. Отделяме  и 
средства за награди на изявили се по 
време на спортни и кулурни меропри-

ятия.

Какви ще бъдат приоритетите 
Ви през  настоящата година?

Продължава усилена работа по ус-
вояване на средства  по европейските 
програми и участието на Общината 
в нови проекти. Приоритет ще бъде 
и благоустрояването на населените 
места (пътни настилки и улично ос-
ветление), запазване на общинската 
болница , подобряване на условията 
в образователната инфраструкту-
ра(училища, детски градини и ясли), 
развитие и разширяване на социални-
те дейности, привличане на инвести-
тори и всички други дейности , които 
влияят върху качеството ни на жи-
вот. 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН  ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРЕ-
ДОСТАВЯ СОЦИАЛНА УСЛУГА

 „ ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ”
Община Елин Пелин про-

дължава работата по проекта 
за предоставяне на социал-
ната услуга „Обществена тра-
пезария“. Общината спечели 
този проект през 2013 годи-
на. Обществената трапеза-
рия подобрява качеството на 
живот и  осигурява помощ и 
подкрепа на крайно нуждае-
щи се лица и семейства в Об-

щина Елин Пелин. В периода 
до 30.04.2014г. всеки работен 
ден на потребителите ще им 
бъде предоставян топъл и 
здравословен обяд, включ-
ващ: супа, основно ястие и 
хляб. Храната  се приготвя 
в Домашен социален патро-
наж.

Проектът се финансира 
от Фонд „Социална закрила” 
към Министерство на труда 
и социалната политика. Об-
щата стойност на Договора е 
в размер на 39 344лв., като от 
тях 32 000 лв. ще са за храна 
на 80 потребители за 200дни 
- или по 2.00 лв. на ден, а  7 
344 лв. ще са за транспортни 
и режийни разходи.

ПРОЕКТ „ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“

      На 9 януари 2014г. в заседателната 
зала на Община Елин Пелин бе пред-
ставен проект „Организационно раз-
витие на Община Елин Пелин”. Съби-
тието бе открито от ръководителя на 
проекта г-жа Снежана Ганчева, която 
го презентира  пред аудиторията и 
представи неговите цели и очаква-
ните резултати. Изпълнението му  
предвижда укрепване на капацитета 
на администрацията за добро упра-
вление, чрез набор от дейности, в 
центъра на които е извършването на 
функционален анализ чрез прилага-
не на „Единната методология за про-
веждане на функционален анализ в 
държавната администрация“, включ-
ващ: анализ на релевантността, ана-
лиз на ефективността, анализ на ефи-
касността, разработване на доклад за 
резултатите  и препоръки за подобре-
ние, изготвяне на план за действие за 
оптимизиране на функциите  и орга-
низационно преструктуриране на ад-
министрацията.
   Крайният  ефект от проектните 
дейности ще бъде съвкупност от мо-
тивирани практически ориентирани 
ръководители и служители в общин-
ската администрация за прилагане 
принципите на добро управление. Ре-
ализацията на проекта дава възмож-
ност на Община Елин Пелин да създа-
де прозрачни, ясни  и облекчени пра-
вила за работа, базирани върху обек-
тивен анализ на състоянието, което 
от една страна ще облекчи самите 

служители, а от друга- гражданите 
и бизнеса, ползващи услугите на ад-
министрацията.Реализацията му  ще 
допринесе за постигане на общите и 
специфични цели на Оперативна про-
грама „Административен капацитет“, 
Приоритетна ос І „Добро управление“, 
подприоритет 1.1. „Ефективна струк-
тура на държавната администрация“, 
като цели подобряване на работата 
на държавната администрация чрез 
стимулиране на организационно раз-
витие на административните струк-
тури. Общата му стойност е 87 446,26 
лв.

На 17 януари  2014г., в открит урок 
пред своите родителите първокласни-
ците от ОУ „Христо Ботев” с. Равно поле, 
представиха уменията си в организира-
ния за целта празник на математиката.В 
първата част звучаха песни и стихове за 
числата и знаците,малчуганите изиграха 
сценка,свързана с математиката, а във 
втората част показаха знания и умения  
в решаването на верижки, логически, ге-
ометрични и други задачи, поставени от 
техния класен ръководител Теменужка  
Василева. Учениците доказаха, че мате-
матиката не е скучна и ,,сива’’ наука,  нито 
страшна, а обичана и желана от първо-
класниците.Всяко дете получи грамота  
,,Верен приятел и почитател на нейно ве-
личество – МАТЕМАТИКАТА.

ПРАЗНИК НА МАТЕМАТИКАТА В 
ОУ „ХРИСТО  БОТЕВ” С. РАВНО ПОЛЕ

РАЗГОВОР - Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА РАЗГОВОР - Г-Н ГЕОРГИ КОСТОВ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ „ПО КОЛЕДА СТАВАТ ЧУДЕСА”  ОРГАНИЗИРАН ОТ 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КЕРАМИКА – ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН 

Учениците  от Професионална гимназия по ке-
рамика – гара Елин Пелин  организираха благотво-
рителния концерт под мотото  „По Коледа стават 
чудеса”, който се проведе на 20.12.2013г. в спорт-
ната зала инж. „Янко Янков“. Целта на концерта 
бе събиране на  средства,  за да се обогати библи-
отечния фонд на училището с учебници и учебни 
помагала за подпомагане на настоящи и  бъдещи 
ученици, които нямат възможност да си ги заку-
пят. В тази  прекрасна инициатива се включиха 
:театрална група „Талант” с ръководител Виолета 
Плашокова, ДВГ „Шик и трик”с ръководител Юлия 
Динчева, „спортна секция по акробатика” при СОУ 
„Васил Левски” под ръководството на Мариана Ма-
ринова, „Теа денс” с ръководител Теодора Грама-
тикова, „Новоханче” и „Макамлии” с  ръководител 
Младенка Павлова, мажоретен състав при читали-
ще „Светлина”- гара Елин Пелин, мажоретен състав 
”Светла” и фолклорна група „Пелинче” с ръководи-
тел Светла Кимилска , танцов състав „Полянци” с 
художествени ръководители Мариана Николова и 
Цветелина Павлова , участниците от ПГ по керами-
ка: Биляна Аткова, Йоана Денишева, Николай Донг, 
Жулиен Неделчев, Тереза Петракиева, Шопски ан-
самбъл, гр. Елин Пелин. Всички гости на концерта,   
помогнаха с парични средства. Освен от продажба-
та на билети,  средства  се събираха и  чрез ръчно 
изработени сувенири изложени на коледния базар 
организиран  от възпитаниците на  Професионал-
на гимназия по керамика .

Учениците и учителите  отправят специални 
благодарности към  съпричастните в тяхната ини-
циатива: всички участници, Общинското ръковод-
ство на гр. Елин Пелин и фирмите : „Шамот 2007” 
ООД, ДГС „Арамлиец” – гр. Елин Пелин, Фирма 
„СТРОНГ” ООД – гр. Елин Пелин с управители: Ди-
митър Конов и Емил Михайлов

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

На 06.01.2014г. Начал-
но училище „Христо Ботев” 
гр. Елин Пелин чества своя 
патронен празник. Денят, 
посветен на Ботев, започна 
с кратък информационен 
бюлетин за живота и твор-

чеството на бележития поет 
и революционер. Всички 
ученици с голям ентусиа-
зъм и интерес изпълняваха 
различни творчески задачи 
-   сглобяваха пъзели с изо-
браженията на Ботев, кораба 

„Радецки” и съставяха тек-
стове за великия революцио-
нер . Успешното изпълнение 
на споменатите дейности  
разшири познанията  на уче-
ниците, изпълни ги с голямо 
удовлетворение и творчески 
заряд.

В заключителната част на 
празничния ден учениците 
съвместно с детската вокал-
на група „Училищно звънче” 
представиха интересна лите-
ратурно-музикална програ-
ма, придружена с мултиме-
дийна презентация. Те бяха 
подпомагани от своите клас-
ни ръководители Р. Генади-
ева, Н. Радева и Ж. Андреева.

Директорът  на училище-
то Гергана Иванова поздрави 
учениците и целия екип  с 
празника като им пожела  бъ-

дещи творчески успехи и да 
бъдат достойни последова-
тели на своя патрон. 

По традиция, както на 

всяко училищно тържество, 
всички заедно изпяха химна 
на училището, който отново 
напомни, че  ”винаги най-ве-
рен е Ботевият път”.
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Благодарение на упори-
тата работа и амбициозните 
цели на  Ръководството на 
Община Елин Пелин, през 
последните няколко години 
бяха реализирани  редица 
проекти спонсорирани от Ев-
ропейския съюз с национал-
но и регионално значение, 
които направиха Общината 
ни едно по-добро място за 
живот и създадоха предпос-
тавки за развитие на бизнеса. 
Това от своя страна доведе 
до:

 - подобрено качество 
на живот и работна среда; 

- улеснен достъп на 
групите в неравностойно по-
ложение;

- повишена привлека-
телност на региона;

-  значителна икономия 
на енергия чрез внедряване 
на задължителни и препоръ-
чителни мерки за енергийна 
ефективност.

Изпълнението на проекти 
финансирани със средства от 
ЕС е сред основните приори-
тети за Община Елин Пелин. 
От 2008г. до 2013г. са реали-
зирани: 

Изграждане и функцио-
ниране на Дневен център 
за възрастни хора в пен-
сионна възраст в Община 
Елин Пелин в село Голяма 
Раковица

На 28 ноември  2008 годи-
на бе подписан Договор за из-
граждане и функциониране 
на Дневен център за възраст-
ни хора в пенсионна възраст 
в Община Елин Пелин, село 
Голяма Раковица, с финансо-
вата подкрепа по Програма 
ФАР финансирана  от Евро-
пейския съюз. Договорът е 
на стойност 194 хиляди 170  
евро. Центърът е въведен в 
експлоатация през 2009г. и 
към момента обслужва въз-
расни хора в пенсионна въз-
раст.

Ремонт и реконструк-
ция на читалища в Община 
Елин Пелин

На 03.02.2009г. е подписан 
договор между  Община Елин 
Пелин и Министерство на 
регионалното развитие и 
благоустройство . Усвоени-
те средства са в размер на  : 
4млн.131хил.660лв., проекта 
бе реализиран за 24 месеца. 
Чрез изпълнението му се из-
върши ремонт и реконструк-
ция на седем читалища на те-
риторията на Община Елин 
Пелин, а именно: 

НЧ “Елин Пелин” -  гр. 
Елин Пелин,

 НЧ “Светлина” -  гара Елин 
Пелин, 

НЧ “Стоян Богданлийски” 
- село Габра, 

НЧ “Иван Вазов”- село 
Нови Хан, 

НЧ “Отец Паисий” - село 
Мусачево, 

НЧ “Безсмъртие” - село 
Лесново, 

НЧ “Иван Вазов” -  село 
Столник.

Споменатите читалища 
обслужват населението на 
Община Елин Пелин.

 “Ремонт и реконструк-
ция на образователна ин-
фраструктура на Община 
Елин Пелин”

В отговор на острата 
нужда от основен ремонт на 

учебните заведения, през 
месец юни 2008г. Община 
Елин Пелин кандидатства по 
Оперативна програма „Регио-
нално развитие”  с проект за 
ремонт и реконструкция на 
образователна инфраструк-
тура. Усвоените срeдства са 
в размер на 2млн.809хил. 
634 лева.С изпълнението му 
се финансира ремонта и ре-
конструкцията на 4 училища, 
филиал към едното и 2 дет-
ски градини на територия-
та на Община Елин Пелин, а 
именно:

           СОУ “Васил Левски” – 
гр. Елин Пелин;

         филиал на СОУ “Васил 
Левски”- гр. Елин Пелин;

         НУ “Христо Ботев”-гр. 
Елин Пелин;

         ОУ “Стефан Стефанов” 
– гара Елин Пелин;

         ОУ “ Св. Св. Кирил и 
Методий”- с. Нови хан;

         ОДЗ “Радост”- гр. Елин 
Пелин;

         ОДЗ “Слънце” – гара 
Елин Пелин.

Споменатите обекти об-

служват 2/3 от територията 
на Община Елин Пелин.

Изграждане на техниче-
ска инфраструктура- обхо-
ден път на с. Нови хан и ВиК 
инфраструктура на квартал 
80 и квартал 81 и рекон-
струкция на  водопроводна-
та мрежа на южната част на 
село Гара Елин Пелин

Договорът с Министер-

ство на икономиката, енерге-
тиката и туризма  е на стой-
ност 8 милиона 900  хиляди 
лева. В края на 2008  година 
се преведе първият транш от 
5 милиона 129 хиляди лева., 
с които през 2009-2010г. се 
изгради обходен път на с. 
Нови хан. През този период  
започна и изграждането на 
ВиК инфраструктурата на 
кв. 80 и кв.81. Вторият транш 
на финансирането по дого-
вора не е преведен и затова 
в момента строителството е 
спряно. След получаването 
на средствата-работата  ще 
продължи.

Реконструкция на въ-

трешна водопроводна мре-
жа на с.Габра, Община Елин 
Пелин

На 23 октомври 2009 го-
дина между Община Елин 
Пелин и Държавния фонд 
“Земеделие” бе подписан до-
говор за Реконструкция на 
вътрешна водопроводна мре-
жа на с. Габра, Община Елин 
Пелин по мярка 321” Основни 
услуги за населението и ико-
номиката в селските райони” 
по Програма за развитие на 
селските райони 2007 – 2013 
година. Общата му стойност е 
4млн.940хил.536лв.Усвоени-
те и разплатени средства са 
в размер на  2милиона 470хи-
ляди 268лв. Обекта е изпъл-
нен и се ползва от жителите 
на с. Габра.

Междурегионално съ-

трудничество и обмен на 
най-добри практики между 
Община Крема и Община 
Елин Пелин”

На 10 април 2009 година е 
подписан Договор за предос-

тавяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ в размер на 
113 хиляди 198 лева.

В проектното предложе-
ние главната цел е обмяна-
та на най-добри практики и 
ноу-хау между Община Елин 
Пелин (България) и Община 
Крема (Италия) в областта 
на транспортни и информа-
ционни , комуникационни 
и технологични  мрежи. В 
резултат на проекта е изгот-
вена „банка“ с база данни с 
успешно реализирани проек-
ти в областта на транспорт-
ната мрежа и ИКТ;направен 
е анализ на ситуацията на 
транспортната мрежа и ИКТ; 
изготвен е оперативен план 
за изпълнение на  идентифи-
цирани  проекти.

Предоставяне на услуга-
та “Домашен помощник” за 
нуждаещите се лица от Об-
щина Елин Пелин

На 05 юни 2009 година 
между Община Елин Пелин 
и Министерство на труда и 
социалната политика е по-
дписан договор за предоста-
вяне на услугата “домашен 
помощник” за нуждаещите се 
лица от Община Елин Пелин 
на стойност: 104 хиляди 348 
лева.  В резултат на проекта 
17 домашни помощника по-
лагаха грижи за 40 души с ув-
реждания.

Предоставяне  на  соци-
алната услуга „Личен асис-
тент”

 С подписването на Меж-

дуинституционално рамково 
споразумение на 03.11.2010г. 
стартира изпълнението на 
проекта за предоставяне на 
услугата „Личен асистент” 
за нуждаещите се лица от 
Община Елин Пелин по Опе-
ративна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, „Под-
крепа за достоен живот”. От 
2010год.  60 лични асистента  
полагат грижи в семейна сре-
да за 60 нуждаещи се.

Проект „Нов избор – раз-
витие и реализация” по 
Оперативна програма Раз-
витие на човешките ресур-
си

През 2012г. 46 безработни 
лица започнаха работа към 
Община Eлин Пелин в рам-
ките на проект „Нов избор 
– развитие и реализация” по 
Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси”. 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ОТ 2008Г. ДО 2013Г.
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В процес на реализация към 

момента е и най-големия като фи-
нансов ресурс, а и по значимост 
проект за „Изграждане на ПСОВ, ре-
конструкция и разширение на ВиК 
мрежа в агломерация Елин Пелин”

На 28.06.2011г. в Министерство на 
околната среда и водите беше подпи-
сан договор за изграждане на ПСОВ, 
реконструкция и разширение на ВиК 
мрежа в агломерация Елин Пелин. 
Проекта представлява рамков дого-
вор, който ще бъде изпълнен на два 
етапа. Общата стойност на договора е 
40млн. 642 хил.709лв. На този етап са 
усвоени 297хил.566лв.

І етап предвижда подготовка на 
инвестиционния проект и включва 
дейности по подготовката му, а имен-
но:

• Подробно прединвестицион-
но проучване (ПИП). 

• Подробен устройствен план 
(ПУП) за избраната площадка за 
ПСОВ –гр.Елин Пелин.

• Парцеларни планове за ли-
нейна инфраструктура. 

• Идеен проект за ПСОВ и съ-
пътстваща инфраструктура. 

• Идейни и работни проекти за 
реконструкция и разширение на въ-
трешна ВиК мрежа на гр. Елин Пелин 
и с. Елин Пелин.

• Анализи и други предвари-
телни дейности във връзка с изпъл-
нението на  етап 2 – фактическото 
изграждане  на ПСОВ.

Чрез реализацията на проекта ще 
се предотврати замърсяването на р. 
Лесновска с всички произтичащи от 
това екологични ползи и значителен 
трансграничен ефект. По този начин 
проектът ще има принос към пости-
гане на добро екологично състояние 
на водите в региона и ще допринесе 
за:

• Подобряване състоянието на 
основните канализационни клоно-
ве на гр. Елин Пелин и с. Елин Пелин 
чрез реконструкция и модернизация, 
с цел увеличаване на капацитета им 
за поемане на увеличеното коли-
чество отпадни води и намаляване 
нивото на инфилтрация, което би 
компрометирало експлоатацията на 
ПСОВ.

• Доизграждане на канализа-
ционната мрежа чрез включване на 
всички квартали на гр. Елин Пелин 
и с. Елин Пелин и постигане на 100% 
изграденост на мрежата и включване 
на населението, с цел присъединява-
не на нови жители и абонати (вклю-
чително промишлени) и осигуряване 
на достатъчно водно количество и то-
вар на замърсяването за нормалната 
експлоатация на ПСОВ;

• Реконструкция и модерни-
зация на водопреносната мрежа по 
трасето на предвидената за полагане 
канализация, с цел подмяна на физи-
чески и морално износената и амор-
тизирана водопреносна мрежа. Тази 
мярка ще спомогне за решаването на 
проблемите с качеството на питей-
ната вода, намаляване на авариите и 
загубите по водопреносната мрежа. 

Като цяло проектът ще има поло-
жителен ефект и принос към повиша-

ване качеството на живот в гр. Елин 
Пелин и с. Елин Пелин. Подобряване-
то на техническата инфраструктура 
ще има благоприятен ефект за при-
вличане и задържане на инвестиции.

Със средства по Международен 
фонд „Козлодуй“ са финансирани 
обектите:

„Подобряване улично осветле-
ние Община Елин Пелин“, като по 
проекта са подменени 2848 освети-
телни тела във всички населени мес-
та на територията на Общината.

„Въвеждане на енергоспестява-
щи мерки на две общински сгради 
в с. Нови хан“:

Кметство , с. Нови хан;

Здравна служба, с. Нови хан

През 2012-2013г. със средства 
от Фонд „Радиоактивни отпадъци“ 
бяха изградени или реконструира-
ни следните обекти:

Изграждане на спортна площад-
ка в с. Нови хан, Община Елин Пе-
лин.

С изпълнението на проекта  се за-
сили привлекателността на централ-
ната част на с. Нови хан и се  подобри-
ха  условията  за отдих и спорт като 
фактор за повишаване качеството на 
живот и създаване на нови възмож-
ности за социално-икономическо 
развитие.

Общата стойност на проекта е 117 
хил.43 лв., от които:

Размер на исканото финансиране 
от фонд „РАО” – 93хил. 137лв.

Съфинансиране осигурено от Об-
щина Елин пелин – 23 хил. 906 лв.

Цялостна рехабилитация на 
парк в с. Нови хан, Община Елин 
Пелин

В рамките на проекта бяха извър-
шени следните дейности по модерни-
зацията на парка в с. Нови хан:

- Изграждане на две детски 
площадки – за деца от 3 до 12 години. 

и за деца до 3 години. 

- Изграждане на зона с фитнес 
уреди на открито.

- Изграждането на централна 
композиция от декоративни храсти 
зад паметника на загиналите в Бал-
канската, Първата и Втората светов-
на война.

- Доставка и монтаж на пейки 
и кошчета за смет.

- Допълване на съществуваща-
та растителност с видове, с подчерта-
но декоративни качества.

- Изграждане на парковото ос-
ветление.

- Цялостно подменяне на 
настилките в парка.

Общата стойност на проекта е 
124хил. 217.84 лв., от които:

Размер на исканото финансиране 
от фонд „РАО” - 98 хил.230 лв.

Съфинансиране осигурено от Об-
щина Елин Пелин – 25хил.987 лв.

Изграждане на многофунцио-
нална спортна площадка в с. Габра, 
Община Елин Пелин.

Общата стойност на проекта е 
66хил. 867лв., от които:

Размер на исканото финансиране 
от фонд „РАО”- 47 хил.150лв.

Съфинансиране осигурено от Об-
щина Елин Пелин - 19 хил.717лв.

„Организационно развитие на 
Община Елин Пелин“

Проектът се осъществява с финан-
совата подкрепа на Оперативна про-
грама „Административен капацитет“, 
съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. 
Общата му стойност е  87хил. 446лв. 
Период за изпълнение:12 месеца. Ос-
новната  цел  на проекта е „Усъвър-
шенстване организацията на работа 
за повишаване на ефективността на 
общинската администрация Елин Пе-
лин“.Проекта е в процес на изпълне-
ние.

Проект „Повишаване на профе-
сионалната компетентност на слу-
жителите на Община Елин Пелин“, 

финансиран от  Оперативна програ-
ма „Административен капацитет „ 
(ОПАК) 

Целта му  е провеждане на  специа-
лизирани обучения за повишаване на 
професионалната компетентност на 
служителите на Община Елин Пелин, 
което ще доведе по-добро изпълне-
ние на служебните им задължения 
и за предоставяне на качествени ус-
луги на гражданите и бизнеса. Обща 
стойност на проекта е 88хил. 481лв. 
Проекта е в процес на изпълнение.

Организационно развитие на 
Община Елин Пелин

Проекта е по Оперативна програ-
ма „Административен капацитет „ 
(ОПАК). Общата му цел  е : Усъвър-
шенстване организацията на работа 
за повишаване на ефективността на 
общинската администрацията. Обща 
стойност на проекта е 87хил.446лв. 
Проекта е в процес на реализация.

Оптимизиране процеса на про-
веждане на качествени политики в 
Община Елин Пелин.

По Оперативна програма „Адми-
нистративен капацитет „ (ОПАК) 
Обща цел - Оптимизиране на проце-
са на провеждане на качествени по-
литики в Община Елин Пелин чрез 
разработване на адекватни страте-
гически документи и партньорство с 
всички заинтересовани страни. Спе-
цифични цели - Качествена предва-
рителна подготовка за разработване 
на Общински план за развитие на Об-
щина Елин Пелин 2014 – 2020 г. Обща 
стойност на прооекта е 78хил. 296лв.

 Обществена трапезария
На 01.07.2013г. бе сключен до-

говор между Община Елин Пелин 
и Фонд „Социална закрила“ за пре-
доставяне на социалната услуга „Об-
ществена трапезария“. Реализацията 
му    подобри качеството на живот и 
осигури помощ и подкрепа на крайно 
нуждаещи се лица и семейства в об-
щина Елин Пелин. Обща стойност на 
прооекта е 39хил. 344лв.

Техническа помощ за подготов-
ка на инвестиционен проект за „Ка-
нализационна и водоснабдителна 
системи, пречиствателна станция 
за отпадъчни води и довеждащи 
колектори – с. Нови Хан”

На 12.01.2009г. между Община 
Елин Пелин и Министерство на око-
лното среда и водите е подписан 
договор за безвъзмездна финансо-
ва помощ по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013г.”, за проект 
„Канализационна и водоснабдителни 
системи, пречиствателна станция за 
отпадъчни води и довеждащи колек-
тори – с. Нови хан”. Проекта е изпъл-
нен успешно и като резултат от него  
е  подаден  изготвеният  проект  за  
канализационна  и водоснабдителни  
системи, пречиствателна  станция  
за  отпадъчни  води  и  довеждащи  
колектори  за  с. Нови хан. 

Проекта е на стойност 250 хил.лв.

Общата стойност на усвоени-
те средства е в размер на : 

17 млн. 834 хил. лв.
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ДЕВЕДЖИИ В С. ЛЕСНОВО
   В народния празничен календар 
дните от Коледа до Йордановден 
са известни като „некръстени” или 
мръсни дни. От незапомнени време-
на и до днес ежегодно в с. Лесново на 
Йордановден и Ивановден се провеж-
да празникът „Деведжии“.  Той е сим-
вол на прогонването на злите сили 
от селото. Гости на събитието бяха 
кукерски клуб „Златното руно“,гр. 
Челопеч. В първия ден  от празни-
ка маскираните, заедно с основната 
група, състояща се от младежи, които 
през настоящата година ще навър-
шат пълнолетие, обиколиха „Долна-
та махала“ на селото. Младежите от 
основната група пресъздадоха тра-
диционна „Шопска сватба” облече-
ни в шопска носия, като един от тях 
бе пременен  като булка (невеста) с 
шопски литак, с бели ръкави, с наниз 
„пендари“ до него бе младоженецът, 
както и кумът и деверите, всички 
нагласени като сватбари с китки на 
калпаците. Групата  водеше със себе 
си и магаре с дисаги, водено от мага-
рищар, което  носеше даровете - хляб, 
вино, сланина. Като на всяка сватба, 
присъстваха и гайдарджията и тъ-
панджията, които пред всяка къща 
свириха „деведжийската”, от която 
потрепваше сърцето на всеки леснов-
чанин. За всеки лесновски дом това 
бе вълнуващо събитие. На втория 
ден още от ранни зори деведжиите 
обиколиха „Горната махала“, а на обяд 
цялото село излезе на площада, за да 
посрещне „основната група“ - сватба-
рите, и да се порадва на маскираните, 

които превърнаха  празника в своеоб-
разен карнавал. Празникът завършва 
с кръшни хора и добро настроение. 
Деведжиите от с. Лесново  взеха учас-
тие в Международния кукерски фес-
тивал в гр. Перник.

За да бъде успешна, здрава и плодородна 2014г.  
кукерска група „Джамал”с хлопатари и звънци още 
от ранни зори обиколиха къщите в с.Нови хан с по-
желание за здраве и берекет. Джамалите водеха със 
себе си и „Лисите”, за да прогонят злите духове от 
домовете на хората. Късния следобед на площада 
на селото по традиция се проведе ритуалната бор-
ба между „Лисите”. Празникът продължи с хоро во-
дено от ТК „Новоханци” и ТК „Макамлии”. Кметът 
на селото г-н Велин Велинов изказа благодарност 
и връчи грамоти на всички участници , за принос 
в провеждането на традиционния обичай. Отличе-
ни бяха най-възрастния участник – Спас Спасов и 
най-малкия участник – Елик Светославов . Грамоти 
получиха и номинираните за най-добър костюм: 
първо място за Атанас Начев, второ - на Петър Ми-
тов и трето място за Борислав Борисов . 

Спазвайки традицията на 6 януари „Йорда-

новден” на площада в селото се потопи светия 
кръст и най-бързото момче го извади от водата. 
Много миряни станаха свидетели на християнския 
ритуал. Отецът поръси всички присъстващи със 
светена вода и пожела здраве и късмет на всички.

Втората събота от месец януари се проведе и 
зимният празник в местността „Равнището”. Това 
е любим празник на новоханци с хубава скара и 
много спортни игри. След обяд на 12 януари жен-
ска фолклорна група при читалището пресъздаде  
обичая „Топене на пръстени”. Този обичаи се прави 
за здраве и берекет. Докато жените пееха и играеха, 
всички пристъпваха и пускаха в котлите по нещо: 
пръстени, гривни, гребени, звънчета, ябълки и 
дюли по отделно или привързани към други пред-
мети. Поверието гласи, че ако на сутринта водата 
е замръзнала, годината ще е здрава и плодовита. 
На следващия ден пръстенарката Лалка Вучкова, 
нарече пуснатите предмети в котлите,пожела на 
всички спорна година и поведе хорото с тради-

ционната песен „Пременила се Васила”.
     Ръководството на читалище „Иван Вазов-1928” 

с.Нови хан, изказва своята благодарност на всички 
участници, партньори и спонсори, които съдейст-
ваха за провеждането на традиционните празници.

ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ В С. НОВИ ХАН
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С  много емоции и празнично 
настроение жените от пен-
сионерския клуб в гр. Елин 
Пелин отбелязаха Деня на 
родилната помощ, популя-
рен като Бабинден. Това е 
един от големите народни 
женски празници, посветен 
на „бабите“ – жените, които 
помагат при раждане. Обред-
ността през този ден е под-
чинена главно на желанието 
да се засвидетелстват почит 

и уважение към жените, кои-
то са „бабували“ на родилки-
те“, каза  Стоянка Тодорова 
бивша медицинска сестра.
Жените от пенсионерския 
клуб изиграха сценката „об-
раждане”, преоблечени като 
„родилка” и „акушерка” Про-
веде се и импровизация на 
ритуала израждане на дете. 
След което бабите и по-мла-
дите им гости продължиха 
празника с богата трапеза  от 
домашно приготвени ястия.

БАБИНДЕН В ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ  
ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

„ДЖАМАЛ“ В С. РАВНО ПОЛЕ

  
 На 18.01.2013 г. в село Равно поле се 
правде традиционния празник „Джамал“. 
Празникът   води началото си от двадесетте 
години на миналия век. Той се провежда всяка 
година на Ивановден (по стар стил).  Шестви-
ето се състоеше от : вестители ,стражар, гла-
шатай, охрана; младоженци, кумове, сватове, 
свещеник, клисар, музиканти; доктор, бръс-
нар, ваксаджия, циганка, мечкар с мечка, ка-
милар с камила. Джамалите обиколиха къщи-
те в Равно поле, за да изгонят злите духове и 
да нашарят лицата на стопаните им с червило 
за здраве.  На площада в Равно поле се бяха съ-
брали множество хора, за да станат свидетели 
на сватбата и ритуалното сваляне на маските. 
С венчавката – кулминацията в обичая и със 
символичното създаване на новото семей-
ство- се оповести новото начало в природата. 
След проведената венчавка с хумористични 
наименования на младоженците и атрактив-
ното слово на свещеника започна награжда-
ването на участниците с медали,връчени им 
от кмета на селото г-жа Веселина Спасова. 
Председателят на Общинския съвет Елин Пе-
лин г-н Георги Костов връчи  грамоти от ПП 
ГЕРБ Елин Пелин на  най-изявените джамали 
и техния организатор Мартин Грозданов. Г-н 
Костов  поздрави участниците и им  пожела 
здраве и късмет.   Празненството завърши с 
хоро в центъра на селото.

БАБИНДЕН В С. ЛЕСНОВО
   В с. Лесново отбелязаха 
един от най-големите  жен-
ски празници- „Денят на ро-
дилната помощ“. По стар бъл-
гарски обичай бе извършено 
къпане на бебе с котле, оки-
чено със здравец. Дамите по-
лучиха подаръци от кмета на 
селото г-жа Румяна Младено-
ва.Празникът протече с мно-
го веселие, песни и танци. 

  

И тази година на 21 януари  в 
НЧ „ Отец Паисий 1928” с. Му-
сачево се  проведе  тържество 
по случай Бабинден. На него 
присъстваха всички майки 
родили през изтеклата 2013 
година ,както и жените от 
Женската фолклорна група 
към читалището. Бабите изи-
граха сценката „ображдане”, 
ролята на акушерка изпъл-
ни най- възрастната жена от 
фолклорната група – баба 
Васка/Василка Станоева/.

Всички майки  поляха на аку-
шерката  да  си  измие  ръце-
те, както е по стар български 
обичай.С финансовата под-
крепа на кмета на с.Мусачево 
г – н Милиян  Илиев бяха за-
купени и раздадени подаръ-
ци на малчуганите,за което 
му благодарим.Надяваме се 
през 2014 година да има по-
вече бебета и празника да е 
още по – весел.

Цветелина Благойчева

БАБИНДЕН В С. МУСАЧЕВО

ЖЕНИТЕ ОТ ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН С 
ПОДАРЪЦИ ЗА БАБИНДЕН 

   Навръх деня на родилната 
помощ г-жа Вяра Вучкова, 
кмет на гара Елин Пелин  раз-
даде сувенири  на бабите от 
селото .  Всяка година те се съ-
бират в пенсионерския клуб  
и организират импровизи-
рано раждане на дете. Така 
почитат и изразяват своето 
уважение и благодарност 
към хуманната професия на 
всички акушерки, помогна-
ли да се появи новия живот. 
Г-жа Вучкова пожела  много 
здраве и сила на дамите, кои-
то са дарили живот, както и 
на тези, които помагат да се 
случи чудото на раждането. 

Вучкова сподели, че майчин-
ството е миг на щастие, който 
продължава цял живот.  

  На Богоявление - Йордановден , който е тре-
тият по значимост християнски празник в 
правословния календар в село Петково бе от-
служена празнична църковна служба от отец 
Пламен.Според библейската легенда, на този 
ден Исус Христос е покръстен във водите на 
река Йордан от Йоан Кръстител. След праз-
ничната служба на която присъстваха голя-
ма част от жителите на село Петково, по стар 
християнски обичай, отец Пламен хвърли 
кръста в реката, а най-смели се оказаха Нико-
лай Ангелов и Даниел Крумов. Младите мом-
чета впечатлиха присъстващите на празника 
със силата на духа и куража си.  Народното по-
верие гласи, че който пръв намери и извади 
кръста от водата, ще се радва на добро здраве 
и сила през нова година.

ЙОРДАНОВДЕН В С. ПЕТКОВО

        

За поредна година в с. Пет-
ково  се проведе обичаят 
„Топене и вадене на пръс-
тените”. Жители и гости на 
селото изпълниха центъра, 

за да наблюдават провеж-
дането на ритуала. Всички 
носеха пръстени нанизани 
на червена ябълка с червен 
конец и чимширова клонка, 
след което пръстените бяха 
потопени в дълбоки котли с 
вода. На следващия ден де-
войка от селото ги извади и 
на всеки нарече хубави по-
желания.  

„ТОПЕНЕ И ВАДЕНЕ НА ПРЪСТЕНИ“ В С. ПЕТКОВО
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Професионлно направление :
341. Търговия на едро и дребно:
Наименование на професията:
Продавач – консултант, код 341020
Наименование на специалността:
Продавач – консултант, код 

3410201, втора степен на професио-
нална квалификация

Професионално направление:
343. Финанси, банково и застрахо-

вателно дело
Наименование на професията:
Финансов отчетник , код 343020
Наименование на специалността:
Финансова отчетност, код 

3430201, втора степен на професио-
нална квалификация

Професионално направление:
344 Счетоводство и данъчно обла-

гане
Наименование на професията:
Оперативен счетоводител , код 

344030
Наименование на специалността:
Оперативно счетоводство, код 

3440301, трета степен на професио-
нална квалификация

Професионално направление:
345 Администрация и управление
Наименование на професията:
Касиер, код 345060
Наименование на специалността:
Касиер, код 3450601, първа степен 

на професионална квалификация
Професионално направление:
346 Секретарски и администра-

тивни офис дейности
Наименование на професията:
Офис - мениджър, код 346010
Наименование на специалността:
Бизнес – администрация”, код 

3460101, трета степен на професио-
нална квалификация

Наименование на професията:
Офис - секретар , код 346020
Наименование на специалността:
Административно обслужване”, 

код 3460201, втора степен на профе-
сионална квалификация

Професионално направление:
482 Приложна информатика
Наименование на професията:
Оператор на компютър , код 

482030
Наименование на специалността:
Текстообработване”, код 4820301, 

първа степен на професионална ква-

лификация
Професионално направление
521 Машиностроене, металообра-

ботване и металургия
Наименование на професията:
Машинен техник, код 521010
Наименование на специалността:
Машини и системи с ЦПУ”, код 

5210105, трета степен на професио-
нална квалификация

Наименование на професията:
Заварчик, код 521090
Наименование на специалността:
Заваряване”, код 5210901, първа 

степен на професионална квалифи-
кация

Наименование на професията:
Стругар, код 521100
Наименование на специалността:
Стругарство”, код 5211001, първа 

степен на професионална квалифи-
кация

Наименование на професията:
Шлосер, код 521110
Наименование на специалността:
Шлосерство”, код 5211101, първа 

степен на професионална квалифи-
кация

Професионално направление:
522 Електротехника и енергетика:
Наименование на професията:
Електротехник, код 522010
Наименование на специалността:
Електрически машини и апарати”, 

код 5220101, трета степен на профе-
сионална квалификация

Електрообзавеждане на производ-
ството”, код 5220103, трета степен на 
професионална квалификация

Наименование на професията:
Електромонтьор, код 522020
Наименование на специалността:
Електрообзавеждане на производ-

ството, код 5220204, втора степен на 
професионална квалификация

Електрически инсталации, код 
5220210, втора степен на професио-
нална квалификация

Професионално направление:
525 Моторни превозни средства, 

кораби и въздухоплавателни сред-
ства

Наименование на професията:
Монтьор на подемно – транспорт-

на техника, код 525060
Наименование на специалността:/ 

МОТОКАРИ И ЕЛЕКТРОКАРИ/

Подемно – транспортна техника, 
монтирана на пътни превозни сред-
ства”, код 5250601, втора степен на 
професионална квалификация

Подемно – транспортна техника 
с електрозадвижване, код 5250602, 
втора степен на професионална ква-
лификация/КРАНИСТИ/

Професионално направление:
582 Архитектура и строителство
Наименование на професията:
Строител , код 582030
Наименование на специалности-

те:
Кофражи, код 5820302, втора сте-

пен на ПК
Армировка и бетон, код 5820203, 

втора степен на ПК
Зидария, код 5820304, втора сте-

пен на ПК
Мазилки и шпакловки, код 

5820305, втора степен на ПК
Вътрешни облицовки и настилки, 

код 5820306, втора степен на ПК
Външни облицовки и настилки, 

код 5820307, втора степен на ПК
Бояджийски работи, код 5820309, 

втора степен на ПК
Строително дърводелство , код 

5820310, втора степен на ПК
Строително тенекеджийство, код 

5820311, втора степен на Пк
Покриви, код 5820312, втора сте-

пен на ПК
Наименование на професията:
Строител - монтажник, код 582040
Наименование на специалности-

те:
Стоманобетонни конструкции”, 

код 5820401,втора степен на профе-
сионална квалификация

Метални конструкции”, код 
5820402, втора степен на професио-
нална квалификация

Наименование на професията:
Монтажник на водоснабдителни и 

канализационни мрежи , код 582050
Наименование на специалности-

те:
Вътрешни ВиК мрежи”, код 

5820501, втора степен на професио-
нална квалификация

Външни ВиК мрежи”, код 5820502, 
втора степен на професионална ква-
лификация

Професионално направление:
811 Хотелиерство, ресторантьор-

ство и кетеринг
Наименование на професията:
Ресторантьор, код 811060
Наименование на специалността:
Кетеринг, код 8110603, трета сте-

пен на професионална квалификация
Наименование на професията:
Готвач, код 811070
Наименование на специалността:
Производство на кулинарни из-

делия и напитки, код 8110701, втора 
степен на професионална квалифи-
кация

Наименование на професията:
Сервитьор – барман, код 811080
Наименование на специалността:
Обслужване на заведения за об-

ществено хранене, код 8110801, вто-
ра степен на професионална квали-
фикация

Професионално направление:
815 Фризьорски и козметични ус-

луги
Наименование на професията:
Фризьор, код 815010
Наименование на специалността:
Фризьорство, код 8150101, втора 

степен на професионална квалифи-
кация

Наименование на професията:
Маникюрист - Педикюрист, код 

815030
Наименование на специалността:
Маникюр, педикюр и ноктоплас-

тика, код 8150301, втора степен на 
професионална квалификация

Наименование на професията:
Козметик, код 815020
Наименование на специалността:
Козметика, код 8150201, втора 

степен на професионална квалифи-
кация

Професионално направление:
861 Сигурност
Наименование на професията:
Охранител, код 861010
Наименование на специалности-

те:
Лична охрана, код 8610102, трета 

степен на професионална квалифи-
кация

Физическа охрана”, код 8610103, 
трета степен на професионална ква-
лификация

ОФИЦИАЛНО ЛИЦЕНЗИРАН ОТ НАПОО И ПРИТЕЖАВАЩ ЛИЦЕНЗ № 2013121058 / 10.05.2013 Г.
ПРЕДЛАГА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ ПРОФЕСИИ И СПЕЦИАЛНОСТИ:

Поглед, трепет – 
бесен бяг сърдечен.

Сън неспокоен, 
блян греховен.

Нежен полъх – 
устни слепени.

Огън, страст,
тела преплетени.

Съмнение, страх –
от тревога обсебени.

Любов и омраза 
в съюз скрепени.

Предателство, сълзи – 
сърца наранени.

Страдание, болка,
души разделени.

Мигове мили –
тайни съкровенни.

Спомени вечни,
дълбоко съхранени.

ЛЮБОВ БЕЗ ДУМИ

Магдалена 
Велкова

Литературен клуб

„Димчо Дебелянов”

с. Нови хан

ПЪТ НЕ ИЗВЪРВЯН

Красимир 
Стоев

Литературен клуб
„Димчо Дебелянов”

с. Нови хан

Как не съм се усещал,
по чужди пътища съм 

вървял,
спъвах се от чужди греш-

ки,
спирах се от непознати 

знаци.
Не, при първата пряка,

без много да се замислям,
ще се отбия от тази пъ-

тека,
моята пътека да открия.

Дори хората да ми казват,
че вървя по грешен път,
ще вървя без да спирам,

без да ги послушам.
Нека да е осеян с дупки,

да се опарвам от коприва,
да мина през тръни,

но да е моят път – мой!
Господи, не ме вкарвай

в утъпкана пътека,
дай ми път за мен,
път не извървян!

С хвърлените камъни по 
него,

ще си построя дом
и гладните зверове,

със своето сърце ще на-
ситя.

Ще го извървя с буриите,
но и с моите надежди
ще посрещам ударите,

преследвайки мечтите.
Път човешки,

извървян по човешки,
с неговите неволни 

грешки,
търсещ от Бог прошка!

ПРЕДЛАГАМЕ ПРОДУКТИ ОТ АЛОЕ ВЕРА И ТЪР-
СИМ СЪТРУДНИЦИ, ЗА КОНТАКТИ:   0895721559


