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Кметът на Община Елин Пелин, 
г-жа Галя Георгиева взе участие във 
форум на тема “Тенденции и състоя-
ние на пазара на индустриални зони, 
производствени и офис площи, ло-
гистични паркове”, който се проведе 
на 21 март в „Интер Експо Център“.    
Конференцията  представи различни 
проекти в сферата на инфраструкту-
рата, като акцентира върху интереса 
към изграждането, разширяването и 
модернизацията на индустриалните 
проекти в България.

          На форума Г-жа Георгива пред-
стави презентация на тема „Община 
Елин Пелин- индустриален климат 
и бизнес възможности“, в която бяха 
изтъкнати всички предимства на Об-
щината, като стратегическо разполо-
жение в близост до столицата и до ос-
новните пътни артерии-– магистрала 
„Тракия“, магистрала „Хемус“, както 
и две жп линии. Регионът е предпо-
читан за инвестиции в складови и 
логистични площи, както и в произ-
водство. От 2007 г. до 2013 г. инвести-
тори са вложили над 219 млн. лева в 
логистични, складови и промишлени 
проекти, като са създадени над 1 900 
работни места.

Тя обясни, че приоритетни за раз-
витието на Общината са дейности-
те, подкрепящи бизнес развитието 
и стимулиращи привличане на нови 
инвестиции и повишаване на зае-
тостта.

Инвеститорите избрали Елин Пе-

лин през  последните година  са: „Бил-
ла” за изграждането на логистичната 
база на водещата компания  са вло-
жени над 23 милиона лева, а открити 
работни места са над 60.

През 2008 година в село Гара Елин 
Пелин  са открити складове от воде-
щата дистрибуторска компания за 
бързооборотни стоки “Кавен Орбико”.
Застроена площ  е 22 хиляди квадрат-
ни метра. Стойността на инвестиция-
та е около 4млн. лв.  Открити са 110 
работни места.

Логистичен център на  Т- Маркет 
бе открит в село Гара Елин Пелин 
през 2011 година.  Инвестицията е 

около 3 милиона лева. Открита  са 
над 80 нови работни места.

Предстои откриването на “Хеликс” 
ООД   в село Гара Елин Пелин. Обек-
тът представлява изграждане на ин-
сталация за сепариране на минерала 
вермикулит и инсталация за експан-
диране на вермикулитов концентрат 
в закрити помещения. Ще бъдат от-
крити 20 работни места.

На 27 март 2009 година бе напра-
вена първата копка на логистичен 
център “Лидъл” близо до село Равно 
поле. Обектът  е изграден в рамките 
на осем месеца върху площадка от  
138 000 квадратни метра. Общата ин-

вестиция се оценява на около 50 ми-
лиона лева. В него работят 250 души, 
като повечето от тях са жители на Об-
щина Елин Пелин.

На 8 юли 2010 година „Екопак Бъл-
гария”  откри модерна инсталация за 
сортиране на отпадъци от стъклени 
опаковки в село Равно поле. Открива-
нето на новата линия бе най-голяма-
та инвестиция на “Екопак България” 
за 2010 година. Тя е  на стойност 3 ми-
лиона и 800 хиляди лева.   За обслуж-
ването на инсталацията за сортиране 
на отпадъци от стъклени опаковки са 
открити 16 работни места.

На 5-и ноември 2009 година на те-
риторията на завод Денел в село Рав-
но поле се  откри най-голямата инста-
лация за сушене и фракциониране на 
силициеви пясъци в България.Тази 
нова инвестиция за сухи строителни 
смеси е на стойност  5 милиона лева. 
Изградена е за период от една година. 
Отличава се с висока производител-
ност и ниски нива на отделен прах в 
околната среда. Открити са 15 работ-
ни места.

През 2008 година в  село Столник 
компанията „БРАМАК ” откри завод 
за покривни системи. Размера на ин-
вестицията е на стойност 18 милиона 
лева. Заводът е разположен на обща 
площ от 40 хил.  кв.м. Открити са над 
80 работни места.

продължение на стр. 2

ПРИВЛИЧАНЕТО НА НОВИ ИНВЕСТИЦИИ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И РАЗКРИВАНЕТО НА 
НОВИ РАБОТНИ МЕСТА Е ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА 3-ТИ МАРТ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
Община Елин Пелин почете На-

ционалния празник на България 
3-ти март с  патриотична програма. 
Официални гости на събитието бяха : 
г-жа Галя Георгиева – кмет на Община 
Елин Пелин, г-н Георги Костов- пред-
седател на ОбС, г-н Йордан Йорданов 
– зам.кмет, г-жа Ангелина Димитрова 
- зам.кмет, г-жа Цветанка Методиева – 
секретар, общински съветници, кме-
тове на кметства и много граждани и 
гости на града. 

Началото на тържествения кон-
церт, посветен на 136 години от Осво-
бождението на България бе известен 
от камбанен звън. Програмата про-
дължи с химна на Република Бълга-
рия и издигането на националният 
трибагреник.

Кметът на Община Елин Пелин 
г-жа Галя Георгиева поздрави жите-
лите и гостите на празника. В привет-
ствието си тя заяви:

„В нашия летопис има страници, 
които винаги ще изпълват сърцата 
ни с гордост. В нашата славна исто-
рия има много примери на духовно 
величие и патриотична саможертва. 
Споменът за тези велики моменти ни 
дава самочувствие и осмисля през ве-
ковете нашата национална идентич-

ност. Той поддържа нашия дух и ни 
дава сили да преодоляваме възниква-
щите по пътя трудности с мисълта и 
грижата  за доброто на нашето обще-
ство и на нашите деца! 

 Скъпи съграждани,
Днес е свещена дата за всички нас, 

защото на този ден преди 136 г. след 
5-вековно османско робство, Бълга-
рия възкръсва за нов живот. Това е  
дата събрала в едно саможертвата, 
признателността, родолюбието, пре-
клонението и възторга на българите 
за  свобода.

      Днес нашата  отговорност към 
жертвата на загиналите и към памет-
та на предците ни е да запазим  иде-
ала за чисто и свято отечество. А то 
най-напред започва в сърцата ни!

Честит национален празник!”
Програмата продължи с изпълне-

ния на творчески колективи от Общи-
ната: ДВГ „Камбанки” с ръководител 
Бинка Георгиева , гостите се наслади-
ха на изпълненията на ОДЗ „Радост”и 
ОДЗ „Здравец” и прекрасните изпъл-
ненияна ВГ „Шарени мъниста“.  Праз-
ничната програма завърши с  профе-
сионалното изпълнение на „ Шопски 
ансамбъл” с ръководител Ради Радев.
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На тържествена церемония по приемане и сда-
ване на длъжността „Командир на 38-ми” батальон 
за ЯХБЗ и Е”, майор Анатолий Димитров прие ко-
мандването на военно формирование 42600 – Му-
сачево от подполковник Васко Михайлов. На цере-
монията присъстваха заместник-командирът на 
Сухопътните войски – бригаден генерал Красимир 
Кънев и комисия от Командването на Сухопътните 
войски. 

      В обръщението си към военнослужещите, 
бригаден генерал Кънев благодари на подполко-
вник Михайлов за професионализма и всеотдай-
ността по време на неговата служба във военното 
формирование и посочи очакванията си от новия 
командир – майор Анатолий Димитров. 

Той пожела успешно изпълнение на задачите, 
поставени пред батальона в интерес на развитието 
на Сухопътните войски и на Българската армия. 

Подполковник Михайлов, вече като началник на 
сектор „Подготовка на подразделенията за ЯХБЗ и 
Е” в Командването на Сухопътните войски, произ-

несе приветствено слово пред целият личен състав 
на военно формирование 42600 – Мусачево. В сло-
вото си той посочи трудностите и успехите, през 
които е преминал като командир на формирова-
нието, приоритетите в учебно-бойната подготов-
ка, стоящи пред личният състав на военното фор-
мирование и пожела преди всичко – здраве, много 
сили и кураж, благополучие и успехи във всяко на-

чинание на новия командир и на личния състав от 
формированието. 

        Бригаден генерал Красимир Кънев предаде 
бойното знаме на военното формирование на ма-
йор Димитров. Ритуалът завърши с изпитване на 
личния състав на формированието и преминаване 
в тържествен марш.

МАЙОР АНАТОЛИЙ ДИМИТРОВ ПРИЕ КОМАНДВАНЕТО 
НА БАТАЛЬОНА В С. МУСАЧЕВО

продължение от стр. 1

2009 година в село Столник се 
откри логистичен център на “Пени 
маркет България”. Сградата е със 
складова площ 28 хиляди квадратни 
метра. Инвестицията е на стойност 30 
милиона лева. Открити са около  500  
работни места.

Белгийският дистрибутор на прес-
ни и замразени хранителни продукти 
„Унивег” откри през 2011 година в 
село Мусачево  новия си логистичен и 
дистрибуционен център. Базата раз-
полага с обща складова и логистична 
площ от 8 хиляди квадратни метра, а 
инвестицията възлиза около 13 ми-
лиона лева. Открити са около  110 ра-
ботни места.

През 2009 година в село Мусачево 
бе открит шоурум на “Йаф  България”-  
водещ търговец на дървен матери-
ал за    централна и източна Европа. 
Общата застроена площ на обекта е 
малко над 3 хиляди квадратни метра. 
Инвестицията възлиза на 6 милиона 
лв. Открити са 30 работни места.

През 2012 год. в село  Мусачево бе 
открит филиал на южноафриканска-
та компания Ей Ел Си, която изработ-
ва луксозни интериорни елементи от 
кожа за автомобилната индустрия. 
Инвестицията в производството в 
село Мусачево възлиза на 8  милиона 
лева. Разкрити са 500 работни места.

През 2011година в село Григорево 
бе открит обект на “ДОЛАНДИЯ БЪЛ-
ГАРИЯ” - вносител на падащи бордове 
и лифтове. Инвестицията е  в размер 
на 10 милиона лева. Разгърнатата за-
строена площ 10 хиляди квадратни 
метра. Открити са 50 нови работни 
места.

През 2008 година в село Григоре-
во  „Земелрок”  откри предприятие 

за производство на бетонови павета. 
Разгърнатата застроена площ е  над  
3 хиляди квадратни метра. Инвести-
цията е на стойност: 13милиона 785 
хиляди лева. Открити са 30 работни 
места.

През 2008 година в село Нови хан 
стартира дейността на “Телевизио-
нен и киноцентър”. Изградените за 
целта   сгради са с разгърната площ 
7 хиляди и 600 квадратни метра. Ин-
вестицията възлиза на  24 милиона 
лева. Разкрити са 30 работни места.

През 2009 година се откри хирур-
гична болница  “Скин Системс”, село 
Доганово. Клиниката е оборудвана с 
високотехнологична апаратура. От-
крити са 15 работни места.

През 2008 година в  село Столник 
компанията „БРАМАК ” откри завод 
за покривни системи. Размера на ин-
вестицията е на стойност 18 милиона 
лева. Заводът е разположен на обща 
площ от 40 хил.  кв.м. Открити са над 
80 работни места.

2009 година в село Столник се 
откри логистичен център на “Пени 
маркет България”. Сградата е със 
складова площ 28 хиляди квадратни 
метра. Инвестицията е на стойност 30 
милиона лева. Открити са около  500  
работни места.

Белгийският дистрибутор на прес-
ни и замразени хранителни продукти 
„Унивег” откри през през 2011 година 
в село Мусачево  новия си логистичен 
и дистрибуционен център. Базата 
разполага с обща складова и логис-
тична площ от 8 хиляди квадратни 
метра, а инвестицията възлиза около 
13 милиона лева. 

Открити са около  110 работни 
места.

През 2009 година в село Мусачево 
бе открит шоурум на “Йаф  България”-  

водещ търговец на дървен матери-
ал за    централна и източна Европа. 
Общата застроена площ на обекта е 
малко над 3 хиляди квадратни метра. 
Инвестицията възлиза на 6 милиона 
лв. Открити са 30 работни места.

През 2012год в село  Мусачево бе 
открит филиал на южноафриканска-
та компания Ей Ел Си, която изработ-
ва луксозни интериорни елементи от 
кожа за автомобилната индустрия. 
Инвестицията в производството в 
село Мусачево възлиза на 8  милиона 
лева. Разкрити са 500 работни места.

През 2011година в село Григорево 
бе открит обект на “ДОЛАНДИЯ БЪЛ-
ГАРИЯ - вносител на падащи бордове 
и лифтове. Инвестицията е  в размер 
на 10 милиона лева. Разгърнатата за-
строена площ 10 хиляди квадратни 
метра. Открити са 50 нови работни 
места.

През 2008 година в село Григоре-
во се откри предприятие за производ-
ство на бетонови павета. Разгърната-
та застроена площ е  над  3 хиляди 
квадратни метра. Инвестицията е 
на стойност: 13милиона 785 хиляди 
лева. Открити са 30 работни места.

През 2008 година в село Нови хан 
стартира дейността на “Телевизио-
нен и киноцентър”. Изградените за 
целта   сгради са с разгърната площ 
7 хиляди и 600 квадратни метра. Ин-
вестицията възлиза на  24 милиона 
лева. Разкрити са 30 работни места.

През 2009 година се откри хирур-
гична болница  “Скин Системс”, село 
Доганово. Клиниката е оборудвана с 
високотехнологична апаратура. От-
крити са 15 работни места.

Ноември 2013г. в с. гара Елин Пе-
лин  бе открит логистичен център на 
„dm България“. Общата стойност на 
инвестицията възлиза на 7 милиона 
лева. Складът се разпростира върху 

обща площ от 4300 кв.метра. Разкри-
ти са 30 работни места.

На 20 февруари 2014г. в с. Мусаче-
во бе направена първа копка на ло-
гистичен център на фирма Гебрюдер 
Вайс България, една от най-успешни-
те транспортни и логистични фирми 
на българския пазар. Центърът ще се 
разположи на площ от 56559 кв. ме-
тра.

Швейцарската компания „Триза” 
закупи терен с цел изграждането на 
модерен производствен и логистичен 
център в с.Гара Елин Пелин.  Очаква-
ната първоначална инвестиция е за 
над 2.5 млн. евро.

Предстои изграждане на „Ло-
гистичен парк East Ring“Проектът 
предвижда поетапноизграждане на 
комплекс от складово-логистични 
сгради и зони за лека промишленост, 
разположен върху компактен терен 
от 550 декара, намиращ се в землище-
то между с. Нови Хан и гара Елин Пе-
лин.  Предвижда се общата разгъната 
застроена площ да бъде 134 290 кв. м, 

Реализирането на инвестицион-
ния проект ще доведе до създаване 
на около 2 хил. работни места. По 
време на строителството и пускането 
в експлоатация ще бъдат заети около 
400 души.

Благодарение на успешното упра-
вление и следвайки програмата за 
развитието на района, ръководство-
то на Общината привлече от  2007г. 
до сега  инвестиции в размер на 219 
милиона  лева. Коефицентът на без-
работица е един от най-ниските в 
страната, а разкритите нови работни 
места са над 1 900.

ПРИВЛИЧАНЕТО НА НОВИ ИНВЕСТИЦИИ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И РАЗКРИВАНЕТО НА 
НОВИ РАБОТНИ МЕСТА Е ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА
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КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА - Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ЗАРАДВА 
С МАРТЕНИЧКИ ДЕЦАТА!

На 1 март, г-жа Галя Георгиева-кмет на Об-
щина Елин Пелин  и г-жа Цветанка Методиева 
– секретар, посетиха всички детски градини 
на територията на Общината  и Дома за деца 
лишени от родителска грижа в с. Доганово. Те 
раздадоха мартенички на малчуганите, с по-
желание да са винаги здрави, весели и засме-
ни. 

„Връзването на мартеници е един от оби-
чаните български обичаи. С тази инициатива 
искахме да изненадаме и зарадваме децата. 
Подарявайки им този символ на българските 
традиции, желаем здраве и благополучие как-
то на тях, така и на техните родители“. - каза 
г-жа Георгиева.

Инициативата на ръководството на Общи-
ната бе посрещната с много усмивки и  радост 
от  децата и служителите в детските заведе-
ния. 

По инициатива на г-жа Бисерка Николова, об-
щински съветник от ОбС Елин Пели  в село Габра 
бе открита школа по изобразително изкуство. Про-
екта е реализиран с финансовата подкрепа на ди-
ректора на училището в селото-г-жа Янка Петрова. 
Официални  гости на събитието бяха г-н Георги 
Костов, председател на ОбС Елин Пелин и общин-
ски съветници.

 „Целта на школата е усъвършенстване на твор-
ческите умения и естетическия усет, които създа-
ват у децата добра основа при изграждането им 
като личности. За нас – възрастните остава една 
много важна задача, да ги подкрепяме, обичаме и 
да се опитаме да надникнем в техния свят, защото 
в рисунките се крие ключът към душата на човека“ 

Именно това бе и причината да реализираме тази 
прекрасна иницатива“, каза г-жа Бисерка Николова. 
Г-н Георки Костов заяви, че винаги е на разположе-
ние  за проблемите на жителите в с. Габра, тай по-
дари комлеткти за рисуване на бъдещите художни-
ци и  допълни че  чрез изобразителното изкуство 
децата  се стремят към съвършеното, към изящно-
то и красивото. 

В школата могат да се включат  всички деца, 
които имат желание да се занимават с рисуване.  
Ръководил ще е г-жа Ирина Трайкова, коята е пре-
красен художник с дългогдишен педагогически 
стаж. Заниманията ще бъдат с продължителност 2 
часа. 

ШКОЛА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ОТВОРИ ВРАТИ В С. ГАБРА

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК
 В ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,  С. ДОГАНОВО

На 28.02.2014 год. в ОУ”Свети Свети Ки-
рил и Методий” с.Доганово, тържествено бе 
чествана 136-годишнината от Освобождение-
то на България.

      На фона на маршова музика, госпожа 
Григорка Георгиева-учител по история и ци-
вилизация, произнесе слово, посветено на 
празника, след което, учениците си припом-
ниха важни факти, свързани с Руско-турската 
освободителна война.

     Кулминацията на тържеството бе със-
тезанието „Аз обичам България”, в което 
участници бяха отборите: Шипка и Самарско 
знаме. След оспорвана игра, журито определи 
за победител -отбор Шипка, който показа  от-
лични знания.

    Краят на празника бе отбелязан с песни, 
посветени на България, в изпълнение на уче-
ници от VІ клас, под ръководството на госпо-
жа Татяна Милкова.

Стефка Григорова-директор

„БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ”

По случай 3-ти март Националния празник на България,  в 
салона на НЧ Безсмъртие“, с. Лесново , учениците от ОУ „Хрис-
то Ботев“ представиха грандиозен исторически танцов спек-
такъл „България през вековете”, организиран от г-жа Борис-
лава Надкова- Христова и г-жа Радка Шиндарска, учители в ОУ 
„Христо Ботев“, с. Лесново. В концерта взеха участие всички 
възпитаници на училището.  Те заслужено получиха овациите 
на публиката, впечатлена от изпълненията им. 

Грандиозният концерт представи една въздействаща ис-
торическа разходка от времето на хан Кубрат и Стара Велика 
България, събитията на XX век, предопределили съдбата на 
страната ни, както и ключови събития от българската исто-
рия като създаването на славянската писменост, Златният век 
на цар Симеон I, сватбите на цар Иван Асен II, могъществото 
на Второ Българско царство и последвалото падане на Бъл-
гария под османска власт. Танцовата постановка завършва с 
приемането на България в Европейския съюз. 

С невероятната си зрелищност и драматично въздействие 
спектакълът остави усещането за нещо неповторимо – като 
визия, очарование и разтърсваща дълбочина.

 В настоящите тежки и смутни времена, човек има нужда 
да се усмихне, но усмивката да се роди от нещо красиво.

     Човек има нужда да се опре на нещо,което да му повдиг-
не самочувствието.

     Човек има нужда от емоция, която да го накара от очите 
му да бликат сълзи, които да не иска да крие и изстрие!

    Това сторихте Вие, колежки!
   На 3-ти март в салона на читалището в с. Лесново, Вие ни 

поднесохте един великолепен спектакъл под наслов: „Бълга-
рия през вековете“. 

    По време на спектъкала аз бях българка със самочувствие, 
породено от златните страници на българската история.

На Вас и на учениците- благодаря!
     

     Маргирита Трифонова,
учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Лесново

Кметът на Община Елин Пелин, г-жа Галя Ге-
оргиева  взе участие  в XII Конгрес на ЕНП, който 
се  проведе на 6-7 март 2014 година в ирландската 
столица Дъблин.  ПП ГЕРБ бе представена лично от 
председателя на партията – г-н Бойко Борисов, за-
местник-председателят- Цветан Цветанов, кметът 

на София - г-жа Йорданка Фандъкова, кметът на 
Бургас - г-н Димитър Николов, евродепутатите на 
ГЕРБ, народните представители Томислав Дончев и 
Цвета Караянчева, кметът на Стара Загора - Живко 
Тодоров, кметът на Варна- Иван Портних и кметът 
на Благоевград - Атанас Камбитов. 

На конгреса присъстваха  повече от 2000 учас-
тници, включително ръководители на институ-
ции на ЕС, държавни и правителствени ръково-
дители, партийни лидери, министри, национални 
и европейски парламентаристи, делегати от пар-
тии-членки на ЕНП в цяла Европа.

Програмата на 6 март  започна  със съвместен 
семинар на ЕНП и групата на ЕНП в ЕП на тема „Ре-
шението е Европа”. Проведе си и политическата 
асамблея, след което започва първата сесия на кон-
греса включваща дискусия и гласуване на програ-
мата за действие на ЕНП за периода 2014-2020г. 

В рамките на конгреса г-жа Георгива  участва в 

срещи на  представителите на местната и централ-
на власт от различни държави в Европа  на които 
бяха обсъдени предизвикателствата пред местно-
то самоуправление в рамките на новия програмен 
период на Европейския съюз 2014-2020. Г-жа  Геор-
гиева участва и  в дебатите по различните резолю-
ции, част от дневния ред на конгреса. 

Делегацията от България  взе участие в обсъж-
дането и избора на кандидат на ЕНП за председа-
тел на Европейската комисия. Бившият премиер на 
Люксембург Жан – Клод Юнкер бе избран за канди-
датът на Европейската народна партия за предсе-
дател на Европейската комисия. Делегатите  под-
крепиха кандидатурата му с 382 гласа. Г-н Юнкер  
произнесе реч пред участниците в конгреса и даде 
специална пресконференция. 

 С  конгреса стартира общоевропейската кампа-
ния на ЕНП за европейските избори през май тази 
година.

Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ВЗЕ УЧАСТИЕ В
КОНГРЕСА НА ЕВРОПЕЙСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ В ДЪБЛИН
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           БРОЙ 3 - МАРТ 2014 Г.4
Решения на Общински съвет - Елин Пелин

ОБЯВЛЕНИЕ
Общински съвет-Елин Пелин на основание чл.22 ал.2 

от ЗМСМА
1.обявява, че Решение №887/20.02.2014г. на Общински 

съвет е оспорено от Областният управител на Софийска 
област и е образувано дело №326/2014г. на Административен 
съд София област.

2.обявява, че Решение №864/30.01.2014г. на Общински 
съвет е оспорено от Областният управител на Софийска 
област и е образувано дело №189/2014г. на Административен 
съд София област 

3.обявява, че Решение №861/30.01.2014г. на Общински 
съвет е в сила, съгласно Определение №208/04.03.2014г. на  
Административен съд София област по дело №190/2014г.                                

Общински съвет-Елин Пелин

Решение № 866
Общински съвет- Елин Пе-

лин, неговите комисии и взаи-
модействието му с Общинската 
администрация:- Предложение с 
вх. № ОА- 7306/ 18.02.2014 г. от 
Кмета на Община Елин Пелин, 
относно приемане на Общински 
годишен план за младежта за 
2014 г. в Община Елин Пелин- 
Предложение с вх. № ОА- 7308/ 
19.02.2014 г. от Кмета на Община 
Елин Пелин, относно приемане 
на Наредба за изменение и до-
пълнение на Наредбата на Об-
щина Елин Пелин за определяне 
размера на местните данъци да 
бъдат разгледани в т. Разни от 
дневния ред.

Решение № 867
1.  Предложения на постоян-

ната комисия по „Финанси, бю-
джет и програми за развитие”, 
от съвместно заседание с всички 
постоянни комисии на Общин-
ски съвет-Елин Пелин,  проведе-
но на 10.02.2014 г. относно Отчет 
за изпълнение на Общински бю-
джет-2013г.  и  Бюджет на Общи-
на Елин Пелин за 2014 година.

2. Предложения на постоян-
ната комисия по „Устройство на 
територията, строителство, еко-
логия, селско и горско стопан-
ство”, от заседание проведено на 
05.02.2014г.

3.  Предложение на посто-
янната комисия по „Контрол и 
мониторинг върху дейността на 
търговските дружества с общин-
ско участие в капитала“, от засе-
дание проведено на 07.02.2014г.

4. Предложения на постоян-
ната комисия по  „Здравеопазва-
не, образование, култура и веро-
изповедание, спорт и социални 
дейности”, от заседание прове-
дено на 07.02.2014г.

5. Предложения на постоян-
ната комисия по „Инвестиции, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество”, от засе-
дание проведено на 11.02.2014 г.

6. Предложения на посто-
янната комисия по „Законност, 
сигурност, обществен ред, граж-
дански права и транспорт”, от за-
седание проведено на 12.02.2014 
г.

7. Разни
Решение № 868
I. Приема отчета за изпълне-

ние на бюджета за 2013г. на Об-
щина Елин Пелин , както следва:

 1. по прихода – 13 476 705 лв.
 2. по разхода -   13 476 705 лв.
  В т.ч. Делегирани държавни 

дейности -  6 639 592 лв.
Местни дейности – 6 647 367 

лв.
държавни дейности дофи-

нансирани с общински приходи 
– 189 746 лв.

3. Приема разчета  и отчета за 
капиталовите разходи за 2013г. , 
съгласно Приложение

- разчет за капиталовите раз-
ходи за 2013г. – 3 573 930 лв.

-  отчет за капиталовите раз-
ходи за 2013г - 1 338 219 лв.

4. Приема отчета за изпълне-
ние на извънбюджетните смет-
ки и фондове за 2013 г., съгласно 
Приложение

5. Приема отчета за състоя-
нието на общинския дълг за 
2013г., съгласно Приложение

Решение № 869
1.Приема бюджета на Общи-

на Елин Пелин за 2014г., както 
следва: ***

Решение № 870
Дава съгласие да бъде из-

работена и одобрена схема на 
преместваемите обекти за тър-
говски и други обслужващи дей-
ности, съгласно чл. 56 от ЗУТ 

от главния архитект на община 
Елин Пелин в УПИ I- за парк, кв. 
15 по ЗРП на с. Гара Елин Пелин

Решение № 871
Дава съгласие да се проведат 

процедури по разделяне на имот 
с № 000380 по одобрената кар-
та на възстановена собственост 
на землище с. Нови хан, община 
Елин Пелин, област Софийска 
на два самостоятелни имота, съ-
гласно изработените скици- про-
екти за делба от Общинска служ-
ба земеделие гр. Елин Пелин,

-проектен имот № 001091 с 
площ 16. 875 дка

-проектен имот № 001092 с 
площ 11. 250 дка

Решение № 872
Да бъде удължен с 3 (три) го-

дини срока на Договор  за възла-
гане на управление на търговско 
дружество „Медицински център 
I-Елин Пелин“ ЕООД гр.Елин Пе-
лин от 15.02.2011г. с рег.№ДГ-84 
(3)/16.02.2011г., сключен между 
Кмета на Община Елин Пелин и 
д-р Емилия Атанасова Чорбад-
жийска

2. Възлага изпълнението на 
настоящето решение на Кмета 
на Община Елин Пелин

Решение № 873
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ размер на 75.00 лв. от бю-
джета на Община Елин Пелин за 
2014 година, на следните физи-
чески лица:***

Решение № 874
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2014г. на Иван 
Михайлов Стоименов, жител на 
с.Лесново в размер на 500,00 
(петстотин) лева, във връзка с 
тежкото му здравословно със-
тояние и затруднено материал-
но положение на семейството.

Решение № 875
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2014г. на Тере-
за Петрова Дескова, жител на 
с.Гара Елин Пелин в размер на 
400,00 (четиристотин) лева във 
връзка с необходимостта от спе-
циализирано рехабилитационно 
осигуряване на сина й Петър Си-
меонов Узунски.

Решение № 876
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2014г. на Росица 
Стефанова Петрова, жител на 
с.Габра в размер на 200,00 (двес-
та) лева,  във връзка с провежда-
нето на абитуриентски бал за за-
вършено средно образование на 
дъщеря й Веселина Михайлова 
Гигова и затрудненото матери-
ално положение на семейството.

Решение № 877
Общински съвет-Елин Пе-

лин за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество актуали-
зира Годишна програма за упра-
вление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2014 
година, приета с Решение № 
681/30.01.2014г. на Общински 
съвет. ***

Решение № 878
1. Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публичен 
търг недвижим имот – общинска 
собственост съставляващ:  
-помещение №6, със санитарен 
възел, с обща застроена площ 
18.43 кв.м., находящо се на чет-
въртия етаж на „Професионално 
учебен център с хотелска част” 

в УПИ VІІ-За КОО, кв.26 по ЗРП-
ЦГЧ гр.Елин Пелин ;-за срок от 5 
/пет/ години;

- начална тръжна цена – 2,70 
лева/ кв.м. без ДДС.

2. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да проведе 
процедура за отдаване под наем 
чрез публичен търг и сключи 
договор с кандидата обявен за  
спечелил.

Решение № 879
1. Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публичен 
търг недвижим имот – общин-
ска собственост съставляващ: 
- помещения №1 и №2, със са-
нитарен възел, с обща застроена 
площ 30.92 кв.м., находящи се на 
пети етаж на „Професионално 
учебен център с хотелска част” 
в УПИ VІІ-За КОО, кв.26 по ЗРП-
ЦГЧ гр.Елин Пелин;-за срок от 3 
/три/ години.

-начална тръжна цена – 2,70 
лева/ кв.м. без ДДС

2. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да проведе 
процедура за отдаване под наем 
чрез публичен търг и сключи 
договор с кандидата обявен за  
спечелил.

Решение № 880
1. Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – общинска собственост 
съставляващ: - помещение, с 
площ 13,2 кв.м., находящо се на 
първи етаж в двуетажна масив-
на сграда – Народно читалище 
„Иван Вазов 1928” в „Терен за 
читалище и площад”, кв.51 по 
действащия регулационен план 
на с.Нови хан;

- предмет на дейност – тър-
говска /застрахователен офис/;

- за срок от 5 /пет/ години;
- начална конкурсна цена – 

4,20 лв./кв.м. без ДДС
2. Упълномощава Кмета на 

Община Елин Пелин да проведе 
процедура за отдаване под наем 
чрез публично оповестен кон-
курс и сключи договор с канди-
дата обявен за  спечелил.

Решение № 881
1. Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – публична общинска 
собственост съставляващ: - по-
мещение, с площ 15,7 кв.м., на-
ходящо се на първи етаж в двуе-
тажна масивна сграда – Народно 
читалище „Иван Вазов 1928” в 
„Терен за читалище и площад”, 
кв.51 по действащия регулацио-
нен план на с.Нови хан;

- предмет на дейност – за 
търговска дейност /за книжар-
ница/ ;

- за срок от 5 /пет/ години;
- начална конкурсна цена – 

4,20 лв./кв.м. без ДДС
 2. Упълномощава Кмета на 

Община Елин Пелин да проведе 
процедура за отдаване под наем 
чрез публично оповестен кон-
курс и сключи договор с канди-
дата обявен за  спечелил.

Решение № 882
1. Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – публична общинска 
собственост съставляващ: - по-
мещение с площ 11,2 кв.м. и по-
мещение /каса/ с площ 4,8 кв.м., 
находящи  се на първия етаж в 
двуетажна масивна сграда – На-
родно читалище „Безсмъртие 
1919” със ЗП 750 кв.м. в УПИ 
Х-Културен дом, кв.40 по плана 
на с.Лесново;

- предмет на дейност – за по-
щенски услуги;

- за срок от 10 /десет/ годи-
ни;- начална конкурсна цена – 
2,70 лв./кв.м. без ДДС.

 2. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да проведе 
процедура за отдаване под наем 
чрез публично оповестен кон-
курс и сключи договор с канди-
дата обявен за  спечелил.

Решение № 883
1. Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – публична общинска 
собственост съставляващ: - по-
мещение, с площ 12,6 кв.м. и са-
нитарен възел с площ 8,8 кв.м., 
находящи се на първи етаж в 
двуетажна масивна сграда  със 
ЗП 273 кв.м. в УПИ ХІ-694 За 
поща, кметство и аптека, кв.32а 
по плана на с.Нови хан;

-предмет на дейност – за по-
щенски услуги;

-за срок от 10 /десет/ години;
-начална конкурсна цена – 

2,70 лева без ДДС
2. Упълномощава Кмета на 

Община Елин Пелин да проведе 
процедура за отдаване под наем 
чрез публично оповестен кон-
курс и сключи договор с канди-
дата обявен за  спечелил.

Решение № 884
Да даде предварително съ-

гласие за замяна на имот частна 
собственост ***

  Решение № 885
1. Открива процедура за про-

дажба чрез публичен търг  на 
недвижими имоти, частна об-
щинска собственост, съставлява-
щи: - имот №049006, с начин на 
трайно ползване: ”нива”, VІІ-ма 
категория, с площ 1.635 дка. по 
КВС на землище с.Габра - имот 
№049005, с начин на трайно 
ползване: ”нива”,VІІ-ма катего-
рия, с площ 0.716 дка. по КВС на 
землище с.Габра 

Имотите да бъдат продадени 
заедно, неразделно един от друг.

 2. Утвърждава пазарни оцен-
ки изготвени от лицензиран 
оценител на имотите подробно 
описани в т.1:- За имот №049006 
в размер на 4,00лв./кв.м. или 
общо 6 540,00 лева / шест хи-
ляди петстотин и четиридесет 
лева и 00 ст./

 - За имот №049005 в раз-
мер на 4,00лв./кв.м. или общо 2 
864,00 лева / две хиляди осем-
стотин шестдесет и четири лева 
и 00 ст./

3. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да проведе 
процедура за продажба на имо-
тите подробно описани в т.1 и 
сключи договор с кандидата 
обявен за спечелил, съгласно за-
повед за класиране.

Решение № 886
1. Променя характера на 

собствеността от частна общин-
ска собственост в публична об-
щинска собственост на недви-
жим имот УПИ IV - „за спортна 

площадка”, кв.25 по плана на 
с.Елешница, община Елин Пе-
лин, област Софийска.

2. На основание чл.60 от ЗОС 
да се състави акт за публична 
общинска собственост на имота 
подробно описан в т.1.

Решение № 887
Приема размера на таксата 

за битови отпадъци на един съд 
по населени места за 2014 годи-
на, както следва:***

Решение № 888
Отменя Наредбата за съста-

вяне, приемане, изпълнение, 
контрол и отчитане на бюджета 
на Община Елин Пелин, приета с 
Решение № 998 по Протокол № 
39 от заседание, проведено на 
26.04.2010 г.

Приема Наредба за услови-
ята и реда за съставяне на бю-
джетната прогноза за местните 
дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бю-
джета на Община Елин Пелин.

Решение № 889
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2014 година в 
размер на 100, 00 лева на Атанас 
Бонев Добрев от гр. Елин Пелин.

Решение № 890
Изменя и допълва Правилни-

ка за организацията и дейността 
на Общински съвет-Елин Пелин, 
неговите комисии и взаимо-
действието му с Общинската ад-
министрация ***

Решение № 891
Изменя и допълва Правилни-

ка за организацията и дейността 
на Общински съвет-Елин Пелин, 
неговите комисии и взаимо-
действието му с Общинската ад-
министрация.***

Решение № 892
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 

от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1 от Закона 
за младежта приема Общински 
годишен план за младежта за 
2014 г. в Община Елин Пелин, съ-
гласно приложение в протокола.

Решение № 893
І. Приема Наредба за изме-

нение и допълнение на Наред-
бата на Община Елин Пелин за 
определяне размера на местни-
те данъци, приета с Решение № 
48 по протокол №5/17.01.2008г. 
на ОбС-Елин Пелин, изм. и доп. 
с Решение № 499 до № 507 вкл. 
по протокол № 21/29.01.2009г., 
Решение № 892 по протокол 
№ 35/28.01.2010г. и Реше-
ние № 1296 по протокол № 
48/27.01.2011г. и Решение № 
83/22.12.2011г. на Общински съ-
вет – Елин Пелин.***

*** - пълните текстове 
четете на сайта на общи-
ната www.elinpelin.org
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ДАМИТЕ ОТ ДЦСХ С. ГОЛЯМА РАКОВИЦА С 

ПОДАРЪЦИ ЗА ДЕНЯ НА ЖЕНАТА

Благодарение на Ръко-
водството на Община Елин 
Пелин, старите хора в ДЦСХ 
с. Голяма Раковица, отпраз-
нуваха деня на жената със 
празничен обяд, подаръци и 
цветя за дамите. 

      Г-жа Ангелина Ди-
митрова – зам.-кмет на Об-
щина Елин Пелин раздаде 
подаръци на всички потреби-
тели, като им пожела крепко 
здраве и дълголетие. Г-жа 
Димитрова обърна внимание  
на всеки един от възрастните 

хора и  изслуша проблемите 
и желанията им.

    В празника взе участие 
и кметския наместник на с. 
Голяма Раковица  г-жа Спа-
сова, която със сърдечните 
си думи  трогна всички дами 
в ДЦСХ.  След цялото внима-
ние и уважение, което полу-
чиха потребителите на ДЦСХ, 
видяхме и сълзи на радост в 
очите им, което накара екипа 
работещ в ДЦСХ да почувства 
удовлетворение от работата 
си. 

“КАМБАНКИ”-ТЕ ДОПЪЛНИХА КОЛЕКЦИЯТА СИ ОТ МЕДАЛИ И 
НАГРАДИ

На 22.03.14г. пет ученика 
от класа по пиано при Народ-
но читалище “Елин Пелин 
1896” участваха в Национал-
ния конкурс “Орфеева дар-
ба”-гр. София и завоюваха: 
златен медал- Дара Кръстева, 
Кристиян Тодоров – златен 
медал, клавирно дуо Дара 
Кръстева и Йоана Николова – 
бронзов медал, клавирно дуо 
Стела Стоянова и Теодора Те-
охарова – бронзов медал.

        На  23.03.14 ВГ „Кам-
банки“ взеха участие в  „Меж-
дународния конкурсен фес-

тивал“ в НДК- гр. София на 
който  големите “КАМБАН-
КИ” завоюваха І-ва награда, 
а на  малките бе присъдена 
ІІ-ра. Йоана Николова получи 
ІІ-ра награда за индивидуал-
но изпълнение.

МИНИ МИС И МИНИ МИСТЪР 
ПРОЛЕТ 2014 ГОДИНА

С много емоции, настрое-
ние и при голям интерес пре-
мина ежегодното издание на 
конкурса „Мини Мис и Мини 
Мистър Пролет 2014г.” Дет-
ското шоу бе под патронажа 
на кмета на Община Елин Пе-
лин- г-жа Галя Георгиева. Тя 
поздрави участниците в кон-
курса и им пожела никога да 
не губят детското си очаро-
вание  и  да останат все така 
весели, слънчеви, искрени и 
щастливи!

По регламент в надпрева-
рата се включиха малчугани 
от две възрастови категории 
: от 3 до 5 и от 6 до 10 години. 
Участието на малките канди-
дати за мис и мистър преми-
на в два кръга. Всеки един от 
тях дефилираше на сцената 
и отговаряше на няколко въ-
проса, като всички  показаха 
артистичен талант, изпълня-
вайки стихотворение или пе-
сен. Част от децата не успяха 
да скрият своето притесне-
ние, но това ги правеше още 
по-чаровни. 

Журито в състав: Младен-
ка Павлова, Оля Ленкова и 
Вяра Александрова признаха, 
че са били много затрудне-
ни при избора. За Мини Мис 
Пролет от 3 до 5 бе избра-
на Невена Живкова, а Мини 
Мистър от 3 до 5 стана Йоан 
Пенков.  За Мини Мис Пролет 
от 6 до 10 бе избрана Алек-
сандра Павлова, а за Мини 
Мистър Пролет от 6 до 10 бе 
избран Огнян Попов. Воде-
щият на конкурса бате Васко 
и г-жа Георгиева наградиха 
победителите и връчиха  по-
ощрителни награди на всич-
ки участници. 

Децата от „Шарени мъ-
ниста“, „ ВГ „Камбанки” и 
„Спортна секция по акроба-

тика” при СОУ „Васил Левски” 
очароваха присъстващите с 
прекрасните си изпълнения.

ВЕСЕЛИ  НОТИ
Това бе надслова, под кой-

то децата от ВГ „Камбанки” и 
школата по пиано, с ръково-
дител  Бинка Горгиева, при 
НЧ „Елин Пелин 1896”, изне-
соха на 17 март 2014г.  проле-
тен концерт. Прекрасните им 
изпълнения ни пренесоха в 
един приказен свят изпълнен 
с много настроение и жизне-
радост. С много вдъхновение 
и страст малките пианисти 
изпълниха  произведения 
на Бах, Щраус, Шуберт, Мош-
ковски, Чайковски, Панчо 
Владигеров,Благо Симеонов, 
Жул Леви, Васил Казанджиев, 
Константин Илиев и други.                                                                                                                                          
Песни, музика, танци,  мно-
го наслада, малко ценители. 
Разочарование от жителите 
на този град, които не ува-
жиха с присъствието си тези 
малки таланти, толкова мно-
го ценени извън нашата Об-
щина.                                                               

                „Какво от това”,-
ще кажат някои, че Кристиян 
Тодоров през миналата годи-
на спечели първо място на 
международния конкурс за 
пианисти във Флоренция - 
Италия, златен медал на „Ор-
феева дарба” в София, ІІІ-та 
награда на международния 
конкурс „Панчо Владигеров” 
- Шумен.” Какво от това”, че 
Стела Стоянова и Теодора Те-
охарова спечелиха сребърен 
медал, Дора Кръстева - брон-
зов медал,”Какво от това”, че 

ВГ „Камбанки” получават І-ва 
награда на фестивала „Евро-
грейд”2013г., І-ва награда на 
конкурса „Хармония” в Стара 
Загора. Че успешно предста-
вят България в гр. Нарофо-
минск - Русия и в национал-
ния конкурс „Щуротека” по 
БНР. „Какво от това”,че Йоана 
Николова е втора, а Даниел 
Петров - трети на междуна-
родния конкурс за индиви-
дуални изпълнители „Злат-
ни ябълки” в Кюстендил. 
Че Беата Врашкова печели 
наградата за изпълнител на 
месец Декември 2013г.в кон-
курса”Щуротека”, а вероятно 
и наградите, щяха да бъдат 
още повече, но това са финан-
совите възможности на чи-
талището и родителите им.                                                                                                                                              
       Жалко, скъпи съграждани, 
защото всички много иска-
ме, но не даваме. Пестим си 
дори уважението към наши-
те деца, а нали на тях разчи-
таме за добро бъдеще?  И не 
забравяйте, че тези които 
гледаме по телевизията и им 
се възхищаваме, са тръгнали 
от школи като нашата, но са 
били подкрепяни и окуража-
вани.                                                                                       

Аз,като председател на НЧ 
„Елин Пелин 1896”гр. Ел.Пе-
лин, искам да изкажа благо-
дарност на тези малки та-
ланти, за вложения труд и за 
хубавия концерт. Пожелавам 
им здраве, сили и успех на 

първите конкурсни изяви за 
тази година на 22 и 23 март. 
На добър път!

                            П.Реджова 

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН УСПЕХ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
 „ХРИСТО БОТЕВ” , ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

На 31 януари 2014 г. се проведе общин-
ски кръг на интердисциплинарна олимпиада 
„Знам и мога” за ученици от ІV клас. Участие 
взеха двадесет и един ученици. От тях едина-
десет бяха допуснати до участие в Областен 
кръг на олимпиадата, провела се на 22 февру-
ари 2014 г.

 Ванеса Ангелова Бориславова от ІVа клас 
с класен ръководител г-жа Румяна Генадиева 
се класира на първо място сред повече от 220 
ученици, участвали в Областния кръг. Гергана 
Георгиева Владова от ІVб клас с класен ръко-
водител г-жа Жанета Андреева зае почетното 
трето място.

Достойно представилите се на Олимпиа-
дата ученички заслужено спечелиха участие 
в Националния кръг на Олимпиада „Знам и 
мога”, който ще се проведе на 29 март 2014 г. 
в гр. Ловеч.

Гордеем се с тях и им пожелаваме успех!

НУ „Христо Ботев” гр. Елин Пелин
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ДЕН НА ТАЛАНТА
   

1-ви март-Ден на художестве-
ната самодейност – празник, 
обединяващ хора с различ-

ни професии и  интереси, но 
всички водени от любов към 
изкуството.Това е празник на 
българския талант, на бъл-
гарския дух, на българската 
култура.Празник, толкова 
необходим днес за запазва-
не на българската традиция, 
фолклор и бит, на българска-
та идентичност.
В навечерието на 1-ви март 

ОУ „Христо Ботев” с. Равно 
поле проведе   „ Ден на талан-
та.“ Събитието се превърна 
в малък празник, на който 
талантливите деца пяха, тан-
цуваха, рецитираха стихове 
и пресъздаваха приказки, а 
публиката ги аплодираше 
силно. Изпълненият с емо-
ции и жизнерадостно настро-
ение празник обогати учени-

ческото ежедневие, а публи-
ката се докосна до красотата, 
породена от детския талант.

Пролетният сезон за Представи-
телен духов оркестър  и мажоретен 
състав „Стефан Стефанов” при НЧ 
”Светлина-1975”-с.Гара Елин Пелин 

започна успешно. 
На 03.03.2014г. оркестърът взе 

участие  в Община Костенец, по повод 
Националния празник на България. 
Съставът впечатли жителите и гости-
те на гр. Костенец  със своя тържест-
вен дефилир и изпълнението на па-
триотични пиеси и маршове.

      На 23.03.2014г. оркестърът и 
мажоретките организираха пролетен 
концерт в с. Гара Елин Пелин на който  
поканиха  всички жителители. Благо-
дарение на прекрасните изпълнения 

на съства, хубавото време и пролет-
ното настроение, концертът прерас-
на в народно веселие. Усмивките на 

хората накараха и пролетното слънце 
да се усмихне по-широко.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР  И 
МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ „СТЕФАН СТЕФАНОВ” ПРИ НЧ ”СВЕТЛИНА-1975”-С.ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ
   На 25 март 2014г. – Благо-
вещение, в стаята на първи 
клас от ОУ „Христо Ботев”” –с. 
Равно поле се проведе  въл-
нуващ празник. Малчугани-
те показаха на родителите 
и гостите си, че вече знаят 
азбуката – могат да четат и 
пишат. Справиха се отлично 
и бяха аплодирани от гостите 
си. Децата се сбогуваха с бук-
варчето по вълнуващ начин и 
посрещнаха неговата сестра – 
читанката.  За незабравимия 
си ден учениците получиха  
подаръци, от кметството в 

Равно поле и грамоти от клас-
ната си ръководителка  г-жа 
Теменужка Василева. Търже-
ството на буквите беше до-
пълнено и с вкусна торта във 
формата на книга, с която ро-
дителите зарадваха децата.

РАЗЛИЧНАТА КЛАСНА СТАЯ
На 19 март в ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”, с.Но-
ви хан присъствахме на един нетрадиционен 
урок по литература в V клас.Класната стая бе 
превърната в съдебна зала.Имаше съдия, про-
курор, съдебни заседатели, адвокат и обвиня-
ем. А кой беше той?
Котаракът с чизми от едноименната приказка 
на Шарл Перо.
  Озовали се в една непривична обстановка, 
заедно с директора госпожа Божинкова, учи-
тели и нашите съученици от ІV клас, които 
също присъстваха, ние ,от клуб”Млад жур-
налист” с нетърпение очаквахме да започне 
урокът.
    След няколко уводни изречения и 
прочитане на приказката по роли настъпи 
впечатляващ обрат. Съдия влезе в стаята с 
огромна папка, последван от уважително ста-
ване на крака.Котаракът бе обвинен в лъжа, 
измама и присвояване на чужда собственост. 
Състоя се съдебен процес, който завърши в 
полза на котарака, благодарение на защитна-
та реч на неговия адвокат,  впечатлил не само 
съдебните заседатели, но и всички, присъст-
ващи в залата. Най-интересното остана за 
накрая.Госпожата раздаде бобчета на всеки 
от публиката.Черно и бяло на цвят.Черното- 
катарак виновен, а бялото- невинен. Както се 
и очакваше, белите бобчета бяха най –много. 
Моралният вот на публиката съвпадна на-

пълно с решението на съда.
  Накрая учениците направиха извод, че до-
брото побеждава не само в приказките, но и в 
живота, стига да го открием и с действията си 
да му помогнем.
  Учителката по литература, госпожа Неделче-
ва сподели, че петокласниците са се подгот-
вили сами за часа.Разпределили са си ролите, 
изработили са импровизираните костюми. 
Котаракът ни направи много добро впечетле-
ние с външния си вид.Сладка шапка, мустаач-
ки, хубави  чизми и наметало.
  Такива уроци подготвят за живота.Трябват 
ни повече такива учебни часове, представящи 
реални житейски ситуации. 

  Ерик Стоев
 Клуб”Млад журналист”

На 02.03.14г. на площада в с. Нови 
хан бе организирана празнична про-
грама по повод Сирни заговезни. „В 
нашата народна традиция този ден 
обозначава границата между зимата 
и пролетта - възраждащата се приро-
да и е един от най-очакваните праз-
ници на българина в началото на про-
летта. Нарича се  още Прошка. На Сир-
ни заговезни, младите искат прошка 
от родителите си за лоши постъпки 

или обидни думи, искат извинение 
за нещо казано “напреки”.Прости ми 
- казват по-младите на по-възрастни-
те, като им целуват ръка и в отговор 
получават: просто да ти е от БОГА и от 
мене.“каза водещата на празника г-жа 
Йорданка Божинкова.

Г-н Велин Велинов – кмет на с. 
Нови хан поздрави всички присъства-
щи и запали Сирнешкия огън , който 
символизира пречистването и  е кул-

минацията на едноседмичния праз-
ник. „И този път огънят – този веко-
вен живец – върши своето чудо. Има 
ли огън – има и радост в дома. Има ли 
топлина, има и щастие.“, каза г-н Ве-
линов и покани вдички присъстващи 
да се съберат край огъня.  След което  
се разигра обичая Хамкане в който се 

включиха много деца от селото. Кул-
минацията на вечерта бе огненото 
шоу, на което майстори на огъня на-
правиха невероятно зрелище,  опис-
вайки най-различни форми от пламъ-
ци. Празникът завърши с много бъл-
гарски хора водени от ТК „Макамлии“ 
и ТК „Новоханци“.

ОТБЕЛЯЗАХА СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ С ОГНЕНО ШОУ В С. НОВИ ХАН



БРОЙ 3 - МАРТ 2014 Г. 7

ПРОЛЕТЕН КОНЦЕРТ В ЦДГ ,, СЛАВЕЙЧЕ „ С. ЛЕСНОВО
   Много вълнуващи мигове 
изживяха малките танцьори 
от групата по хореография с 
ръководител Стоян Стоянов 
към детската градина и тех-
ните родители по време на 
пролетния празник ,който се 
състоя на  21.03.2014г. Раз-
нообразието от музикални 
ритми и красивите костюми 
предизвикаха пролетно на-
строение у всички участници 
в концерта. Музиката и тан-
ците отвориха сърцата на де-
цата за света на изкуствито 
за цял живот.

       В навечерието на 8-ми март, за жителите на 
с. Нови хан беше  удоволствие да присъстват 
на откриване на  изложба на гоблени  изра-
ботени от сръчните ръце на млади новоханки. 
Тя беше организирана от Настоятелството на 
НЧ”Иван Вазов-1928” с.Нови хан. В нея участ-
ваха :

1. Мая Пламенова Ковачева
2. Мариана Гергиева Ковачева
3. Елица Бойкова Божилова
4. Стоянка Александрова Стоичкова
5. Йоанна Михайлова Борисова
6. Ива Стоянова Стаменова
7. Лина Бойчинова Болчинова
8. Гъгъбина Мирчева Петкова
9. Нели Стоянова Спасова
10. Ина Цветанова Павлова
       
     Г-жа Марена Джингова – специалист в ху-
дожественото изкуство,  запозна присъства-
щите с историята на това древно приложно 
изкуство – гобленарството.

      Г-н Велин Велинов - кмет на с.Нови хан, 
поздрави всички жени с предстоящия праз-

ник и поднесе цветя на жените взели участие 
в изложбата.

ИЗЛОЖБА НА ГОБЛЕНИ В С. НОВИ ХАН

ГОРДЕЕМ СЕ С ДВГ 
„ШИК И ТРИК”

1-ви март e „Ден на любител-
ското творчество” – празник 
на самодейците. Неслучайно 
той съвпада с посрещането 
на баба Марта и е предвест-
ник на пролетта.Той е израз 
на волята и вдъхновението 
на народа ни, за по-щастлив 
живот, за повече красота във 
всекидневието ни. Избрах-
ме именно 1-ви март, за да 
представим пред жителите 
на с.Нови хан една от групи-
те, които работят в  читали-
ще „Иван Вазов-1928”с. Нови 
хан.Това е ДВГ „Шик и трик” с 

ръководител Юлия Динчева. 
Всички ние се гордеем с тях, 
с уменията и постиженията 
им.  Това са нашите малките 
– големи таланти на с.Нови 
хан. Те носят в себе си искра-
та, която припламва в сър-
цето и разпалва творчески 
пламък, тази магическа сила 
и импулс в името на вечното 
изкуство – песента.

  Бабите от  ДЦСХ с. Голяма 
Раковица завързаха бели и 
червени конци на децата от 
ЦДГ „Славейче” с. Лесново и 
им пожелаха  здраве и щаст-
ливо детство.
Малчуганите  изнесоха цял 
концерт от песни и танци, с 
което зарадваха възрастни-
те хора. Гост на събитието бе  
кмета на с. Лесново г-жа Мла-
денова, която подари марте-
нички на всички присъства-
щи.

БАБИТЕ ОТ ДЦСХ С. ГОЛЯМА РАКОВИЦА ЗАРАДВАХА
ДЕЦАТА ОТ ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” С. ЛЕСНОВО

       Танцов клуб „Сапеи” 
село Лесново с ръководител 
Стоян Стоянов навърши две 
години от своето създаване.  
Клубът вече   две години ус-
пешно развива своята дей-
ност благодарение на помо-
щта на кметство Лесново и 
специално на кмета- г-жа 
Румяна Младенова.
Хореографът Стоян Стоянов 
е завършил ЮЗУ „Неофит 
Рилски” със специалност 
хореограф – педагог. Стоян 
Стоянов е танцьор в „Шоп-
ски ансамбъл” град Елин 
Пелин, ръководител на дет-
ски състав към „Шопски ан-
самбъл”, както и на танцов 

клуб „Сапеи „ село Доганово 
и танцов клуб „Сапеи” село 
Габра.

БЛАГОДАРИМ ВИ ГОСПОЖО МЛАДЕНОВА!

На 29 март в село Равно 
поле се проведе в чест на 
пролетта и плодородието „То-
доровден 2014”. Официален 
гост на празника  бе  г-н Ге-
орги Костов – председател на 
Общински съвет град Елин 
Пелин. 

Г-жа Веселина Спасова – 
кмет на село Равно поле,  от-
кри събитието и  благодари 
на спонсорите: „Агротера-
терм”, ЗП Николай Стоянов, 
Николай Николов, Димитър 
Михайлов, Голф Клуб „Света 
София”, „Кастело Прикаст”, 
„Лаборбио”, без които меро-
приятието трудно би било 
осъществимо и   инициатив-
ния комитет за оказаната по-
мощ и съдействие.

Площадът на центъра на 
село Равно поле се оказа ма-
лък за големия брой участни-

ци и публика.
  В богатата програма, под-

готвена от самодейци при НЧ 
„Просвета 1922” село Равно 
поле се включиха : ЖПГ „Рав-
нополска китка” с ръково-
дител Паоло Генев и Цветан 
Миндов, ДВГ „Усмивките” с 
ръководител Венета Митро-
ва, Школа по танци с ръково-
дител Ивайло Алексиев, ТК 
„Да танцуваме заедно” с ръ-
ководител Елка Николова.

         На площада се извър-
ши преглед на каруци, като 
всички участници получи-
ха бутилка вино и медал за 
участието си.

          Традиционните кон-
ни надбягвания се проведоха 
в местността „Андажарлия”.

          Освен купи, победите-
лите получиха и спа-уикенди 
в Банско, Варвара и Разлог.

ТОДОРОВДЕН В СЕЛО РАВНО ПОЛЕ
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ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 
ОУ”СТЕФАН СТЕФАНОВ” - ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН НА 

ОБЩИНСКИТЕ  И ОБЛАСТНИТЕ СЪСТЕЗАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ
Учениците от ОУ”Стефан Стефанов” - 

гара Елин Пелин се класираха на първо 
място на общинските игри по волейбол, 
проведени на 17 и 18 февруари 2014 в гр. 
Елин Пелин. Децата показаха изключи-
телно технична игра на Областните със-
тезания, в които взеха участие отбори от 
Пирдоп, Етрополе, Самоков, Ихтиман, Бо-
журище.

 Резултати от областните състезания:
Момчета V - VІІ клас - 15 март 2014 г. - 

гр. Пирдоп - ІІІ място и купа. Капитан на 
отбора Алекс Иванов - VІ клас.

Момичета  - VІІ клас - 16 март 2014 г. - 
гр. Етрополе - ІІІ място и купа. Капитан на 
отбора Юлиана Георгиева - VІІ клас.

 АГРЕСИЯТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ И НАЧИНИ ЗА СПРАВЯНЕ С НЕЯ
В ОДЗ “Радост”гр. Елин Пелин се 

проведе психолого - педагогическа 
дискусия на тема “Агресията в пре-
дучилищна възраст и начини за сп-
равяне с нея”. Основната цел на тази 
дискусия бе обмяната на опит и спо-
делянето на добри педагогически и 
психологически практики за преодо-
ляване на проблема и превенция на 
агресията.

Темата за агресията в наши дни е 
все по-актуална и за съжаление това 
нетипично поведение започва да се 
проявява във все по-ранен период от  
развитието на децата.

Свръхдинамичните икономиче-
ски, социални и психически проме-
ни протичат твърде болезнено, като 
причиняват неизменно стрес, паника, 
дисхармония и неадекватно, включи-
телно и агресивно поведение на под-
ложените на огромен информацио-
нен бум човешки личности и в част-
ност на още по- деликатната детска 
душа.

   Поради това, счетохме за необхо-
димо да проведем дискусия и да обо-
гатим познания и опит по тази тема. 
За целта поканихме психолози за 
споделяне на професионални техни-
ки. Двете гостуващи лекторки- Анна 
Ганчева-консултативен психолог и 
терапевт и Полина Гергинова-кли-
нично- консултативен психолог из-
несоха лекция пред педагозите от 
детското заведение, като разясни-
ха теоретично понятието “агресия”, 
обясниха типовете агресивно поведе-
ние и причините, които го пораждат. 
В зародилата се дискусия педагогиче-
ският колектив и двете специалистки 
в сферата на психологията обсъдиха 
техники, похвати и начини за спра-
вяне с подобни агресивни прояви.
Учителките споделиха практики от 
своя педагогически опит и обмениха 
идеи по между си, като даваха пред-
ложения как да се постъпи в дадена 
ситуация.

Срещата продължи с решаване 

на казуси, които описваха измисле-
ни случки, възможни да присъстват  
в ежедневието на всеки от нас. При 
решаването им и коментарите, кои-
то предизвикаха те, участниците в 
диалога направиха изводи за себе си 
и научиха някои нови похвати за сп-
равяне в такъв тип трудни ситуации.

Съвременната ситуация, в която 
се намира нашето общество, изпит-
ва потребност от нови модели на об-
ществено възпитание за личността в 
открита социална среда и много тес-
ни контакти на семейството с преду-

чилищния сектор.
   Един от основните фактори на 

социално въздействие е семейството 
и като такъв, то оказва влияние вър-
ху физическото, психическото и со-
циалното развитие на детето. Това е 
главната причина взаимодействието 
и сътрудничеството между родители 
и учители да е от основна важност 
във всяка една ситуация и най- вече 
при проблеми, свързани с преодоля-
ване на агресия.

Според мнението на педагогиче-
ския колектив на ОДЗ “Радост” – роди-
тели, учители и психолози трябва да 
работим ръка за ръка по проблемите 
на агресивното поведение и превен-
цията на агресията. Поради това в 
бъдеще сме планирали още подобни 
срещи със специалисти, мероприятия 
и тренинги за обогатяване на профе-
сионалния ни опит.

Петя Илиева – старши учител в 
ОДЗ “ Радост”

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ
  

Регионалният представител 
на Комисията за защита от 
дискриминация в град Елин 
Пелин, ще приема гражда-

ни от Общината на 08 април 
2014 година (вторник) от 
11.00 до 12.30 часа в Консул-
тативния кабинет за социал-
на превенция – сградата на 
административния център, 4 
етаж  (бившия ПУЦ).
Всеки, който е обект на дис-
криминация или бъде тре-
тиран различно във въз-
можностите си да участва в 
обществения живот, може да 
посети приемната и да зада-
де въпросите си към Алек-
сандър Динев – Регионален 
представител на Комисията 
за защита от дискриминация 
за София област.

    Любителите на ловния спорт от сборна-
та дружинка на селата Лесново, Доганово, 
Богданлия и Караполци, които са част от със-
тава на  Ловното дружество „АРАБАКОНАК 
2001” се събраха на редовното си годишно 
отчетно събрание. В доклада на ревизион-
ната комисия, ръководена от  Благой Спасов 
пролича финансовата стабилност на ловната 
шопска чета и прозрачността във вземането 
на решения за изразходване на средствата. В 
отчета си  председателя на дружинката Ва-
лентин Йорданов  благодари на колегите си 
за проявената активност в осъществените 
дейности през отминалия сезон. Като истин-
ски добри стопани на своето ловно поле от 
над 5 хиляди хектара шопските ловци систем-
но възстановяват и увеличават хранилките за 
подпомагане на дивеча в трудните зимни ме-
сеци. В района на с. Доганово  и Лесново те са 
по три броя, в Побит камък- две, в Караполци 
– четири, като нелеката задача по системното 
им зареждане и опазване е нерезделна част 
от работата на дузина опитни ловци – Стоян 
Боджов, Атанас Панков, Георги Бонев, Ивайло 
Спасов, Иво и Иван Ботеви.
         С помощта на основното дружество „АРА-
БАКОНАК 2001” са закупени 1350 кг. цареви-
ца, като към тях са добавени още 200 кг. жито 
и 300 кг. царевица, доставени със собствени 
средства на дружинката.     Похвални са уси-
лията на дружинката за възстановяването на 
популацията на един любим пернат обект за 
авджийския точен мерник – яребицата. През 
миналата година са закупени около 40 яреби-
ци от ловното стопанство  на „АРАБАКОНАК 
2001” и преди да бъдат разселени те са доот-
гледани за един месец от ловеца Тодор Йорда-
нов. Радващо е че голяма част от тях се срещат 
из шопското поле, и това, заедно с растящата 
бройка на заека е повод за  ловна гордост на 
нашенци. Естествено е при системно полага-
ните добри грижи и слуката да е подобаваща 
– през отминалия сезон са отгърмени 5 диви 

прасета, 10 чакала и 5 лисици. Ловните изле-
ти са на необходимата висота и инциденти не 
са допускани.
     В своите изказвания нашите ловци поста-
виха с подобаваща загриженост въпроса защо 
в ловното поле на дружинката системно „ше-
тат” комшийските трапери от Вакарел. По 
този въпрос ловния надзирател Бойко Геор-
гиев отговори, че района ще бъде обозначен с 
нови ламинирани табели и препоръча за лова 
на хищници да се спазват новите разпоредби 
– направа на нарочно чакало и стървище. Той 
препоръча още и по-голяма активност при 
сезонните таксации, изграждане на нови хра-
нилки за сърни и диви прасета и по- системни 
усилия при набавяне на листников фураж.
     С подобаващо мнозинство ловците взеха 
решение за сериозен ремонт на ловната хижа 
и при наличие на средства – и на чешмата.  
     С голямо внимание бе изслушан и взелия 
участие в събранието председател на ЛС 
„АРАБАКОНАК 2001” Иван Тодоров. В своето 
изказване той наблегна на някои новости и 
изменения в Закона за лова – задължителни 
светлоотразителни жилетки, голямата отго-
ворност на ръководителя на ловния излет, 
пушката да се вади от калъфа непосредстве-
но преди самата разстановка, желязна дис-
циплина на пусиите, зачестили проверки  на 
място от контролните органи с дрегери за ал-
кохол. По повод  непрекъснато растящия брой 
мераклии да носят чифтета той подчерта нор-
мативната база за приемането им – 70 хекта-
ра ловна площ за всеки ловец, като санкциите 
за различните нарушения са доста сериозни 
– 1000 лв. глоба и 3 години без лов.
След края на разискванията бяха приети три-
ма нови ловци в дружинката и избрани деле-
гати за предстоящото събрание на ЛС „АРА-
БАКОНАК 2001” което ще се състои на 17 май. 
 

Текст  Георги Дюлгеров

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ШОПСКИТЕ ТРАПЕРИ

МУЗИКАЛЕН ПАРАД НА НАЦИОНАЛНАТА
ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ

  По случай Деня на храбростта и празника на Българската 
армия- 6 май, Министерство на отбраната и Националната гвардей-
ска част организират за първи път у нас музикален парад на военни 
духови оркестри, който ще се състои на 5 май 2014г. от 19:00ч. в зала 
„Арена Армеец София“.  Входат е свободен за  всички желаещи.
В музикалния парад ще участват военните духови оркестри на Сухо-
пътни войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, фес-
тивалният оркестър на военно формирование 24150 и НБУ „Васил 
Левски“, Гвардейският представителен духов оркестър, гвардейска 
формация, солисти от Представителелния ансамбъл на въораже-
ните сили, Еделина Кънева и др. За участие в парада са поканени и 
два военни духови оркестъра от Гърция и Сърбия. В програмата са 
включени български маршове, хора, забавна музика и изпълнение 
на елементи от церемонията-спектакъл „Искри“.


