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На 19.02.2014 год. по случай 141 години от обес-
ването на Апостола на свободата, СОУ „Васил Лев-
ски“, гр. Елин Пелин почете своя патрон с виктори-
на, организирана от директора на училището,г-жа 
Юлия Стефанова. Мероприятието се проведе в 
спортната зала „инж. Янко Янков“. Участие взеха 
учениците от 6-ти клас, които бяха разделени в три 
отбора. Викторината се проведе в два кръга. В пър-
ви кръг участниците разказаха за живота и револю-
ционната дейност на Дякона. Във втори решаваха 
кръстословица, свързана с делото на Васил Левски. 
След всеки кръг учениците изнасяха художествена 
програма, състояща се от стихотворения и творби 
за Апостола. Всяко изпълнение получаваше заслу-
жени аплодисменти.  Децата впечатлиха препълне-
ната зала с блестящите си знания. Гости и жури на 
тържеството бяха директорът на училището г-жа 
Юлия Стефанова, г-жа Диана Игнатова и г-жа Тео-
дора Савова. Безпристрастното жури  отсъди първо 
място на 6-ти в клас, на второ място се класираха 
отборите  на 6-ти б и 6-ти г клас, а на трето място 
отбора на 6-ти а клас. Всички участници получиха 
награди от ръководството на училището.

141 ГОДИНИ ИДЕЯ ЗА СВОБОДА

На 20 февруари 2014г. бе направена първа коп-
ка на логистичен център на фирма Гебрюдер Вайс 
България, една от най-успешните транспортни и 
логистични фирми на българския пазар.Теренът за 
новия център се намира на изхода от с. Мусачево 
в посока към гр. Елин Пелин. Проектът стартира с 
традиционен водосвет и освещаване, на което при-
състваха :г-н Томас Мозер, регионален директор 
на Гебрюдер Вайс, г-жа Мариета Григорова, изпъл-
нителен директор на Гебрюдер Вайс България, г-н 
Николай Пенев, управител и изпълнителен дирек-
тор на фирма Юнг Проект ООД, главен изпълнител 
на проекта, главният архитект на Общината, г-жа 
Весела Тасева, официални гости и партньори. 

 Г-н Томас Мозер обясни, че логистичният цен-
тър ще се разположи на площ от 56559м2 и ще се 
изгради на етапи. В първия етап ще се построи ком-
плекс с разгъната застроена площ 3536m², състоящ 
се от хале за претоварване, административна част 
на 3 етажа, с монолитна конструкция, контрол-
но-пропускателен пункт, комплектна трансформа-
торна подстанция, както и необходимите техниче-
ски съоръжения и инфраструктура, включително 
дизелгенератор, подземен резервоар за противо-

пожарни нужди и открит, надземен ретенционен 
резервоар за дъждовна вода.  Втория етап на стро-
ителството ще е на площ 9732m², върху която ще 
бъдат изградени паркинг за леки автомобили, пар-
кинг за товарни автомобили с прилежащата алей-
на мрежа за движение, както и отделно складово 
хале, което като размери и възможности ще бъде 
основно за центъра. Архитектурния образ на ло-
гистичният център е съобразен с функционалните 
и технологични нужди и особености на обекта и се 
характеризира с компактна структура, правилни 
геометрични форми и изчистен, спокоен силует, 
ненарушаващ хармонията на околния ландшафт. 

Г-н Йорданов подчерта значимостта на обекта 
за развитието на Община Елин Пелин. Той благо-
дари на компанията инвеститор за избора на ло-
кация и изрази увереност, че центърът ще осигури 
в бъдеще работни места за жители на Общината и 
ще подпомогне местната икономика, привличайки 
както постоянно работещите, така и многобройни-
те клиенти и партньори на фирмата. От своя стра-
на, инвеститорът и главният изпълнител на проек-
та заявиха, че ще  работят отговорно и в тясно съ-
трудничество с Общината, като главната им задача 

е дълготрайно и успешно партньорство в интерес 
както на бизнеса, така и за развитието на Елин Пе-
лин и неговите жители. 

Благодарение на успешното управление и след-
вайки програмата за развитие на района, ръко-
водството на Общината привлече поредния голям 
инвеститор. „Ние не искаме да сме най-големите, а 
да бъдем най-добрите. „Това е философията на Ге-
брюдер Вайс ЕООД,  която се наложи като една от 
най-успешните транспортни и логистични фирми 
на българския пазар.

„ТОЙ БЕШЕ НЕВИДИМ, ФАНТОМ, ИЛИ СЯНКА. ОЗОВЕ СЕ В ЧЕРКВА, МЕРНЕ СЕ В СЕДЯНКА. ПОКАЖЕ СЕ, СКРИЙ СЕ БЕЗ ЗНАК И 
БЕЗ СЛЕД, НАВСЯКЪДЕ ГОНЕН, ВСЯКЪДЕ ПРИЕТ.”       „ЕПОПЕЯ НА ЗАБРАВЕНИТЕ“ – ИВАН ВАЗОВ

Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ-ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН И Г-Н МИЛИЯН ИЛИЕВ-КМЕТ НА С. МУСАЧЕВО 
НАПРАВИХА ПЪРВА КОПКА  НА ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА ФИРМА ГЕБРЮДЕР ВАЙС БЪЛГАРИЯ

ПОРЕДНИЯТ ГОЛЯМ ИНВЕСТИТОР ИЗГРАЖДА ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР НА ТЕРИТОРИЯТА НА  НАШАТА ОБЩИНА
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   19 февруари 2014година - ден за преклонение 
пред делото на Апостола. Ден за равносметка до-
колко всеки от нас носи в сърцето си “чиста и свята 
република”, за която Васил Левски отдава живота 
си  преди 141 години!

   На 19 февруари 2014г. учениците от ОУ”Св.
Св.Кирил и Методий”, с.Нови хан, децата от дет-
ската градина и много жители  почетоха делото на 
великия българин  пред паметната плоча с името 
на Апостола в с. Нови хан. Всички държаха цветя и 
търпеливо чакаха момента, в който ще сведат  гла-
ва в памет на великото му дело.  Учениците от сед-
ми клас бяха подготвили рецитал. Малчуганите от 
детската градина декламираха своите стихотворе-
ния с развълнувани гласчета.

   Ние, от клуб”Млад журналист” бяхме там с бе-
лежници, фотоапарат и камера. Задавахме един и 
същ  въпрос на присъстващите:”Какво е за Вас Лев-
ски?”Отговорите бяха почти еднакви: ”Българинът, 
който е направил много за Отечеството си, но за съ-
жаление ние не следваме неговия пример.”

    Всички мълчаливо поставиха цветята и сведо-
ха глави пред паметната плоча и портрета на Апос-
тола.

                                                           Камелия Искрева
                                                 Клуб”Млад журналист”

ПРЕД ПАМЕТНАТА ПЛОЧА НА НАЙ-ВЕЛИКИЯ БЪЛГАРИН

На 18.02.2014г.  децата от подготвителна група  
на ОДЗ “Радост”отбелязаха 141 години от гибелта 
на Апостола на свободата Васил Левски.Всяка  учеб-
на година детското заведение отбелязва с почит и 
уважение тази велика и трагична дата за България.

Тържеството започна със стихотворения ,посве-
тени на Апостола. Мултимедийна презентация им 
помогна да се докоснат до величието и магията на 
един велик българин. С подкрепата на родителите 
учителите и децата подготвиха изложба от снимки 
и книжки, разкриващи важни събития от неговата 

революционна дейност. 
Изпълнени с вълнение бяха песните посветени 

на България и нейните герои, подготвени от му-
зикалния педагог Николета Славова. Малчуганите  
показаха своите артистични и танцувални умения 
в марша на края на тържеството.Директорът на 
ОДЗ “Радост“ Марина Колева похвали малките тан-
цьори и им пожела   да съхранят в сърцата си ис-
крица от вярата и патриотизма на Апостола. 

Много е важно в нашето объркано време да си 
спомним думите на писателя Антон Дончев - “....ние 
трябва да обясним на всяко дете ,че Левски се раж-
да с него”. Васил Левски оставя първите следи-най- 
трудните по пътя към свободата на един народ.

Той преобърна времето и го направи  свое, до-
казвайки пред света ,че българинът носи у себе си 
жаждата за свобода и справедливост. Думите нико-
га не стигат да се опише делото на един истински 
родолюбец.

Поклон пред смелостта, мъдростта и титанич-
ната сила на духа на  Апостола!

                                                  
Вася Стоянова – главен учител в ОДЗ „ Радост”

“ПЪРВИЯТ УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ”

Всяка година на 19 февру-
ари България свежда глава 
в знак на свято почитание 
пред паметта на Апостола 
на свободата Васил Левски.
Следата от неговите дела все 
още живее и се претворява от  
народа повече от столетие. 
Търсим посоките, по които е 
достигал до сърцата ни и там 
е оставял винаги идеала за 
национална висота, надежда 
и мечта. И онова непобедимо 
революционно вдъхновение, 
повело го по пътя на свобо-
дата. Днес и малките българ-
чета, дори тези, които още не 
могат да четат и пишат, знаят 
името му. То е най- красива-
та легенда от нашата исто-
рия. То е свято, светло знаме, 
предвождало българския дух 
и озарявало с непобедимо си-
яние българския небосклон.

На 19.02.2014г. в НУ „Хрис-
то Ботев“  бе отбелазана 141-
та годишнина от обесването 
на Васил Левски.

Учениците от вторите 
класове, съвместно с детска-
та вокална група „Училищно 

звънче” представиха ин-
тересна литературно-музи-
кална програма в памет на 
Апостола. Децата  рецити-
раха, пяха песни за Дякона 
и показаха театрализирано 
драматични моменти от не-
говата дейност. Класните им 
ръководители г-жа  Н. Мето-
диева, г-жа Н. Радева и г-жа 
Ст. Маркова с гордост  се на-
сладиха на изпълненията им.

Много имена могат да се 
забравят, но името на Васил 
Левски - никога! За народа 
той е не само герой. Той е све-
тец! Онзи най-скъп син, пред  
когото майка България вина-
ги е стояла на колене, задаве-
на от гордост и сълзи!

СТОЯЛА Е И ЩЕ СТОИ 
ДОКАТО Я ИМА!
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МЕСТНИЯТ ПАРЛАМЕНТ ПРИЕ ЕДИНОДУШНО БЮДЖЕТ 2014

16 337 357 лева е бюджетът на Община Елин Пе-
лин за 2014г. ,който бе приет  на редовна сесия от 
местния парламент на 20.02.14г.  Финансовата рам-
ка на новия бюджет получи единодушно одобрение 
от страна на председателите на постоянните ко-
мисии и общинските съветници. За делегираните 
държавни дейности от общинската хазна са заделе-
ни 6 674 997 лв., за местни дейности –9 662 360 лв.

Бюджетът за 2014 година ще обхване различни 
сектори, предимно образование, здравеопазване и 
социални дейности. Размерът на местните данъци 
и такси се запазва на същите нива като миналата 
година. 

„За поредна година бюджетът на общината е 
реалистичен и съобразен с действителността по 
отношение на приходи и разходи. Най-важното е, 
че има баланс между приходи и разходи и нямаме 

дефицит. Това означава само едно – добра финансо-
ва дисциплина.”, коментира г-жа Лекова- директор 
дирекция ФСД.

И тази година  политиката на Община Елин Пе-
лин ще бъде насочена към усвояване на средства 
от Европейските фондови и програми.Като бъдещи 
проекти се предвиждат: саниране и подмяна на до-
грама в ОДЗ „Детелина“, с. Нови Хан, и кметствата 
в с. Крушовица и с.Габра. Предвижда се изгражда-
не на кръгово кръстовище и паркинт в района на 
Автогарата в гр. Елин Пелин и парк в свободното 
пространство към новата пътна част преминаваща 
по продължението на ул. „Добри Чинтулов“ меж-
ду пл. „Свети Николай Чудотворец“ и ул. „Кирил и 
Методий”, като двата проекта ще се финансират от 
Общината.

ПОДВИЖНА ЛАБОРАТОРИЯ CHEMGENERATION ОТВОРИ ВРАТИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ НА
 ПГ ПО КЕРАМИКА ,ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

Професионална гимназия по керамика бе пър-
вата спирка на лабораторията  в София област. Пре-
носимата лаборатория Chemgeneration Lab е част от  
кампанията Chemgeneration,започнала през 2011 г. 

Ръководителят доцент Лъчезар Христов и него-
вия екип пристигнаха в гимназията по покана на 
инж. Татяна Йотова и инж. Светлана Савова -ръко-
водители на клуб „МОЯТ СВЯТ“ по проект „УСПЕХ“ 
и  директорката инж. Наталия Колева, която лич-
но присъства на практическото занятие. Поканата 
бе  инициирана от участие на учениците в практи-
чески упражнения във Факултета по химия и фар-
мация на Софийския университет  през 2013 годи-
на.

На 28.03.2013 г. в Ректората  бе подписан дого-
вор за сътрудничество между Софиийски универси-
тет „Св.Климент Охридски“ и BASF България, с кой-
то се създаде лабораторията  Chemgeneration Lab. 
Договорът е част от усилията на двете институции 
да направят образованието по химия,  по-привле-
кателно за младите хора в България.

 
„Кървящо сърце“, „Химически светофар“, „Супе-

радсорбент“, “Слонска паста за зъби“ и „Магическа-
та пръчка“ са част от химическите демонстрации, 
представени от най-изявените студенти от Фа-
култета по химия и фармация към СУ„Св.Климент 
Охридски“  под ръководството на доц. Лъчезар 
Христов. По време на сбирките, протичащи като ла-
бораторни упражнения, учениците имат възмож-
ността да направят сами тези опити със собствени-
те си ръце, което е много забавно и същевременно  
им носи образователна полза. Опитите са нарочно 
подбрани така, че да са зрелищни, забавни, да съ-
държат елемент на фокус, на „магия“.

През 2013 година лабораторията посети 16 учи-
лища в страната в градовете Бургас, Айтос, София, 
Габрово, Трявна, Берковица, Враца и Видин. Екипът 
на Chemgeneration Lab беше посрещнат с огромен 
интерес от учениците.

Учениците от Професионална гимназия по ке-
рамика благодарят на доц. Лъчезар Христов и не-
говия екип, както и на своите преподаватели за 
оказаната им възможност да  участват в практиче-
ските упражнения, които са най-привлекателното 
в науката химия.

ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ
През месец февруари започ-

наха ученическите игри за учеб-
ната 2013/2014година на тери-
торията на Община Елин Пелин. 
Те са основните изяви в областта 
на ученическия спорт. Игрите са 
част от държавната политика за 
организиране и провеждане на 
състезания, с оглед развитието 
на индивидуалните способности    

на учениците.
 В общинските състезания  взе-

ха участие ученици от различни 
възрастови групи от осем учили-
ща на територията на Общината 
в пет вида спорт: баскетбол, во-
лейбол, футбол, тенис на маса и 
шахмат.

 Подробности четете в  следва-
щия брой.
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Решение № 850
приема предложения дневен 
ред, както следва:
1. Предложениe на 
постоянната комисия по 
„Устройство на територията, 
строителство, екология, селско и 
горско стопанство”, от заседание 
проведено на 15.01.2014 г.
2. Предложения на 
постоянната комисия по 
„Здравеопазване, образование, 
култура и вероизповедания, 
спорт и социални дейности”, 
от заседание проведено на 
16.01.2014г.
3. Предложения на 
постоянната комисия по 
„Инвестиции, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество”, от заседание 
проведено на 21.01.2014 г.
4. Предложения на 
постоянната комисия по 
„Финанси, бюджет и програми 
за развитие” от заседание, 
проведено на 22.01.2014г.
5. Разни

Решение № 851
На основание чл.21 ал.1 т.8 и т.11 
и ал. 2 от ЗМСМА и чл.134 ал.1, т.1 
и ал. 2, т. 6 от ЗУТ дава съгласие 
да се проведат процедурите по 
ЗУТ за изменение на ПРЗ на УПИ 
ХХобщ-За хотелски комплекс, 
кв.4, с.гара Елин Пелин, Община 
Елин Пелин, Софийска област, 
за разделянето му на три нови 
урегулирани поземлени имоти 
за жилищно строителство /
ниско застрояване /.
Решение № 852
От бюджета на Общината да 
бъде предоставена еднократна 
безвъзмездна финансова помощ 
размер на 75.00 лв. от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2014 
година, на следните физически 
лица:

Решение № 853
На основание чл.21, ал.1, т.23 и 
ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, 
ал.2 от ЗБППМН приема Отчет за 
работата на Местната комисия 
за борба с противообществените 
прояви на малолетни и 
непълнолетни, община Елин 
Пелин за 2013г., съгласно 
приложението в протокола.

 Решение № 854
Мария Ангелова Пандуркова, 
жител на с.Габра, майка на шест 
непълнолетни деца да бъде 
подпомогната от Общински 
бюджет 2014 година със сумата 
от 1000 (хиляда) лева.

Решение № 855
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета на 
Община Елин Пелин за 2014г. на 
Атанаска Стоилова Стоименова, 
жител на с.Чурек в размер 
на 200,00 (двеста) лева във 
връзка с претърпяна операция 
и заплатени консумативи по 
същата.

 Решение № 856
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2014г. 
на Добромир Руменов Костов, 
жител на с.Гара Елин Пелин в 
размер на 1000,00 (хиляда) лева 
във връзка с изключително 
тежкото му здравословно 
състояние и материално 
положение.

Решение № 857
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 

финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2014 г. 
на Христина Василева Стоянова, 
жител на гр.Елин Пелин в размер 
на 500,00 (петстотин) лева с цел 
подпомагане пътуването й до 
Израел за поставяне на диагноза 
и евентуално лечение на дъщеря 
й Симона Анатолиева Стоянова.

Решение № 858
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2014 
г. на Димитър Славчов Живков, 
жител на с.Лесново в размер 
на 1000,00 (хиляда) лева във 
връзка с изключително тежкото 
здравословно състояние на 
дъщеря му Силвия Димитрова 
Живкова, на 2 години и предвид 
материалното положение на 
семейството.

Решение № 859
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2014 
г. на Надежда Петрова Петкова, 
жител на с.Лесново в размер на 
200,00 (двеста) лева във връзка 
със здравословното състояние 
на сина й Маргарит Георгиев 
Лазаров и тежкото материално 
положение на семейството.

Решение № 860
Да бъде предоставена 
еднократна безвъзмездна 
финансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин за 
2014 г. на Ангелина Иванова 
Димитрова, жител на с.Столник 
в размер на 200,00 (двеста) 
лева във връзка с тежкото й 
здравословно състояние.

Решение № 861
Приема Годишна програма за 
управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост за 
2014 година, както следва:
І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма за 
управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост  
е разработена  на основание 
разпоредбите на чл.8, ал.9 
от Закона за общинската 
собственост, чл.1, ал.3 
от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество, в изпълнение на 
стратегията и общинския план 
за развитие на община  Елин 
Пелин за  2014 година.
Програмата  има отворен 
характер в своята реализация, 
позволяващ гъвкавост при 
неговото изпълнение и  може 
да се актуализира през годината 
в зависимост от конкретните 
условия и нормативната уредба.
Основният принцип при 
управлението и разпореждане 
с имоти общинска собственост 
трябва да е съобразен с чл.11 
ал.1 от Закона за общинската 
собственост, където законово са 
регламентирани принципите за 
нейното управление, а именно 
“в интерес на населението 
в общината, съобразно 
разпоредбите на закона и с 
грижата на добър стопанин”.
Придобиването, управлението и 
разпореждането с недвижими и 
движими имоти – собственост 
на общината се извършва под 
контрол на Общински съвет, 
съобразно с разпоредбите 
на Наредбата за реда за 
придобиване, управление и 
разпореждане с общинско 
имущество утвърдена от  
Общински съвет Елин Пелин. 
 Основният ангажимент 
на Община Елин Пелин е да 

стопанисва и се грижи за 
имотите публична  общинска 
собственост, като добър 
стопанин, в предвид важната им 
функция за цялото население в 
Общината. Освен от собствени 
средства, залегнали в бюджета, 
нов момент в поддръжката 
и реконструкцията им е 
усвояването на средства от 
европейските  фондове и други 
оперативни програми. Но за да 
може Община Елин Пелин  да 
участва в такъв вид програми, 
както и за изпълнение на 
капиталовата програма е важно  
тя да е финансово стабилна и 
обезпечена. Тук е важната роля 
на доброто управлението на  
частната общинска собственост, 
което носи  приходи в общинския 
бюджет чрез събиране на наеми, 
приходи от продажби, право 
на строеж, такси свързани с 
управлението на общинската 
собственост и др.
Конкретни действия по 
управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост
   ІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 
КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  
ПРОДАЖБА
 1.Урегулирани поземлени 
имоти 

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЧЕТЕТЕ
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА:

WWW.ELINPELIN.ORG 
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ 
ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 
СЪСОБСТВЕНОСТ

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЧЕТЕТЕ
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА:
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VI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ  ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ 
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ
2.Земеделска земя 

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЧЕТЕТЕ
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА:
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VII.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ 
ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА 
СТРОЕЖ, ПРИСТРОЯВАНЕ 
И НАДСТРОЯВАНЕ  ВЪРХУ 
ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА 
СОБСТВЕНОСТ,

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЧЕТЕТЕ
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА:
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VIII.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 
КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В 
СОБСТВЕНОСТ

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЧЕТЕТЕ
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА:

WWW.ELINPELIN.ORG 
IX.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ 
ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ 
Р А З Х О Д И , С В Ъ Р З А Н И 
С  П Р И Д О Б И В А Н Е Т О , 
У П Р А В Л Е Н И Е Т О  И 
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЧЕТЕТЕ
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА:

WWW.ELINPELIN.ORG 

Решение № 862
Променя характера на 
собствеността от публична 
общинска в частна общинска 
собственост на закрита 
задънена улица с о.т. 103-
104 с площ 390кв.м., която се 
присъединява към УПИ ХІІІ-158 
(образуван от обединението 
на УПИ ХІІІ-158, УПИ ХІV-158, 
УПИ ХV-158, кв.18) по плана 
на с.Крушовица, община Елин 
Пелин, област Софийска.

Решение № 863
Считано от 01.01.2014година, 
о п р е д е л я  м е с е ч н о 
възнаграждение на общински 
съветник за участие в 
заседанията на общинския съвет 
и неговите комисии в размер 
70 на сто от средната брутна 
работна заплата в общинската 
администрация за съответния 
месец.

Решение № 864
Изменя и допълва Правилника 
за организацията и дейността 
на Общински съвет-Елин 
Пелин, неговите комисии 
и взаимодействието му с 
Общинската администрация, 
както следва:
1. Изменя чл.23, ал.2 от 
Правилник за организацията и 
дейността на Общински съвет 
Елин Пелин, неговите комисии 
и взаимодействието му с 
общинската администрация, 
както следва:
Общинският съветник получава 
възнаграждение за участието 
си в заседания на общинския 
съвет и на неговите комисии в 
размер за един месец не повече 
от 70 на сто от средната брутна 
работна заплата на общинската 
администрация за съответния 
месец, чиито размер се определя 
с решение на Общински съвет, 
прието с мнозинство повече 
от половината от общия брой 
на съветниците и съгласно 
разпоредбите на ЗМСМА.
2. Изменя и допълва чл.4 от 
Правилника за организацията 
и дейността на Общински 
съвет-Елин Пелин, неговите 
комисии и взаимодействието му 
с Общинската администрация, 
както следва:
2.1. ал.1 се изменя, както следва: 
Общинският съвет се състои 
от 21 съветници и заседава в 
делничен ден от месеца
2.2. Нова ал.3: При възникване 
на събития от извънреден 
характер, председателят на 
Общински съвет Елин Пелин, 
може да насрочи извънредно 
заседание, на което да се 
обсъжда и взема решение, само 
възникналото събитие, по повод 
на което се свиква заседанието.
2.3. Нова ал.4: За свикване 
на извънредно заседание 
общинските съветници, се 
уведомяват с писмена покана, 
изпратена до 12.00 часа на деня 
предхождащ заседанието, която 
следва да съдържа дата, час, 
място за провеждане и проект 
за дневен ред.
2.4. Нова ал.5: За извънредно 
заседание обществеността се 
уведомява с писмена покана, 
която съдържа дата, час, място 
за провеждане и проект за 
дневен ред, в срока по ал.4 чрез 
публикуване в официалната 
интернет страница на Община 
Елин Пелин и информационното 
табло на Общински съвет.
3. Допълва чл.54 от Правилника 
за организацията и дейността 
на Общински съвет-Елин 
Пелин, неговите комисии 
и взаимодействието му с 
Общинската администрация, с 
нова ал.4 , както следва:
 Постоянните комисии могат 
да провеждат и извънредни 
заседания. За извънредно 
заседание общинските 
съветници се уведомяват по 
телефон и електронна поща до 
12.00 часа на деня предхождащ 
заседанието. Обществеността се  
уведомява на информационното 
табло на Общински съвет-
Елин Пелин  и на официалната 
Интернет страницата на 
общината в същия срок, като се 
обявява дневен ред, датата, часа 
и мястото на провеждане.
4. Изменя чл.100 от Правилника 
за организацията и дейността 
на Общински съвет-Елин 
Пелин, неговите комисии 
и взаимодействието му с 
Общинската администрация, 
като отменя ал.2 .
5. Допълва чл.107 от 
Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет-
Елин Пелин, неговите комисии 
и взаимодействието му с 
Общинската администрация, с 
нова ал.3, както следва:

Проектът на общинския 
бюджет може да се разгледа 
и на съвместно заседание от 
всички постоянни комисии с 
водеща комисията по финанси 
и бюджет.
6. Изменя чл.108, ал.3 от 
Правилника за организацията 
и дейността на Общински 
съвет-Елин Пелин, неговите 
комисии и взаимодействието му 
с Общинската администрация, 
както следва:
Препис от оригинала се издава с 
разрешение на председателя на 
общинския съвет и се заверява 
от административния секретар 
на Общински съвет Елин Пелин.

Решение № 865
Приема  вътрешни 
компенсирани промени в 
плана по бюджета за 2013 г. 
по дейности, видове разходни 
и приходни параграфи както 
следва:
І. Държавни дейности
1.Дейност 1-1-122 Общинска 
администрация:

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЧЕТЕТЕ
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА:

WWW.ELINPELIN.ORG 
2. Дейност 2-5-282 Отбранително 
мобилизационна подготовка
3. Дейност 4-0-431 Детски ясли и 
яслени групи
4. Дейност 3-0-311 Целодневни 
детски градини
5. Дейност 3-0-389 Други 
дейности по образованието
6. Дейност 5-3-548 Дневен 
център за стари хора
7. Дейност 4-0-437 Здравни 
кабинети в детски градини и 
училища
8. Дейност 5-3-546 Домове за 
деца
Параграф № Наименование 
ІІ. Местни дейности
     1.Дейност 1-1-122 Общинска 
администрация
Параграф № Наименование 
2.Дейност 6-1-604 Осветление 
улици и площадки
3.Дейност 6-1-606 Изграждане 
ремонт улици и площади
4.Дейност 6-1-619 Други 
дейности по жилищно 
строителство и БКС
5.Дейност 8-3-832 Служби и 
дейности изграждане пътища
6.Дейност 6-1-606 Изграждане, 
ремонт и поддръжка на 
уличната мрежа
7.Дейност 3-0-311 ЦДГ
8.Дейност 3-0-389 Други 
дейности по образованието 
9.Дейност 4-0-412 МБАЛ 
10.Дейност 8-3-832 Служби и 
дейности по изграждане пътища
11.Дейност 8-6-898 Други 
дейности по икономиката
Параграф № Наименование 
12.Дейност 9-0-997 Други 
разходи
Увеличението на плана по 
бюджета за 2013 г. в Местни 
дейности да бъде за сметка на 
преизпълнение на приходни 
параграфи както следва:

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЧЕТЕТЕ
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА:
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За дейност 8-6-898 Други 
дейности по икономиката, част 
от увеличението на плана в 
размер на 10 000лв. се осигурява 
от намаление Параграф 97-00 
Резерв за непредвидени разходи.

ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ ЧЕТЕТЕ
НА САЙТА НА ОБЩИНАТА:
WWW.ELINPELIN.ORG 

Решения на Общински съвет - Елин Пелин
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На 23.02.2013г. Община Елин Пелин бе до-
макин на VI открито първенство по Таеку-
он-До ITF за купа „Левски”. Турнирът бе в под-
крепа на инициативата „Млади приятели на 
полицията“ и  е  част от честванията на 100 
годишния юбилей на Спортен клуб „Левски“.
Първенството се проведе под патронажа на 
кмета на Община Елин Пелин г-жа Галя Геор-
гиева. Организатори на турнира бяха: Таеку-
он-До клуб „Левски“, Спортен клуб „Левски“, 
Спортна Асоциация МВР, Централен полицей-
ски Таекуон-До клуб, Българска Aсоциация по 
Таекуон-До. В състезанието взеха участие 234 
млади таекуондисти, представящи 24 клуба от 
4 града (Елин Пелин, София, Перник, Бургас) в 
категории: деца (6-7, 8-9, 10-11 и 12-13 годи-
ни), юноши и девойки (14-17 години) в след-
ните индивидуални дисциплини: туль, спа-
ринг, специална техника и силов тест.

Турнирът бе открит от г-жа  Ангелина Ди-
митрова- зам. кмет на Община Елин Пелин, г-н 
Явор Тасев- генерален секретар на Българска 
асоциация по Таекуон-До и г-н  Венцислав Иг-
натов- Председател на Българска Асоциация 
по Таекуон-До и председател на Управителния 
съвет на ,,Централен полицейски таекуон-до 
клуб. Почетни гости на събитието  бяха г-н 
Люсиен Велчев - първи зам.- председател на 
спортен клуб „Левски” и комисар Иван Младе-
нов - генерален секретар на Спортна Асоциа-
ция - МВР. 

 Г-н Игнатов запозна присъстващите с поли-
тиката на Централен полицейски Таекуон-До 
клуб, той обясни, че основното и най-важното 
в това бойно изкуство е изграждането на хора: 
„ Ние градим добри и стойностни хора”,допъл-
ни той. Г-н Игнатов обясни, че съдържащите 
се в това изкуство дисциплина, техника и дух 
са средства за развитието на чувство на спра-

ведливост, твърдост, хуманизъм и целеустре-
меност в практикуващите. При откриване-
то на турнира  състезателите от Елин Пелин 
представиха изключително увлекателна и 
технична  демонстрация по Таекуон-До. Те    
спечелиха 2 златни, 1 сребърен и 4 бронзови 
медала под ръководството на Марио Данов. 
Всички зрители на състезанието се насладиха 
на майсторското изпълнение на участници-
те. След оспорвана борба най-добрите от тях 
бяха отличени с индивидуални награди. Със-
тезанието бе предавано онлайн през сайта на 
спортната асоциация на МВР: www.livestream.
com/samvr .

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ДОМАКИН НА VI ОТКРИТО ПЪРВЕНСТВО 
ПО ТАЕКУОН-ДО  ITF ЗА КУПА „ЛЕВСКИ”

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН С ГРИЖА КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА

Община Елин Пелин прие годишен план за 
младежта 2014година., който  е разработен на 
основание чл.15 и чл. 16 от Закона за младежта 
и е в съответствие с Националната стратегия 
за младежта 2010- 2020г. Грижата за младите 
хора  е приоритет и е част от националната ка-
уза, за  осигуряване Европейско развитие на 
България.  Планът определя дългосрочните 
цели и приоритети за развитие в областта на 
младежките политики. Основната му цел е: 
създаване на благоприятна, насърчаваща и 
подкрепяща среда за успешна професионална 
реализация и качество на живот на младите 
хора. Заложените в него приоритети и специ-
фични цели са насочени към създаване на бла-

гоприятни условия за обучение и професио-
нално образование, социално и личностно ре-
ализиране на младите хора, за участието им в 
обществения и икономически живот, за приоб-
щаването им към управлението на местно, об-
ластно и национално ниво, както и за връщане 
в България на обучаващите се в чужбина. Пла-
нът за младежта си поставя за цел и провежда-
нето на международни младежки обмени, тре-
нировъчни обучения, популяризиране на мест-
ното самоуправление. След дейностите  залег-
нали в него са и превенцията на рисковото 
поведение на младите хора във връзка с ХИВ/
СПИН, тютюнопушене,наркотици. Очакваните 
резултати са да се постигне представителство 

на младите хора в местното самоуправление 
и в обществения живот и участието им в мла-
дежките международни обмени, както и ус-
пешната им професионална реализация, както 
и създаване на добри условия за спортуване и 
осмислено свободно време. Сред резултатите, 
които планът трябва да постигне са и актив-
но участие на младите в социални и културни 
организации и проекти, осигуряващи форми-
рането на гражданско общество, намаляване 
на броя на правонарушенията, извършвани от 
млади хора, подобряване на възможностите за 
професионална и социална реализация. На об-
щинско ниво този подход ще развиваме  чрез 
конструктивен диалог с младите хора при 
формулирането, осъществяването и оценката 
на техните политики и ангажиране на всички 
организации и институции, работещи с млади 
хора. Именно в изпълнението на тази цел през 
2013г. бе учреден и Консултативния съвет по 
въпросите на младежта, който изразява мне-
нието на младите хора от града и има за цел да 
подпомага работата на общинска администра-
ция в организирането, координирането и реа-
лизирането на младежката политика, както и 
дейностите по вземане на управленски реше-
ния, след проучване на желанията, мненията 
и интересите им. Основната цел на ръковод-
ството на Общината съвместно с младежкия 
консултативен съвет е чрез изпълнението на 
плана за младежта да  се създаде  благоприят-
на, среда за успешна професионална реализа-
ция на младите хора.
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ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛЕН СЪСТАВ „НЕЖНИ СТРУНИ“ НА 20 ГОДИНИ
  По случай двадесет годишния си юбилей во-
калната група за стари градски песни „Нежни 
струни” и младите актьори от театрална група 
„Талант” изненадаха почитателите на шлагер-
на музика с празничен концерт. Събитието се 
проведе на 14 февруари в салона на читалище-
то в град Елин Пелин. Концертът се радваше 
на засилен интерес от ценители на хубава-
та градска песен. Сред специалните гости бе 
зам.-кмета на Община Елин Пелин, г-жа Анге-
лина Димитрова. Кметът на Община Елин Пе-
лин г-жа Галя Георгиева изпрати поздравите-
лен адрес до талантливите музиканти. В тази 
задушевна и вълнуваща атмосфера 15-ната 
членове на състава представиха редица свои 
произведения, които грабнаха публиката, а 
младите актьори впечатлиха присъстващите  
със своя талант и въображение. 

  ДО
ВИС „НЕЖНИ СТРУНИ“
ПРИ НЧ „ЕЛИН ПЕЛИН“, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 
 
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС           
 УВАЖАЕМИ   ДАМИ И ГОСПОДА,      

За мен е удоволствие да Ви поздравя от името на 
Община Елин Пелин и лично от мое име с 20–го-
дишнината на вокално – инструментален състав 
„Нежни струни“ при НЧ „Елин Пелин 1896“, гр. 
Елин Пелин!
 Няма нищо по-прекрасно и благородно от 
това да дариш душа, талант и любов в името на 
музиката. За тези  20 години Вашият състав  има 
своя безспорен принос в мисията по популяризи-
ране на неизчерпаемите съкровища на българска-
та песен. Вашите незабравими музикални изяви, 
творческите успехи през годините и невероятно-
то Ви сценично присъствие са повод за гордост 
и всеобщо признание. Вие белязахте сцената на 
НЧ „Елин Пелин 1896“ с невероятния си талант и 
нестихваща енергия.  Музиката, която  изпълня-
вате  вдъхва надежда, че с усмивка и песен живо-
тът може да бъде по-красив.
          В този празничен ден сърдечно Ви пожелавам 
здраве, воля и енергия за дългогодишна и плодо-
творна дейност! 
Нека Вокално-инструментален състав „Нежни 
струни“ винаги да има публика, търсеща изку-
ството, благодарна за таланта и обичаща! 
 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
         
          ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
           Кмет на Община Елин Пелин

Читалище „Светли-
на-1975”, гара Елин Пелин 
стана домакин на първата 
самостоятелна изложба на 
младата художничка Джули-
ана Златева. Страстта й  по 
рисуването се появява,кога-
то през 2009г.е приета  в СОУ 
„Васил Левски” в гр.Елин Пе-
лин,в паралелка по „графи-
чен web дизайн”. Джулиана 
започва първите си стъпки 
по изучаване на изобрази-
телното изкуство под ръко-
водството на г-жа Теодора 
Савова и г-жа Гергана Най-
денова. Рисуването с молив 
е най-голямата и страст и 
най-голямото  и удоволст-
вие, въпреки че конкурсите,в 

които участва са предимно с 
четка и боя.Първият и успех 
е когато взима участие в пле-
нера ( рисуване на открито) – 
„Врачанска есен 2010” във гр. 
Враца, под ръководството на 
Т. Савова и печели трето мяс-
то. Талантливата художничка 
е включена в книгата на Ди-
митър Бербатов – „Успелите 
деца на България” за 2010г. 
Джулиана участва и в  учили-
щен конкурс „На ТИ с четката 
и мишката”,  на тема „Изку-
ството в моя свят” ,а картина-
та взима 1 –во място.Малко 
по-късно същата година пе-
чели 1-во място и в област-
ното състезание, посветено 
на 110-годишния юбилей 

на Софийска област на тема 
„Моето село,моят град,моята 
област”.

През 2012г. отново под 
ръководството на  Теодора 
Савова, печели 3 –то място и 
грамота на международния 
пленер ”Традиция,екология 
и творчество”  в Пловдив, там 
взима и сертификат за отлич-
но представяне.Следващият 
конкурс, в който участва е с 
рисунка в подкрепа на недо-
носените деца на България.

Ръководството на НЧ „Свет-
лина-1975” гара Елин Пелин, же-
лае  на Джули в личен и творче-
ски план много успехи и сбъдна-
ти мечти.

ПЪРВА САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА МЛАДАТА ХУДОЖНИЧКА ДЖУЛИАНА ЗЛАТЕВА
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125 ГОДИНИ ПОЩЕНСКО ДЕЛО В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
     През 2014 г. се навършват 125 г. от открива-
нето на околийска Телеграфо-пощенска стан-
ция/ТПС/ в с.Новоселци.   През 1889 г. е гласу-
ван първия закон  за пощите и телеграфите 
в България, който е  допълнен със закона за 
междуселската поща през 1894 г. Благодаре-
ние на което  се подсигурява организираното 
извършване на пощенските връзки в следос-
вобожденска България.
    Превозът на пощата се извършвал в различ-
ни посоки по определени трактове с каруцари 
и конски коли,сменящи се на конни станции.
За по-малките трактове били наемани кон-
ни куриери.Малко по-късно железопътният 
транспорт  подпомагал по-бързото осъщест-
вяване на кореспондентските връзки в стра-
ната и чужбина.
  Вероятно в с.Новоселци/днес гр.Елин Пе-
лин/ първата ТПС се е разполагала в частен 
дом. През 1892 год. е построена двуетажна 
обществена сграда – на околийското упра-
вление/днес на Общината/,където на втория 
етаж е имало помещения за Пощата.Статисти-
чески данни сочат,че една ТПС по онова време 
е обслужвала средно 136 кв.км и около 8 000 
жители. 
   В „Български алманах”за 1893 г. откриваме 
името на първия началник на Телеграфо-по-
щенската станция – Н . Стоянов. В същия ал-
манах за 1895 г. четем:-„А.Захариев – начал-
ник на ТП – станция,а Цветко Кодев – пред-
приемач на тракта Новоселци – гарата.” Един 
от най-старите пощенски служители в ми-
налото Цветан Карлов в интервю,дадено за 
в.”Елинпелинска заря” през 1971 г., си спомня: 
- „Аз постъпих на работа в новоселската ТПС 
през 1902 г.Отначало бях междуселски кури-
ер.Обслужвах 11 села,а това ще рече,че съм 
обикалял район от 50 км.Вършех си работата 
със собствен кон.Бяха ми дали само една тръ-
ба,с която сигнализирах като стигна в село-
то – свирках два пъти и хората знаеха,че съм 
пристигнал,а когато свирнех един път,това 
означаваше,че си тръгвам.През 1907 г.,след 
полагане на изпит,ме назначиха като поща-
льон в БДЖ.” 
   Около Балканските войни от 1912-1913 г. в 
общинската ТПС се появява телеграф,а след 
Първата световна война и телефон. Станци-
ята вече е ПТТС.По това време началник на 
Пощата е Тодор Ал.Симеонов,през 1925 – 1926 
г. – Спиро Спиридонов,през 1927-1928 г. – Ата-
нас Н.Македонски,през 1929 г. – отново  Тодор 
Симеонов,Иван Алексиев е телеграфист,теле-
фонистка е Климентина Анева,а пощальон е 
Григор Митов. Междуселски пощенски кури-
ери са били – първо бащата Кръсто К.Малчо-
в,а по-късно и сина му Петър Кръстев,както и 
Вельо Чокойски,Георги Спасов,Димитър Ни-
колов Найденов,Иван /Вачо/ Тодоров,Петър 
Цветков,Гергин Бонев.От пощонаемателите,-
които превозвали пощата с конски каруци,са 
били Саве Тодоров/Джилката/ и дядо Тото 
Стоянов от Голяма Раковица.Първият об-
служвал тракта гара – с.Новоселци ,а втори-
ят – тракта : гара - Лесново,Доганово,Богдан-
лия,Караполци,Огняново,Гол.Раковица.Един 
от старите пощальони е бил и  Никола Алек-
сов -  бай Коце „ раздавачо „.Стоян Фургов 
имал двуколка,с която превозвал пощата от 

с.Новоселци до гарата и обратно.Той имал   
сключен договор с Пощата и работил  това  
преди и след 1944 г. От 1941 г. Алипи Ботев е 
бил телеграфист,а после и началник на Поща-
та до към 1948 г.През 1943 г. ПТТС е била пре-
местена в сградата на РПК „Развитие”,по-къс-
но – в къщата на Ненко Ангелов Новаков,а 
през 1975 г.в своя сграда.В записана от музей-
ния работник информация от 1996 г. старият 
началник на Пощата  Ценко Атанасов Ненов 
си спомня :-„Постъпих на работа в елинпе-
линската Поща през 1964 г. като счетоводи-
тел.След време станах главен счетоводител.
От 1972 г. до 1989 г.бях началник на Пощата – 
цели 25 години,за което бях почетен с медал.
До 1969 г. началник ни беше Петър Хр.Петров 
от Врачанско.След него – Миланов,после – 
аз.Развитието на телефонните съобщения на 
съвременно ниво започна след изграждането 
на новата пощенска станция в гр.Елин Пелин 
и откриването й през 1975 г.Преди това об-
щината се обслужваше от дежурен телефо-
нист,работещ с ръчен номератор.Селата бяха 
свързани само с въздушни кабелни трасета 
и имаше телефони само в кметствата.В града 
освен в кметството – и в големите предприя-
тия.Около 1960 г.,когато телефонните връзки 
се осъществяваха чрез ръчно включване на 
номератора,телефонните постове бяха около 
100.В изграждането на новата пощенска сгра-
да,открита през 1975 г.,участваха много бри-
гадири,а самите пощенски служители дадоха 
по 1650 човеко-трудовни.Помагаха и местни-
те предприятия.След 1975 г. започна изграж-
дането на селищни телефонни мрежи и меж-
дуселищни кабелни телефонни връзки.Пър-
воначално подземно се кабелизира гр.Елин 
Пелин,после селата Столник,Лесново,Муса-
чево,Горна Малина/тогава беше към община 
Елин Пелин/,гара Елин Пелин. Това стана по 
стопански почин с участието на пощенци и 
населението на селата.До 1975 г.пощенските 
служители бяха около 40 човека.Откриване-
то на първата съвременна Автоматизирана 
телефонна централа/АТЦ/ в града ни стана 
през 1977 г. с капацитет 1 000телефонни пос-
та.Сега те са многократко повече.”  От края 
на 40-те години до средата на 90-те години 
на миналия век към Пощата съществуваше 
местен радиовъзел. Той информираше насе-
лението чрез надомни „радиоточки” и  висо-
коговорители на площада за международни-
те,националните и местни събития,както и за 
предстоящи мероприятия. В ТПС се раздаваха 
пенсиите на населението,което частично про-
дължава и днес.Началник  след Ценко Ненов 
става Димитър Бойчев,а след напускането му 
към 1995 г. на негово място е назначена Галя 
Георгиева.Далекосъобщенията /БТК/ се отде-
лят от Пощата през 1991 г.БТК е към мобилен 
оператор „Виваком” от 1996 г.,а новият им на-
чалник е Златко Димитров. След Галя Георги-
ева, която е избрана за кмет на Община Елин 
Пелин, от края на 2007 г. началник на пощата 
става Боряна Георгиева, а по-късно и до днес 
е Даниела Панова. 

                                                      Автор:  Павел Канев        

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В С. ПЕТКОВО
   Г-н Борислав Стойчев, кмет на село Петково  организира кон-
курс за най-хубаво вино и ракия по случай Трифон Зарезан.  
Производители на домашно вино и ракия се съревнораваха 
в конкурса. Тричленно жури оцени качествата на напитките. 
Г-н Борислав Стойчев връчи  награди и грамоти на участни-
ците  и им пожела  здрава и плодородна година.В празничната 
програма взеха участие местни самодейни колективи. 

 На 14.02.2014г. в с. Голяма Раковица по стар български оби-
чаи бе отпразнуван Трифон Зарезан. Посетителите на Дневен 
център за възрастни хора съвместно с жителите на с. Голема 
Раковица отбелязаха празника с народни песни и много добро 
настроение. Не беше пропуснат и актуалния празник на влю-
бените. Дядо Цеко от ДЦСХ собственоръчно направи вален-
тинки, които бяха поднесени с много любов  на всички учас-
тници в празника.
 Хората от ДЦСХ, с. Голема Раковица за пореден път до-
казаха, че възрастта няма значение, когато духът е още млад.

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В 
С. ГОЛЯМА РАКОВИЦА

КОНКУРС – ДЕГУСТАЦИЯ ЗА НАЙ- ХУБАВО 
ВИНО И РАКИЯ В С. РАВНО ПОЛЕ

  С  конкурс-дегустация за 
най-хубаво вино и ракия и 
кулинарна изложба  бе отбе-
лязан празника на винарите 
и лозарите Трифон Зарезан 
в с. Равно поле. Организатор 
на събитието бе г-жа Весели-
на Спасова.  В конкурса взеха 
участие голяма част от жите-
лите на селото. Качествата 
на напитките оценяваха  ко-
мисия от „Българската асо-
циация на професионалните 
сомелиери.”   Наградите на 
отличилите се винари бяха 
връчени  от председателя 

на Българска Асоциация на 
професионалните сомелие-
ри - г-н Михаил Марковски, а 
голямата награда бе СПА уи-
кенд за двама. Г-жа Спасова 
пожела здраве и берекет на  
всички жители на селото.В 
празничната програма взеха 
участие местни самодейни 
колективи.
На този ден лозарите се мо-
лят за плодородие след дъл-
гата зима. В духа на традици-
ята представители на ГЕРБ 
пожелаха на съселяните си 
здраве и богата реколта. 
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ЧАСТНА КОМПАНИЯ 
ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ
 ПИЛОТ НА ТВМ850

КАНДИДАТА ТРЯБВА ДА 
ОТГОВАРЯ НА 

СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. ОБЩ НАЛЬОТ НАД 20000 
ЧАСА.

2. ЛЕТАТЕЛНИЯ ОПИТ НА 
КАНДИДАТА ТРЯБВА ДА 
ОБХВАЩА СЛЕДНИТЕ ГЕ-
ОГРАФСКИ РЕГИОНИ: ЕВ-
РОПА, СЕВЕРНА И ЮЖНА 
АМЕРИКА, БЛИЗКИЯ И ДА-
ЛЕЧЕН ИЗТОК, АВСТРАЛИЯ, 
MNPS И IORA.

3. ПЕРФЕКТНО ВЛАДЕЕНЕ 
НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПИС-
МЕННО И ГОВОРИМО.

МОЛЯ ИЗПРАТЕТЕ CV НА 
СЛЕДНИЯТ E-MAIL:

OFFICE@INTERSKY.BG

ИВАН 
КАРАДЖОВ

Любов, ти глътка въздух, пламък,
любов единствена в света,
житейския сизифов камък

със теб ще тикнем до върха.

Любов - копнеж, ти светъл порив,
любов - изгаряща до край.

Стремим се тук под твоя покрив,
да заживеем своя рай.

Любов, ти снимка пожълтяла
във прашния албум един.
Любов, дали си отлетяла
със аромата на жасмин.

Любов – дъждец ти благотворен,
помилвай нашите души,

животът ни така затворен
със тебе пак ще процъфти.

Танц от пируети    
със себе си   

във времето, сами.
Под тропота на каста-

нети    
и погледи на влюбени 

жени.
Танцувай сам.
Танцувай лудо    

в омагьосан кръговрат,   
където страстите бу-

шуват  
без начало и без край.

Играй,
залагай   

и продавай   
духа във теб.
Душата – не!

Триумфът ражда се от 
нея,   

яхнал белите коне на 

свободата,  
твоята стихия,   

устремена към варха.
Пази я!

И ръце вдигни    
в молитва към небето,  

към светлината в тво-
ите очи,     

където     
сълзите танцуват   

в отблясъка от слънче-
ви лъчи.

Последен танц.
Последен пирует   

в този омагьосан, лице-
мерен свят.

Обичаш ли, не може да 
се спреш.

Не се живее от любов,   
без да си способен да да-

деш!
ЕЛИСАВЕТА
 ЦВЕТКОВА

ЛЮБОВ БОЛЕРО

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ
„ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”
С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ
„ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”
С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

Община Елин Пелин на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП-Парцеларен план 
за транспортен достъп до ПИ №№ 007022 и 007045 /собственост на „ Сириус Консултинг България  “ ЕООД/ в зем-
лището на с.Мусачево, Община Елин пелин, Софийска област. Трасето за транспортен достъп преминава в общински 
полски път № 000168 по КВС на землището на с.Мусачево. 

Проектът и съпътстващата 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“ заинтересуваните 

лица могат да се запознаят с материалите по преписката и да направят писмени възражения, предложения и иска-
ния по проекта за ПУП-ПП до кмета на Общината.

Съобщението е обнародвано в „ Държавен вестник “ – бр.6/ 21.01.2014г


