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Г-жа Ангелина Димитрова- зам.-кмет на Община 
Елин Пелин взе участие в Национална конферен-
ция „Интеграцията на ромите в България,която 
се проведе в в Народното събрание на Република 
България. В дискусията участваха представители 
на неправителствени организации, кметове и  де-
путати. 

„Икономически и социални биха били ползите 
от интегрирането на ромите както за тях, така и за 
обществото, от което те са част, каза при открива-
нето на конференция „Интеграция на ромите” Анна 
Страшимирова, председател на Комисия за закрила 
от дискриминация. „ По-голямото участие на роми-
те на трудовия пазар би довело до увеличаване на 
икономическата производителност, намаляване 

на социалните плащания за социалните помощи 
и нарастване на приходите от подоходни данъци”, 
допълни тя.

             Г-жа Ангелина Димитрова взе  участие 
в   обсъждането на успешни модели за интеграция, 
проблемите при отпадането на децата от училище, 
взаимодействието между институциите и граж-
данския сектор, и ролята на оперативните програ-
ми и неправителствените организации. 

            Повод за конференцията бе Междуна-
родният ден на ромите, който традиционно отбе-
лязваме на 8 април. През 1992 година ООН и Евро-
пейският съюз признават празника за официален 
по предложение на Международната организация 
„Романо юнион”.

Г-ЖА АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА- ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН  УЧАСТВА В
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ИНТЕГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

Г-ЖА ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В
КОНФЕРЕНЦИЯ НА КМЕТОВЕТЕ В БРЮКСЕЛ

Г-жа Галя Георгиева, кмет на Об-
щина Елин Пелин  взе участие в кон-
ференция за състоянието и предизви-
кателствата пред планинските реги-
они, която се проведе в Европейския 
парламент, организирана от българ-
ските евродепутати Мария Габриел и 
Владимир Уручев. 

Във форума участваха кметове на 
планински общини, сред които чле-
нове на Асоциацията за развитие на 
планинските общини в България, 
експерти от Европейската комисия, 
представители на Европейската асо-
циация на избраните представители 
на планински региони.

Целта на конференцията бе да се 
идентифицират по-ясно проблемите 
и да се насърчат мерки за тяхното 
преодоляване. В дебата бяха обсъде-
ни предизвикателствата, пред които 
са изправени планинските общини 
в България и възможностите за тях-

ното преодоляване. Тематичните 
дискусии по време на конференция-
та, в които г-жа Георгиева взе дейно 

участие обхванаха въпросите за ико-
номическото и социално развитие на 
планинските региони в Европа, пред-

приетите действия за подобряване на 
ситуацията, необходимите бъдещи 
мерки за развитие на тези региони, 
включително възможностите в рам-
ките на Общата селскостопанска по-
литика и Кохезионната политика за 
2014-2020 г.

Мария Габриел посочи, че пла-
нинските и полупланински региони 
намират голяма подкрепа при рефор-
мата на Общата селскостопанска по-
литика и често са обект на дискусия 
в Комисията по земеделие и развитие 
на селските райони на европарламен-
та.  „Необходима е по-голяма гласност 
относно нуждите на планинските об-
щини и общ ангажимент за съвмест-
ни действия за насочване на внима-
нието на обществеността към тази 
важна тема. Днешната среща е първа 
стъпка в тази посока”, заяви българ-
ският евродепутат.

На 04.04.2014г. в  Заседателната зала на Община 
Елин Пелин се проведе пресконференция по про-
ект: „Оптимизиране процеса на провеждане на ка-
чествени политики в Община Елин Пелин по Опе-
ративна програма «Административен капацитет», 
съфинансирана от Европейския социален фонд.  

Г-жа Цветанка Методиева – секретар на Община 
Елин Пелин и ръководител на екипа за управление, 

представи основната цел на проекта: Оптимизира-
не на процеса на провеждане на качествени поли-
тики в Община Елин Пелин чрез разработване на 
адекватни стратегически документи и партньор-
ство с всички заинтересовани страни. Тази цел ще 
бъде постигната чрез реализиране на следните 
специфични цели: 

1. Качествена предварителна подготовка за раз-
работване на Общински план за развитие на Общи-
на Елин Пелин 2014-2020г.

2. Подобряване механизмите за отчитане на из-
пълнението на Общински план за развитие 2014-
2020г. чрез въвеждане на правила за мониторинг и 
контрол на конкретни общински политики.

  Реализирането на проекта включва изпъл-
нението на дейности, свързани с организация и 
управление на проекта,  подготвителни дейности 
по разработване на Общински план за развтие за 
следващия планов период. Разработване и въвеж-
дане на правила за мониторинг и контрол при из-
пълнение на конкретни политики  на Община Елин 
Пелин, както и разработване на Общински план за 

развитие на периода 2014-2020г. на Община Елин 
Пелин.

Общата  стойност на проекта е 78 269,60лв., пе-
риод за изпълнение: 9 месеца.

              
Екип за управление на проекта:
              Г-жа Цветанка Методиева - Ръководител
               Г-жа Ваня Велкова -                Координатор
               Г-жа Виолета Герова  -           Счетоводител

„ОПТИМИЗИРАНЕ ПРОЦЕСА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН“
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“,

СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР 
”СТЕФАН СТЕФАНОВ” ВЗЕ УЧАСТИЕ  В 

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР
На 12 април Представителен духов оркестър 

”Стефан Стефанов” взе участие  в Интер Експо Цен-
тър.Нашите музиканти бяха поканени за участе на 
ловно-рибарското изложение.Необичайното при-
съствие на оркестърът   в изложбената зала предиз-
вика голям  интерес. С изпълнение на Представите-
лен духов оркестър ”Стефан Стефанов” бе открито 
и общото отчетно изборно събрание на Български 
ловно-рибарски съюз.

Прекрасен и неповторим приказен бал пред-
ставиха учениците от студио „ТЕАТЪР” по Проект 
BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвър-
ждаване и подготовка към европейски хоризонти”  
УСПЕХ, в ОУ „Христо Ботев” с. Равно поле.

 Пред публиката, затаила дъх от вълнение, де-
филираха принцеси, феи, Пипи Дългото чорапче, 
Томи и Аника, Червената шапчица, Котаракът в 
чизми, Храбрият шивач, Снежанка и седемте джу-
джета, Вълкът и седемте козлета, Богданка и още 
много приказни герои. Костюмите на участниците 
бяха нестандартни и уникални. Всички участници 
бяха бурно аплодирани.

БАЛ НА ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИ

„И ДОБРИНАТА ВОСКРЕСЕ!“.
На 17 април, сдружение „България си ти!“ съв-

местно с Община Елин Пелин организираха чества-
нето на  един от най-светлите Християнски празни-
ци – Великден. Децата от Елин Пелин посрещнаха 
Велики четвъртък с много  усмивки в спортната 
зала „Инж. Янко Янков“. Те боядисваха яйца и рису-
ваха  с гласовете на „България си ти!“ - Бобо, Хрис-
тина Ангелакова и Васил Петров. 

Официални гости на събитието бяха: предсе-
дателят на сдружението Димитър Куцаров, Влади 
Василев, г-жа Галя Георгиева, кмет на Община Елин 
Пелин, г-н Йордан Йорданов, зам.-кмет и г-жа Анге-
лина Димитрова, зам.-кмет. 

В празничната програма участие взеха: Вокал-
на група „Камбанки, а дамите от Дневен център 
за възрастни хора и НЧ „Елин Пелин“ се погрижи-
ха децата да научат за традициите и обичаите на 
Великден, как се приготвя Великденски сладкиш и 
как се боядисват яйца. Голям интерес предизвика-
ха и конкурсите за най-вкусен козунак, най-краси-
во яйце и най- красива рисунка.

Инициативата   „И добрината воскресе!“ на 
Сдружение „България си ти“ се провежда за втора 
поредна година , като  тя цели освен да зарадва де-
цата на България, като ги среща с техни любими 
изпълнители, да подпомогне  с хранителни пакети 
нуждаещи се многодетни български семейства и 
социално слаби хора от цяла България.

На Велики четвъртък с  хранителни пакети бяха 
зарадвани множество семейства и деца в неравно-
стойно социално положение от гр. Елин Пелин, с. 
Гара Елин Пелини, с. Равно поле, както и приюта на 
Дядо Иван в Нови Хан .
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На 11 април младежите от теа-
трална група „Талант” към читалище 
„Елин Пелин 1896” изнесоха концерт 
по повод 3 години на сцена.Три го-
дини, посветени на изкуството. Три 
години театър, усмивки и задружна 
работа. Празникът за рождения ден 
на младите актьори бе  изпълнен с 
веселие, танци и много усмивки. Го-
лямата изненада на талантите към 
публиката бе техният специален 
гост- г-н  Калин Сърменов.Той бе до-
шъл по покана на младежите от гру-
пата. Официални гости на събитието 
бяха г-жа Галя Георгиева- кмет на Об-
щина Елин Пелин и  г-жа Ани Дими-
трова,зам.- кмет. Г-жа Георгиева поз-
драви младежите и техния ръково-
дител- г-жа Виолета Плашокова  като 
им пожела здраве и много творчески 
изяви. В концерта взеха участие ВК 
„Камбанки”,Мажоретен състав „Свет-
ла”,Детско юношеския шопски ансам-
бъл ,гимнастичките с ръководител 
М.Маринова и Венелина Бонева. 

ТЕАТРАЛНА ГРУПА „ТАЛАНТ” ОТПРАЗНУВА РОЖДЕНИЯ СИ ДЕН ЗАЕДНО
С  ГОЛЕМИЯ БЪЛГАРСКИ АКТЬОР КАЛИН СЪРМЕНОВ

3

Фотограф:  Христина Стоянова

Г-жа Веселина Спасова, кмет на с. Равно поле  ор-
ганизира великденска кулинарна изложба.  В нея 
се включиха много жители на с. Равно поле. Те бяха 
приготвили погачи, козунаци, баници, кексове,  
пъстри великденски яйца и всички се състезаваха 
в кулинарния конкурс. Журито бе доста затруднено 
да отличи най-красивото яйце и най-вкусния козу-
нак. Но след оспорвана надпревара наградите на 
победителите бяха връчени от г-н Георги Костов, 
председател на ОбС Елин Пелин и г-жа Веселина 
Спасова.

Прекрасният празник бе почетен от много жи-
тели на Общината. Хората прииждаха още на обяд 
към центъра на селото, а наредените маси едва ус-
пяха да поберат приготвеното от грижливите ръце 
на местните домакини изкусно оплетени козуна-
ци, още топлите погачи, баниците с лапад, превъз-
ходните на вкус кексове, торти и други сладкиши, 
козуначени кифлички, домашни еклери, сладки и 
соленки. Малката  Диана, заедно с майка си худож-

ничката Захарина Минчева изненадоха  всички с 
приказния куклен кът, аранжиран прекрасно с яй-
ца-личица на различни приказни герои, в кукления 
Великденски кът на малката чаровница Диана. До-
като всичко това събираше погледите на домаки-
ни и гости, на сцената се люшваха хората на фол-
клорната група „Да танцуваме заедно”, следваха 
изпълненията на фолклорната група за автентич-
ни народни песни с ръководител Поли Николов. 
Изпълненията на малките певци от ВГ „Усмивките” 
заслужиха най-бурните аплодисменти и най-голя-
мата подкрепа на публиката, очарована от весели-
те детски песни и звънливите им гласчета.

ВЕЛИКДЕНСКА КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА В С. РАВНО ПОЛЕ
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Решения на Общински съвет - Елин Пелин

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

от ЗМСМА
1.обявява, че Решение №861/30.01.2014г. на 

Общински съвет е оспорено от Областният управител 
на Софийска област и е образувано дело №190/2014г. 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 №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.

4.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. 

 5.обявява, че Решение №872/20.02.2014г. на Общински 
съвет е в сила, съгласно Определение №254/14.03.2014г. на  
Административен съд София област по дело №325/2014г.

Общински съвет-Елин Пелин

Решение № 894
1. Обсъждане на Решения 

№№878, 879, 880, 881, 882 и 883 
по Протокол№30/20.02.2014г. на 
ОбС-Елин Пелин във връзка със 
Заповед №ОС-51/05.03.2014г. на 
Областния управител на Софий-
ска област, издадена на основа-
ние чл.45, ал.4 от ЗМСМА.

2. Разни
Решение № 895

1. Да бъде отдаден под наем  
чрез провеждане на публичен 
търг недвижим имот – общинска 
собственост съставляващ: 

-помещение №6, със сани-
тарен възел, с обща застроена 
площ 18.43 кв.м., находящо се на 
четвъртия етаж на „Професио-
нално 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

Решение № 896
1. Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публичен 
търг недвижим имот – общинска 
собственост съставляващ: 

- помещения №1 и №2, със 
санитарен възел, с обща застро-
ена площ 30.92 кв.м., находящи 
се на *** 

Решение № 897
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 *** по 
действащия регулационен план 
на с.Нови хан;

Решение № 898
1. Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – публична общинска 
собственост съставляващ: 

- помещение, с площ 15,7 
кв.м., находящо се на *** по 
действащия регулационен план 
на с.Нови хан;

Решение № 899
1. Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – публична общинска 
собственост съставляващ: 

- помещение с площ 11,2 кв.м. 
и помещение /каса/ с площ 4,8 
кв.м., находящи  се на *** по пла-
на на с.Лесново;

Решение № 900
1. Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – публична общинска 
собственост съставляващ: 

- помещение, с площ 12,6 
кв.м. и санитарен възел с площ 
8,8 кв.м., находящи се на *** по 
плана на с.Нови хан;

Решение № 901
1. 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 11.03.2014г.

2. Предложения на постоян-
ната комисия по  „Здравеопазва-
не, образование, култура и веро-
изповедание, спорт и социални 
дейности”, от заседание прове-
дено на 11.03.2014г.

3. Предложения на постоян-
ната комисия по „Устройство на 
територията, строителство, еко-
логия, селско и горско стопан-
ство”, от заседание проведено на 
17.03.2014г.

4. Предложения на постоян-
ната комисия по „Инвестиции, 

управление и разпореждане с 
общинско имущество”, от засе-
дание проведено на 18.03.2014 г.

5. Разни
Решение № 902

Приема и одобрява щатно 
разписание на „Общински гори 
– Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 
Пелин за 2014 година, съгласно 
приложението.

Решение № 903
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансо-
ва помощ в размер на 75.00 лв. 
на всяко от следните физически 
лица ***

Решение № 904
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ на Ивелина Самуилова 
Дочева, гр.Елин Пелин в размер 
на 200,00 лв.

Решение № 905
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ на Гала Иванова Георги-
ева, гр.Елин Пелин в размер на 
200, 00 лв.

Решение № 906
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансо-
ва помощ на Асен Иванов Бого-
слов, гр.Елин Пелин в размер на 
200,00  лв. 

Решение № 907
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ на Камелия Найденова 
Митрева, с.Нови хан в размер на 
500,00лв. 

Решение № 908
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ на Ганка Андреева Йорда-
нова, гр.Елин Пелин в размер на 
200,00лв.

Решение № 909
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ на Емил Дамянов Или-
ев, гр.Елин Пелин в размер на 
300,00  лв.

Решение № 910
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансо-
ва помощ на Стоянка Георгиева 
Миланова, с.Столник в размер на 
500,00 лв. 

Решение № 911
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ на Станка Спасова Вуте-
ва, гр.Елин Пелин в размер на 
200,00  лв.

Решение № 912
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ на Димитринка Илиева 
Стойчева, с.Столник в размер на 
300,00 (триста) лева.

 Решение № 913
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ в размер на 100,00 лева 
на всяко от следните лица – ве-
терани от войните***

Решение № 914
1. Одобрява задание за изра-

ботване на ПУП на имоти №***  в 
землището на гр.Елин Пелин

2. Разрешава изработване 
на ПУП-ПЗ „ За гробищен парк “  
на имоти №***  в землището на 
гр.Елин Пелин

3. Изработеният ПУП да се 
съгласува с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ Раз-
пределение България “ АД, РИО-
СВ-София, РЗИ-Софийска област 
и да се проведат процедурите по 
ЗОЗЗ за утвърждаване на пло-
щадка за проектиране.  

Решение № 915
1. Одобрява задание за из-

работване на ПУП за имот № 

000337 в землището на с.Нови 
хан, Община Елин Пелин, Софий-
ска област

2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 000337 в зем-
лището на с.Нови хан 

3. Изработеният ПУП да се 
съгласува с РИОСВ-София.

Решение №  916
1. Одобрява задание за изра-

ботване на ПУП на имоти №***
2. Разрешава изработване на 

ПУП-ПЗ на имоти №***в земли-
щето на с.Столник 

3. Разрешава изработване на 
необходимите за функционира-
нето на обекта парцеларни пла-
нове за техническа инфраструк-
тура

4. Изработените ПУП да се 
съгласуват с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ 
Разпределение България “ АД, 
РИОСВ-София, РЗИ-Софийска об-
ласт и да се проведат процедури-
те по ЗОЗЗ за утвърждаване на 
площадка/трасе за проектиране.  

Решение № 917
1. Одобрява задание за изра-

ботване на ПУП на имоти №№ 
141040 и 141063, местност „Ан-
джарлия “  в землището на с.Рав-
но поле

2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имоти №№ 141040 и 
141063, местност „Анджарлия“  в 
землището на с.Равно поле 

3. Разрешава изработване на 
необходимите за функционира-
нето на обекта парцеларни пла-
нове за техническа инфраструк-
тура

4. Изработените ПУП да се 
съгласуват с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ 
Разпределение България “ АД, 
РИОСВ-София, РЗИ-Софийска об-
ласт и да се проведат процедури-
те по ЗОЗЗ за утвърждаване на 
площадка/трасе за проектиране.  

Решение № 918
1. Одобрява  ПУП- Парцела-

рен план за електроснабдяване 
на ПИ № 004028 в землището 
на с.Григорево с ЕККАТЕ 17885, 
Община Елин Пелин, Софийска 
област, посредством КЛ 20кV. 
Съгласно кадастралния регис-
тър на засегнатите имоти, трасе-
то на КЛ преминава през имоти 
с №№000016 и 000175 по КВС 
на с.Мусачево и имоти с №№ 
000028 и 000026 по КВС на с.Гри-
горево.

2. Проектирането, изгражда-
нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Об-
щински съвет-Елин Пелин под-
робен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възло-
жител /собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 919
1. Одобрява ПУП:
а/ ПЗ „ За вилно строител-

ство ” на имот № 006026, ***
б/ ПП за електроснабдяване 

/ подземна кабелна линия през 
имоти №*** на с.Нови хан, Общи-
на Елин Пелин, Софийска област.  

2. Проектирането, изгражда-
нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Об-
щински съвет-Елин Пелин под-
робен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възло-
жител /собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 920

Актуализира Годишна про-
грама за управление и разпореж-
дане с имоти общинска собстве-
ност за 2014 година, приета с Ре-
шение № 861/30.01.2014г. на Об-
щински съвет, както следва:***

Решение № 921
Утвърждава актуална па-

зарна оценка, изготвена от ли-
цензиран оценител във връзка 
с приключване на процедура за 
продажба чрез публичен търг с 
явно наддаване на основание ***

Решение № 922
1. Да бъде прекратена съ-

собственост между Радослав 
Боянов Гогев и Община Елин 
Пелин чрез продажба частта на 
Общината за 80 кв.м. /осемде-
сет кв.м./, /от път – др.селищ-
на територия/, придаваеми 
към***  

Решение № 923
1.Да бъде прекратена съ-

собственост между Община 
Елин Пелин и Георги Симеонов 
Петров чрез продажба частта 
на Общината за 10 кв.м. /десет 
кв.м./, /от път – др.селищна те-
ритория/, придаваеми към УПИ 
ХІІ-525, кв.19, по плана на с.Лес-
ново, 

Решение № 924
1.Да бъде прекратена съ-

собственост между Община 
Елин Пелин и Андрей Венцелов 
Райчев и Венезия Николова Не-
дялкова чрез продажба частта на 
Общината за 390 кв.м. /триста и 
деветдесет кв.м./, от закрита за-
дънена улица  ***

Решение №  925
1. Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – публична общинска 
собственост съставляващ ***

 Решение № 926
1.  Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – общинска собственост 
съставляващ***

Решение № 927
1. Да бъде отдаден под наем  

чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – общинска собственост 
съставляващ*** 

Решение № 928
1. Да бъде открита процеду-

ра за продажба чрез публичен 
търг на недвижим имот, частна 
общинска собственост, съста-
вляващ незастроен УПИ ХІІІ-292, 
с площ 872 кв.м., кв.31, по плана 
на в.з.Чурек, Община Елин Пе-
лин.

Решение № 929
1. Да бъде открита процедура 

за продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот, частна об-
щинска собственост, съставля-
ващ *** по плана на с.Караполци, 
Община Елин Пелин.

Решение № 930
1. Да бъде открита процедура 

за продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот, частна об-
щинска собственост, съставля-
ващ: *** с.Крушовица, Община 
Елин Пелин.

Решение № 931
1. Да бъде открита процедура 

за продажба чрез публичен търг 
на недвижими имоти, частна об-
щинска собственост, съставлява-
щи: 

- имот № имот №076003, 
с начин на трайно ползване: 
”нива”, ІХ-та категория, с площ 
0.549 дка. по КВС на землище 
Крушовица;

- имот №076004, с начин на 
трайно ползване: ”нива”, Х-та 
категория, с площ 0.395 дка.  по 
КВС на землище с.Крушовица.

Решение № 932
Утвърждава пазарна оцен-

ка във връзка с приключване 
на процедура за придобиване, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество, на недви-
жим имот *** по плана на с.Ка-
раполци, община Елин Пелин, с 
площ от 130 кв.м. в размер на 1 
100.00 лева - без ДДС.

Решение № 933
1. Да бъде открита процедура 

за продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот, частна об-
щинска собственост, съставля-
ващ: имот №076005, находящ се 
в местност ”Горнако”, *** 

Решение № 934
1. Да бъде открита процедура 

за продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот, частна об-
щинска собственост, съставля-
ващ: имот №085015, находящ 
се в местност ”Илиева орница”, 
с площ 2.374 дка., Х-та катего-
рия, с начин на трайно ползва-
не: нива по одобрената КВС на 
землище с.Крушовица, Община 
Елин Пелин.

*** - пълните текстове че-
тете на сайта на общината 

www.elinpelin.org
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„ВЕЛИКДЕНСКО ФОЛКЛОРНО НАДИГРАВАНЕ –2014“.
На 12.04.14г.  площад „Независимост“  за четвър-

та поредна година  се превърна в поле  за изява на 
фолклорните клубове: ТК „Чанове”, гр.Елин Пелин, 
ТК „Макамлии”, с. гара Елин Пелин, ТК „Новохан-
ци”, с. Нови хан, ТК „Полянци”, с. Петково, ТК „Ка-
паклия“,гр. Елин Пелин, ТК „Да танцуваме заедно“, 
ТК „Сапеи“, с. Лесново.

По регламент танцовите колективи представи-
ха своите изпълнения в два кръга – І–ви шопско 
хоро и ІІ–ри темпераментно хоро по избор. Журито 
в състав Ивайло Иванов-председател, хореограф на 
Националния ансамбъл за народни песни и танци 
„Филип Кутев” и членове: Борислав Ковачев- гла-
вен художествен ръководител на „Шопски ансам-
бъл”, гр. Елин Пелин и Станислав Стойков, солист 
в танцов театър „Чинари“ и преподавател в Нацио-
нално училище за танцово изкуство, гр. София, оце-
няваше участниците по оригиналност на хореогра-
фията, техника и емоционалност на изпълненията. 
След усилена надпревара журито отсъди:

 І–во място за „Новоханци“, с. Нови хан,
ІІ – ро място за ТК „Капаклия“, гр. Елин Пелин
и на ІІІ–то място„Чановете“, гр. Елин Пелин
Г-жа Галя Георгиева, кмет на Община Елин Пе-

лин и г-н Георги Костов, председател на ОбС Елин 
Пелин връчиха парични награди за добро предста-
вяне на първите три класирали се клуба и  поощри-
телни награди на  всички участници във фолклор-
ното надиграване.

Надиграването завърши с голямо великденско 
хоро, с което жителите на Община Елин Пелин по-
казаха,  че  пазят и предават на поколенията бъл-
гарското народно танцово изкуство, красотата и 
багрите на българския фолклор.

НАШ ФУТБОЛЕН ТАЛАНТ В ШКО-
ЛАТА НА ХРИСТО СТОИЧКОВ

Капитанът на ФК „Левски 1923“, гр. 
Елин Пелин- Станислав Иванов бе при-
влечен  във футболната академия  на 
звездата  на българския футбол Хрис-
то Стоичков  в гр. Етрополе. Станислав 
тренира от осем годишен в детско-юно-
шеска школа, Елин Пелин под ръковод-
ството на г-н Валентин  Веселинов.   
Съотборниците  на   Станислав  от дет-
ско-юношеска школа го изпратиха  с 
пожелание за много успехи във футбо-
лното поприще. 

Завършиха и състезанията от об-
ластния етап на ученическите игри. От-
лично се представиха отборите на СОУ 
„Васил Левски“, гр. Елин Пелин в кате-
гория футбол. Младежите получиха на-
гради за първо и за две втори места.

На 30.ІV.2014г. отборите на V-VІІ ,СОУ 
„Васил Левски“ са домакини на Зонален 
кръг . Те ще се съсзтезават срещу отбо-
рите на гр. Пазарджик, гр. Перник, гр. 
Кюстендил, гр. Благоевград и гр. Елин 
Пелин.

Много добре се представиха и во-
лейболистите на ОУ „Стефан Стефанов“, 
с. Гара Елин Пелин в гр. Етрополе, къде-
то заеха трето място.

ВАНЕСА АНГЕЛОВА , УЧЕНИЧКА ОТ НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 
УЧАСТВА В НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДАТА “ЗНАМ И МОГА”

На  29 март 2014 г. в  гр. Ловеч  се проведе Национална-
та Олимпиада “Знам и мога”, която  е интердисциплинар-
на и предполага изява на насочени към социална прило-
жимост знания и умения, придобити чрез обучението по 
различни учебни предмети от началния образователен 
етап. Представител за Софийска област бе нашата уче-
ничка – Ванеса Ангелова, класирана на първо място в об-
ластния кръг на Олимпиадата. Състезанието се проведе в 
писмена форма чрез решаване на 12 задачи предимно със 
свободен отговор. Нашето мимиче се представи достойно 
сред конкуренцията от 55 четвъртокласници  от всички 
области в страната. Домакините от град Ловеч, впечат-
лиха с изключително добра организация, разнообразна 
програма и запомнящи се преживявания.

ПОСРЕЩАНЕ НА ПРОЛЕТТА В ОУ”СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С.ДОГАНОВО

На 21 март  ОУ”Свети Свети Кирил 
и Методий” с.Доганово символично  
посрещна пролетта. В празника взе-
ха участие ученици от начален етап, 
които бяха преобразени в пролетни 
цветя, горски животинки и други 
приказни герои. Малките артисти 
накараха публиката да усети радост-
та от цялата красота на този прекра-
сен сезон.

   
 Благодарности на техните учи-

телки-Петя Янева, Татяна Милкова 
и Гергана Димитрова, без чиито уси-
лия празникът нямаше да е толкова 
мил и скъп.

Стефка Григорова
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На 9 април в заседателната зала на Община 
Елин Пелин се  проведе международна научно - 
практическа конференция на тема „Съвременни 
екологични проблеми и предизвикателства“.  Ор-
ганизатор на конференцията бе  БЛРС с активното 
съдействие на Националния независим съюз на 
офицерите в България. /ННСОБ/  . Събитието бе 
открито от г-жа Цветанка Методиева, секретар на 
Общината. Темите, които бяха представени пред 
многобройната аудитория бяха „БЛРС – проблеми 
и перспективи за развитие на лова в България и 
увеличаване на дивечовия капацитет в контекста 
на международните изисквания за опазване на 
околната среда.“ „Създаване на екологична мони-
торингова система“.В конференцията взеха участие 
специалисти от Института по биоразнообразие и 
екосистемни изследвания при БАН. 

 „Мисля, че идеята за конференцията и начи-
нът, по който беше реализирана са иновация. Ще 
изброя няколко причини за това. Идеята за обеди-
няване на усилия на ловци и еколози в мащаба на 
съвременната научна експертиза и при съобразя-
ване с научните критерии за оценка и организация 
е иновативна. В съвременната история на органи-
зираното ловно - рибарско движение не е органи-
зиран научен форум от ЛРС и то във този  формат.  
Дори да звучи като провинциален шовинизъм 
факт е, че тази конференция е проведена по идея и 
с усилията преди всичко на хората от Елин Пелин, 
което е още едно доказателство за организационен 
капацитет и извън столицата. Несправедливо е да 
се подценява София област, защото нови изненади 
зреят в сърцето на провинцията. „ обясни г-н  Асен 
Пиперков, председател на БЛРС. 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА БАН И БЪЛГАРСКИЯ ЛОВНО-РИБАРСКИ СЪЮЗ СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

На 25.04.2014г. в Общинска администрация 
Елин Пелин, се проведе младежка трудова борса по 
Национален план за изпълнение на Европейската 
гаранция за младежта. 

Събитието бе открито  г-жа Светлана Колева –
директор на ДБТ Ихтиман. Официални гости бяха  
г-жа Цветанка Методиева-секретар на Община 
Елин Пелин и г-жа Мирослава Рудолф - директор 
на ДРСЗ София.

В трудовата борса взеха участие 12 работода-
тели , които обявиха 29 свободни работни места в  
банкова сфера, счетоводни услуги, производство на 
пластмасови и бетонови изделия, складови работ-
ници и др. Част от поканените на борсата работо-

датели не успяха да присъстват, но обявиха 28 сво-
бодни работни места в различни сфери.

На форума присъстваха  51 безработни.
От тях по възраст:
 до 24 год. -14 души
 от 25 до 29 г. -18 души
 от 30 до 49 г. – 14 души
над 50 г. – 5 души
По образование:
Без образование  и с основно образование – 2-ма 

души 
Средно образование – 33 души
Висше образование -16 души.
От приложените анкетни карти на участниците 

в трудовата борса става ясно, че са удовлетворени 
от участието си, и считат, че  то ще бъде полезно за 

тяхното бъдещо професионално развитие.

БОРСА ПО ТРУДА

С грейнали лица и искрящи очи учениците от ате-
лие „Приложни изкуства” и студио „Театър” по Проект 
BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване 
и подготовка към европейски хоризонти”  УСПЕХ, бърза-
ха да  боядисат яйцата, използвайки различни техники. 
Боя имаше навсякъде – по ръцете, по лицата, по нослета-
та, даже и по дрехите. Никой не се впечатляваше от тези 
дребни неща, важното беше неговото яйце да е най-краси-
во, пролетната украса да бъде най-впечатляваща.

Радост, щастие и много усмивки грееха по лицата им. 
Празничното настроение беше обхванало всички - и тези, 
които се опитваха да запечатат за спомен настъпилата еу-
фория, и тези, които наблюдаваха отстрани въодушевени-
те творци.

Учителският колектив при училище „Христо Ботев” с. 
Равно поле, поздравява своите ученици, техните родители 
и цялата българска общност по случай настъпващите Ве-
ликденски празници!

Пролетта дойде отново и донесе на света Възкресение 
Христово!

Нека светлината на Неговото Воскресение озари живо-
та Ви!

Пожелаваме Ви много здраве и благополучие!

ПОДГОТОВКА ЗА ВЕЛИКДЕН В
ОУ ”ХРИСТО БОТЕВ”  С. РАВНО ПОЛЕ

На 11.04.2014г. в градската библиотека в 
гр. Елин Пелин, писателят Борислав Генчев, 
известен като Борко Бърборко и карикатурис-
тът Николай Арнаудов представиха новите си 
творби. Срещата, на която присъстваха деца 
от І до ІІІ клас на СОУ  „Васил Левски”-филиал  
гр. Елин Пелин   бе организирана в рамките 
на Седмицата на детската книга, премина при 
голям интерес. По много забавен за учениците 
начин  Борко Бърборко  представи част от свое-
то творчество- гатанки и стихове по различни 
образователни теми- за сезоните, азбуката, 
българските празници, здравето, знаците за 
движение по пътищата.  За да бъде още по-за-
бавно той зададе на малчуганите интересни 
гатанки, които те отгатнаха с лекота. След това 
учениците се включиха в литературното чете-
не като те сами прочетоха пред присъстващи-
те в залата няколко от стихчетата на писателя. 
Други показаха какво са научили в училище и 
декламираха различни стихотворения. 

Децата  бяха очаровани  и от прекрасните  
карикатури  на г-н Николай Арнаудов. Той по-
каза своите творения,които децата имаха въз-
можност да разгледат отблизо още в началото 
на срещата.Разказа малко повече за това как се 
създават карикатури, че това са рисунки, които 
предизвикват насмешка и весело настроение  
и им припомни, че трябва да внимават повече 
в часовете по изобразително изкуство, защото 
във всеки един от тях може да се крие талант 
на добър художник или бъдещ карикатурист . 

ПИСАТЕЛЯТ БОРИСЛАВ ГЕНЧЕВ  И  КАРИКАТУРИСТА НИКОЛАЙ
АРНАУДОВ  ПРЕДСТАВИХА  СВОИТЕ НОВИ  ТВОРБИ В ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН
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Тази година  се навършват 160г. от  
създаването на килийното училище и 
70г. от откриването на Гимназията в 
гр. Елин Пелин.В периода на българ-
ското Възраждане килийните учили-
ща към манастири, метоси и църкви 
са били центровете, където младежи-
те са имали възможност да получат 
образование. Техни преподаватели 
са били свещеници, монаси, грамот-
ни занаятчии и търговци - все хора 
предприемчиви и знаещи, които са 
давали на учениците си елементарни 
познания. Те са се състояли в четене, 
писане, просто смятане, запаметява-
не на молитви, библейски притчи и 
жития на светците.Сред първите сре-
дища на просвета в нашия край е бил 
Елешнишкият манастир, намиращ 
се  близо до едноименното село. Ки-
лийното училище в него е регистри-
рано още през 18в. Там са образовани 
младежи от околните села.Един от 
старите изследователи на историята 
на Новоселци /днес гр. Елин Пелин/ 
е Борис Нечев, който ни информира 
за килийното училище към постро-
ената през 1846г. в селото църква.
То е открито към 1854 г. и вероятно 
в него са преподавали свещениците. 
Б.Нечев  обаче посочва  терзията/
шивач/ и бакалин Стоян Коцев от 
Клензови като едни от първите учи-
тели в него. По традиция с избора на  
учител и определяне изискванията 
за работа са се занимавали едновре-
мешните селски управници, които в 
този случай са съчетали три в едно.
Учителят вероятно е ползвал без-

платно църковна постройка за бака-
лия и шивачница , за сметка на което 
той е преподавал безвъзмездно или 
срещу символично заплащане  на сел-
ските деца.Зад днешния градски храм 
е  имало двуетажна църковна сграда, 
на чийто първи етаж се е помещавало 
училището. В голямата стая, разделе-
ни на начинаещи и напреднали, били 
учениците.В единия край на по-висо-
ко място стоял Стоян Клензов. Когато 
идвал при него клиент, той  излизал 
в съседната по-малка стая, за да го 
обслужи и оставял  по-голямо дете да 
следи за обучението и дисциплината 
на другите.Интересна информация 
за това училище открих във в. ”Ма-
кедония„ от 1871г.: „Като минах през 
селото Новоселци, отидох, за да видая 

училището им и там намерих около 
40 деца да учат - едни наустници, дру-
ги - псалтир. Учителят им ми приказа, 
че ся учил в София

при покойният Веселин /бел.-Гру-
ев/ и че разбира, че е по-добре да 
учи учениците си с четеница и пър-
ви познания, но священниците му 
не давали.” Младият учител срещнал 
съпротивата на консервативните све-
щеници. Те не признавали новите ме-
тоди и познания, което е типично за 
периода във всички по-малки селища 
по българските земи. Едва след Ос-
вобождението броят на грамотните 
хора започва бързо да се увеличава, 
защото младежите учат в селското 
Начално училище, в Прогимназията, 
в Земеделското училище или другаде 

специално и  висше облазование.
 
На 15 септември 1944г. в с.Ново-

селци е открита Народна смесена 
гимназия /Пълна смесена гимна-
зия/. Тогавашните  управници реша-
ват, че е време да се създаде в селото 
по-висока степен учебно  заведение. 
Те получили разрешение  от  Минис-
терството на просветата. Преди това 
много от младежите от  Новоселци 
и околните села продължавали об-
разованието си в софийските средни 
училища. И така записаните в София 
ученици били върнати да учат в село-
то, за да могат да бъдат сформирани 
пълни учебни паралелки. Първият 
директор е  бил Цв.Векилски, който 
до тогава бил учител в столицата. 
След него директори стават: Иван 
Илиев Костов - новоселчанин, Апос-
толов от Столник, Цв.Стоянов от 
Лесново, Миланов, Д.Котев, Иван Пе-
тров, Мария Стоилова, Борис Леков 
и Юлия Стефанова. Гимназията има 
нова сграда от 1970г., където са по-
лучили своето образование десетки 
хиляди младежи от района. Тя е сред 
най-елитните училища в източната 
част на Софийския край.

Тази година е с два просветни 
юбилея - на килийното училище и на 
Гимназията.

Вече 160- годишна е историята на 
образователното дело в нашия град, 
с каквато малко селища могат да се 
похвалят.

ПРОСВЕТНОТО ДЕЛО В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН НА 160 ГОДИНИ

На  22 и 23 март 2014г в гр. 
София се проведе национални-
ят фестивал „Орфеева дарба”.
Децата от вокална група „Шик 
и Трик” към читалище „Иван 
Вазов” село Нови хан се явиха 
в три категории и завоюваха 
четири награди.

В категория „Вокални фор-
мации”- втора възрастова гру-
па децата се състезаваха със 
дванадесет формации.Профе-
сионалното жури в състав:Хай-
гашот Агасян – композитор,-
Доротея Петрова- национално 
радио и Христина Янкова-на-
ционално радио,единодушно 
присъдиха втора награда и 
сребърен медал на нашата во-
кална група.

В категория”Индивидуал-
ни изпълнители”-втора въз-
растова група,солистките на 
вокалната  група-Венелина Ве-
линова Бонева и Карина Све-

тославова Стоилова бяха отли-
чени със златен медал и първо 
място.

 В категория „Индивиду-
ални изпълнители”-четвърта 
възрастова група се предста-
ви Алекса Хюсеин Шейтани.
След двегодишно отсъствие 
от сцената Алекса се справи 
блестящо и професионалното 
жури в състав:Мая Райкова –
продуцент „поп и джаз пеене”в 
националното радио,Мими 
Иванова и Ани Върбанова ,я 
удостои с бронзов медал и тре-
та награда.

   На ръководителката на 
групата-госпожа Юлия Динче-
ва бе присъден диплом „Ръко-
водител на лауреати с високи 
постижения в конкурс „Орфее-
ва дарба”

Да пожелаем още много ус-
пехи на талантливите деца!

ДЕЦАТА ОТ ВОКАЛНА ГРУПА”ШИК И ТРИК”
С МНОГО НАГРАДИОТ НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ 

„ОРФЕЕВА ДАРБА” ГРАД СОФИЯ За десета поредна година в с. Байлово се 
проведе Регионалният празник на хумора 
и на шегата “Който се смее, дълго живее”. 
Във веселия фестивал взеха участие над 320 
участника - индивидуални и групови из-
пълнители, хумористи, шегобийци, певци и 
танцьори  от 27 населени места от Софийска 
област

Публиката се забавлява с изпълненията 
на колоритни сцени от шопския фолклор, 
музика и танци. В  програмата се изявиха 
както възрастни, така и много деца с инди-
видуални и групови изпълнения.

Отлично се представиха самодейните ко-
лективи от Община Елин Пелин, те бяха на-
градени в следнити категории:

Първа възрастова група – до 15 години:
Раздел хумористична песен – индивиду-

ални изпълнения –( приз и компакт диск)
I място - Любомира Кирилова – НЧ „Отец 

Паисий 1928” с. Мусачево
Втора възрастова група – над 15 години
II място - Паоло Генов – НЧ „Просвета – 

1922” - с. Равно поле
Раздел хумористична песен – групови из-

пълнения –(статуетка)
I място - Женска фолклорна група „Перу-

ника” при НЧ „Елин Пелин – 1929” -  с. Елеш-
ница

IІмясто - Женска фолклорна група при 
НЧ „Надежда – 1928” – с. Огняново

III място – Женска певческа група при НЧ 
„Отец Паисий – 1912”-с. Петково

Раздел словесен хумор (статуетка):
I място - Лъчезар Милатинов – НЧ „Без-

смъртие – 1919”- с. Лесново
III място – Йорданка Петрова – НЧ „Г.С. Ра-

ковски - 1934” - с. Григорево
Най – артистична интерпретация на те-

левизионен скеч – Станислав Лозанов и Ани 
Иванова – Театрално студио „Талант” при НЧ 
„Елин Пелин – 1896” гр. Елин Пелин

ПРАЗНИК НА ХУМОРА И НА ШЕГАТА 2014
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С решение на Общински съвет №843 от 27.10.2009 г.

Управителя на МБАЛ СКИН-СИСТЕМС 
ЕООД, на основание на основание чл. 90 и чл. 
91 от КТ, във връзка с чл. 68,  ал. 7 и чл. 70, ал.1 
от Закона за лечебните заведения  и  Правил-
ника за устройството, дейността и вътрешния 
ред на МБАЛ СКИН-СИСТЕМС ЕООД, със Запо-
вед №51/31.01.2014г. г. обявяват конкурс за 
заемане на следната длъжност, а именно:  

1. ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

При следните условия:
• място на работа – МБАЛ СКИН-СИС-

ТЕМС ЕООД;
• за определен срок на трудовото пра-

воотношение – 3 години;
• професионален опит – 3години.
Изисквания за длъжността:
Изискванията за заемане на длъжността 

са следните:
• образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” или „магистър” по специ-
алността „Управление на здравните грижи”

• трудов стаж  като медицинска сестра  
не по - малко от 5 години, от които като стар-
ша медицинска сестра не по – малко от 3 годи-
ни.

 Конкурсът да се проведе на база ин-
тервю, като комисията оценява кандидата и 
го подрежда в общото класиране. Класиране-
то на кандидатите ще се извърши след поста-
вяне на оценка от членовете на комисията по 
шестобалната система. Получилите оценка 
под 4,50 не се класират.

Кандидатите трябва да представят след-
ните документи:

1. заявление за участие в конкурса – по об-
разец съгласно приложение № 3 от Правилата

2. професионална автобиография
3. документ за завършено висше образова-

ние с образователно-квалификационна сте-
пен „бакалавър” или „магистър” по специал-
ността „Управление на здравните грижи”

4. диплома за завършено образование за 
специалността „медицинска сестра”

5. документ за стаж по специалността /
препис – извлечение от трудова книжка/

6. медицинско за работа
7. документ за членство в Българската 

асоциация на професионалистите по здравни 
грижи

Кандидатите могат да представят и допъл-
нителни документи, при наличие на такива.

Документите от т. 3, т. 4 и т. 5 се представят 
в оригинал или като нотариално заверени ко-
пия.

Подаване на документите:
1. Документите се подават лично от кан-

дидатите или от упълномощено от тях лице, 
което представи изрично нотариално завере-
но пълномощно;

2. Документите се подават в МБАЛ 
СКИН-СИСТЕМС ЕООД, на адрес: с. Доганово, 
община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32 до 17.00 
часа на 16.06.2014 г;

• подател: име и фамилия на кандидата 
и адрес за кореспонденция; 

• получател: МБАЛ СКИН-СИСТЕМС 
ЕООД, с. Доганово, община Елин Пелин, ул. 
„Първа“ № 32, „За участие в конкурс за зае-
мане на длъжността „ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА 
СЕСТРА”.

4. При подаване на документите на всеки 
кандидат се предоставя длъжностна характе-
ристика за конкурсната длъжност.

Конкурсът включва следните етапи:
1. Обявяване на конкурса;
2. Подаване на документи за участие в кон-

курса;
3. Допускане до конкурса;
4. Провеждане на конкурса и класиране на 

участниците;
5. Възникване на конкурсното правоотно-

шение.

В срок до 17.00 часа на 16.06.2014г. канди-
датите за участие в конкурса по тяхно писме-
но искане могат да получат информация от-
носно дейността и структурата на лечебното 
заведение от МБАЛ СКИН-СИСТЕМС ЕООД, на 
адрес: с. Доганово, община Елин Пелин, ул. 
„Първа“ № 32.

Телефон за информация+3598872152888

О Б Я В Л Е Н И Е

Управителя на МБАЛ СКИН-СИСТЕМС ЕООД, 
на основание на основание чл. 90 и чл. 91 от КТ, 
във връзка с чл. 68,  ал.3 и ал. 7 и чл. 71 от Зако-
на за лечебните заведения и чл. 19 от Правилни-
ка за устройството, дейността и вътрешния ред 
на МБАЛ СКИН-СИСТЕМС ЕООД, със Заповед № 
50/31.01.2014г. г. обявяват конкурс за заемане на 
следните длъжности, а именно:  

1. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ – 8 щатни брой-
ки за следните отделения:

-Отделение по обща хирургия;
- Отделение по пластично-възстановителна хи-

рургия;
- Отделение по ортопедия и травматология;
- Отделение по физиотерапия;
-Клинична лаборатория;
-Микробиология;
-Патологоанатомична лаборатория;
-Отделение по образна диагностика;
-Отделение по анестезиология и интезивно ле-

чение.
При следните условия:
• място на работа – МБАЛ СКИН-СИСТЕМС 

ЕООД;
• за определен срок на трудовото правоотно-

шение – 3. години;
• професионален опит – 3 години.
Изисквания за длъжността:
Изискванията за заемане на длъжността са 

следните:
• завършено висше образование с образова-

телно-квалификационна степен „магистър” по ме-
дицина; 

• диплома за завършено висше образование 
за съответната специалност по която кандидатства 

• трудов стаж  като лекарне по-малко от 10 
години, като по съответната медицинска специал-

ност  не по - малко от 5 години.

 Конкурсът да се проведе на база интервю, 
като комисията оценява кандидата и го подрежда 
в общото класиране. Класирането на кандидатите 
ще се извърши след поставяне на оценка от члено-
вете на комисията по шестобалната система. Полу-
чилите оценка под 4,50 не се класират.

Кандидатите трябва да представят следните до-
кументи:

1. Кандидатите да представят следните доку-
менти:  заявление за участие в конкурса – по обра-
зец съгласно приложение № 3 от Правилата;  

2. Професионална автобиография; 
3. Документ за завършено висше образова-

ние с образователно-квалификационна степен „ма-
гистър” по медицина; 

4. Диплома за завършено висше образование 
по съответната специалност по която кандидат-
ства; 

5. Документ за стаж по специалността /пре-
пис – извлечение от трудова книжка/;

6. Медицинско за работа; 
7. Документ за членство в Български лекар-

ски съюз.

Кандидатите могат да представят и допълни-
телни документи, при наличие на такива.

Документите от т. 3, т. 4 и т. 5 се представят в 
оригинал или като нотариално заверени копия.

Подаване на документите:
1. Документите се подават лично от кандидати-

те или от упълномощено от тях лице, което пред-
стави изрично нотариално заверено пълномощно;

2. Документите се подават в МБАЛ СКИН-СИС-
ТЕМС ЕООД, на адрес: с. Доганово, община Елин Пе-

лин, ул. „Първа“ № 32 до 17.00 часа на 16.06.2014 г;;
3. Изискуемите документи се поставят в отде-

лен запечатан плик, както следва:
•    плик №1 с надпис: „Документи” съдържа 

заявление за участие в конкурса и необходимите 
документи съгласно обявлението;

Плика се поставя в друг запечатан непрозрачен 
плик, надписан както следва:

• подател: име и фамилия на кандидата и ад-
рес за кореспонденция; 

• получател: МБАЛ СКИН-СИСТЕМС ЕООД, с. 
Доганово, община Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32, 
„За участие в конкурс за заемане на длъжността 
„НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ”.

4. При подаване на документите на всеки канди-
дат се предоставя длъжностна характеристика за 
конкурсната длъжност.

Конкурсът включва следните етапи:
1. Обявяване на конкурса;
2. Подаване на документи за участие в конкурса;
3. Допускане до конкурса;
4. Провеждане на конкурса и класиране на учас-

тниците;
5. Възникване на конкурсното правоотношение.

В срок до 17.00 часа на 16.06.2014г. кандидати-
те за участие в конкурса по тяхно писмено искане 
могат да получат информация относно дейността 
и структурата на лечебното заведение от МБАЛ 
СКИН-СИСТЕМС ЕООД, на адрес: с. Доганово, общи-
на Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32.

Телефон за информация: +359887215288
СКИН-СИСТЕМС ЕООД, на адрес: с. Доганово, об-

щина Елин Пелин, ул. „Първа“ № 32.
Телефон за информация+3598872152888

О Б Я В Л Е Н И Е


