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24-ТИ МАЙ –ПРАЗНИК НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ, БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
На 24-ти май с дефилир под звуците на училищ-

ния химн „Върви, народе възродени”, изпълнен от 
представителен духов оркестър „Стефан Стефанов” 
и съпроводен от представителен мажоретен състав 
„Светла”, премина шествието на учениците от на-
чален курс на НУ „Христо Ботев“ и СОУ „Васил Лев-
ски“ . То започна от читалището на града и продъл-
жи до площада пред Общината, където се проведе 
тържественият концерт, посветен на празника на 
славянската писменост, на българската просвета и 
култура. В знак на признателност, учениците под-
несоха цветя пред паметника на знаменития бъл-
гарски писател Елин Пелин, избрал словото за свое 
призвание. 

 Кметът на Община Елин Пелин, г-жа Галя Ге-
оргиева поздрави  жителите на Общината и изра-
зи благодарност и уважение към всички учители , 
ученици и дейци от сферата на културата, като им 
пожела още повече успехи, здраве, всеотдайност и 
удовлетворение в работата.В празничната програ-
ма се изявиха малчуганите от ОДЗ „Радост“ и ОДЗ 
„Здравец“, ДВГ „Камбанки”,децата от фолклорна 
група „Шарени мъниста“, мажоретен състав „Свет-
ла“ и малките танцьори от „Детски шопски танцов 
състав“.

45-И ЮБИЛЕЕН ШОПСКИ ПРАЗНИК
Създаден през  1970 година, вече 45 години 

Шопският празник се утвърди като празник, преиз-
пълнен с магията на словото, музиката и танците. 
Това е празник, който обединява всички жители на 
Община Елин Пелин и станал символ на духовност-
та на шопа, двигател на културните традиции. 
Седемте празнични дни на Шопски празник бяха 
изпълнени с богата и разнообразна програма. Мно-
жество известни български изпълнители зарадва-
ха жителите и гостите на гр. Елин Пелин с таланта 
си – Румен Малинов; народната певица Гуна Ивано-
ва;Николина Чакърдъкова и Неврокопския танцов 
ансамбъл-гр. Гоце Делчев; гости от  Наро- Фоминск 
и Сърбия; ансамбъл „Българе“ ;поп-фолк изпълни-
телят Константин;Етрополска духова музика; ду-
хова музика Vivo Монтана; Духова формация ZAKS; 
Берковска духова музика и Шкумбата.

По традиция селищният празник бе открит в 
местността „Църквето“ на 9 юни, на който по стар 
обичай се отслужва молебен и водосвет. Кметът на 
Община Елин Пелин г-жа Галя Георгиева поздрави 
присъстващите и откри празника. На  събитието 
присъстваха г-н Йордан Йорданов-зам.-кмет, г-жа 
Ангелина Димитрова- зам.-кмет., г-н Георги Кос-
тов- председател на Общински съвет , общински 
съветници, кметове на населени места, както и 
много гости.  За доброто настроение на всички се 
погрижи Румен Малинов.

45-и юбилеен Шопски празник - хронология

На 10.06  2014г.  Кметът на общината г-жа Галя 
Георгиева откри фотоизложби на тема „ 45-ти Шоп-
ски празник в гр. Елин Пелин- празникът през го-
дините“ , Братски градове- Наро-Фоминск и Елин 

Пелин“ и „Културно-исторически и природни забе-
лежителности в Община Елин Пелин.“ Изложбите 
бяха подредени от г-н Павел Канев.   Той заяви, че 
това, което го е вдъхновило да ги подреди е бога-
тата и многовековна история на Общината. „Чрез 
припомнянето на  историята на града ни, ние съ-
действаме  за неговото бъдеще“, допълни той.

Градската библиотека в гр. Елин Пелин стана 
домакин на грандиозна обща художествена излож-
ба на произведения от местни художници. Паралел-
но с техните произведения бяха изложени и твор-
бите на участниците в предварително обявения от 
Общината конкурс за детска рисунка  на тема: „ 45 
години история и традиция на шопите“

продължение на стр. 2 и 3
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продължение от стр. 1

В конкурса взеха участие 23 уче-
ници.  Произведенията им възхитиха 
посетителите на изложбата, както и 
журито. Работите от конкурса бяха 
оценени от жури в състав: г-н Пламен 
Петров, г-н Григор Велев и г-жа Маре-
на Джингова.

Г-жа Галя Георгиева   награди  по-
бедителите в трите  възрастови гру-
пи.

Спортен празник
На 11.06.2014г. на стадиона в гр. 

Елин Пелин се проведе спортен праз-
ник, в който взеха участие СК „Теа 
Денс“ , мажоретен състав „Светла“, 
акробати. Бяха представени демон-
страции на  бойни изкуства, лека 
атлетика и скачане на батут.  Прове-
доха се  футболни  срещи между :ФК 
„Академик 1974“ София и ФК „Левски 
1923“ Елин Пелин-деца, ФК „Един-
ство“, с. Горни Матеевац, Ниш срешу 
ФК „Керамик“, с. Гара Елин Пелин- 
мъже, а в залата на библиотеката се 
състоя шахматен турнир. Кметът на 
общината г-жа Галя Георгиева бла-
годари на спортистите, че с  труда и 
спортните си успехи  допринасят за 
авторитета на  общината и развитие-
то на спорта в нея. „Спортът е важен, 
не само за професионалните спорти-
сти, но и за всичи нас, защото е гаран-
ция за един здравословен и пълноце-
нен живот“, допълни тя.

       

Концерт на местни и детски 
състави от Общината

 На 12.06.2014г. в  салона на чи-
талището гр. Елин Пелин се проведе 
концерт на местни и детски състави 
от Общината.  Събитието предиз-
вика  много усмивки и настроение. 
Водещ  бе обичаният от всички Бате 
Васко . На празника присъства г–жа 

Галя Георгиева – кмет на Община-
та и г-жа Ангелина Димитрова -зам. 
-кмет. Участие в концерта взеха: Ани 
Станчева ученичка от национално-
то музиканлно училище „Любомир 
Пипков“,   малките представители на 
Мажоретен състав „Светла“, гр. Елин 
Пелин. Танцовите си умения демон-
стрираха децата от ОДЗ „Радост“ и 
ОДЗ „Здравец“ Талантливите малки 
певици от ВГ „Шик и трик“, с. Нови хан 
блеснаха на сцената с изпълненията 
си. Децата от „Шопчета“ ни върнаха 
към корените с шопски и северняш-
ки танц. Децата от детско-юноше-
ски ансамбъл „Новоханче“ зарадваха 
публиката с „ Кончета“ и „Пролетен 
танц“ .В празника взеха участие още: 
ВГ „Камбанки“, ДТС „ Пелинче“, Жен-
ска група за автентичен фолклор 
към НЧ „Просвета“,с. Голема Ракови-
ца, Женска фолклорна група към НЧ 
„Надежда“, с. Огняново, ТС „Талант“,“ 
Ситара денс“,  Женска фолклорна гру-
па към НЧ „Иван Вазов“, с. Нови хан, 
Стоянка Стоичкова, с. Нови хан, Жен-
ска фолклорна група „Орманлийка“, с. 
Лесново, ДВГ „Усмивки“, с. Равно поле, 
Женска певческа група към НЧ „Отец 
паисий“, с. Петково, Женска фолклор-
на група при НЧ „Елин Пелин 1929“, с. 
Елешница, ДФГ „Медени звънчета“, с. 
Доганово, Женска фолклорна група 
към НЧ „Отец Паисий, с. Мусачево,ДТС 
„Столник“, ДФГ „Шарени мъниста“, 
Фул денс“, с. Равно поле, Женска фол-
клорна група, с. Григорево,децата от 
с. Доганово, група за модерни танци 

„Нани-денс“. Празничната  програма 
завърши със спектакъл на ученици-
те от ОУ „Христо Ботев“, с. Лесново, 
които представиха танцовия спекта-
къл „България през вековете“- една 
въздействаща историческа разходка 
от времето на хан Кубрат и Стара Ве-
лика България, събитията на XX век, 
предопределили съдбата ни, както и 
ключови събития от българската ис-
тория.

Първият празничен концерт на 
45-и Шопски празник се състоя на 13 
юни 2014г., петък, на площад „Неза-
висимост“. Празничната вечер започ-
на с изпълнения на представителен 
мажоретен състав „Светла“, гр. Елин 
Пелин с  ръководител Светла Кимил-
ска. Г-жа Галя Георгиева - кмет на Об-
щината поздрави жителите и гостите 
по повод юбилейния  45-и   Шопски 
празник. Гости на събитието бяха : 
народният представител от ПП ГЕРБ 
Ирена Коцева, зам.- областен управи-
тел на  София област   София Тороло-
ва, Андрей Иванов-кмет на Община 
Драгоман, Тони Кацаров-зам.кмет на 
Община Ихтиман, кметове, кметски 
наместници и общински съветници 
от Община Елин Пелин.  

45-И ЮБИЛЕЕН ШОПСКИ ПРАЗНИК - ХРОНОЛОГИЯ
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 Г-жа Галя Георгиева – кмет на Об-
щина Елин Пелин изрази признател-
ност и уважение към всички видни 
дейци на културата, танца и спорта, 
свързали своята работа с Общината 
ни, допринесли за нейното развитие 
и утвърдили нейния престиж като 
им връчи почетни плакети. Сред от-
личените бяха: едни от създателите 
на Шопски празник в гр. Елин Пелин: 
Людмила Плашокова; Мария Стои-
лова и Стоян Александров. Почетни 
плакети  за развитието на култура-
та получиха: Петрана Реджова, Руска 
Георгиева, Асен Радев, Павел Канев, 
Никола Маринов, който със своите 
фото материали съхранява история-
та на града ни, художникът с доказа-
ни професионални качества Григор 
Велев, майсторът на спорта Мариана 
Маринова и младата надежда на бъл-
гарския футбол Евгени Генчев. Праз-
ничната програма продължи с обича-
ният от всички жители на Общината 
„Шопски Ансамбъл“, с ръководител 
почетния гражданин на гр. Елин Пе-
лин- Ради Радев, една от финалист-
ките  в „Шоуто на Слави“ сред 720 
деца Карина Стоилова. Бележитата 
българка Гуна Иванова очарова пуб-
ликата. Програмата завърши с  не-
повторимата Николина Чакърдъкова 
и Неврокопския танцов ансамбъл.

На 14.06.14. жителите на Община-
та имаха удоволствието да се насла-
дят на изпълненията  на фолклорен 
ансамбъл „Ремесиана“ към Център за 

култура Бела паланка, Сърбия,   на ан-
самбъл „Българе“, на сомодейците от 
побратимения ни град Наро-Фоминск 
и на поп-фолк изпълнителя Констан-
тин.  

На 15 юни на стадиона в Елин Пе-
лин бе организиран - „Парад на до-
машни любимци”

Нетърпеливи, още от рано су-
тринта малчуганите от Елин Пелин 
донесоха любимци, за които се гри-
жат вкъщи. Котета,  кучета, зайчета, 
папагали, гълъби, змия  можеха да се 
видят на стадиона. Водещи на праз-
ника бяха страхотните актьори Спиро 
Щангата и Джак Спароу.

По традиция Шопски празник 
приключи с тържествена заря. Преди 
това в концерта участваха: Димитър 
Туджаров-Шкумбата, Духов оркестър 
„Стефан Стефанов,“ който с изявите 
си прославя общината ни, „Етропол-
ската духова музика“, духова музика 
Vivo Монтана; Духова формация ZAKS 
и „Берковска духова музика“

Юбилейният 45-и  Шопски праз-
ник премина с много весело настрое-
ние и приятни преживявания, което е 
доказателство, че  и през следващите 
години градът ни ще остане не само 
огнище на Шоплука, но и разпростра-
нител на шопската идентичност, дух, 
традиции и култура.

45-И ЮБИЛЕЕН ШОПСКИ ПРАЗНИК - ХРОНОЛОГИЯ
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Решения на Общински съвет - Елин Пелин

Решение № 988
Предложение с вх. №  ОА- 

7264(3)/ 28.05.2014 г. от Кме-
та на Община Елин Пелин- 
г- жа Галя Георгиева да бъде 
разгледано в т. Разни от днев-
ния ред.

Решение № 989
1. Разглеждане на Отчет 

за дейността на Общински 
съвет-Елин Пелин и него-
вите комисии за периода 
01.01.2013г. - 31.12.2013г., 
внесен от Председателя на 
Общински съвет-Елин Пелин 
под №ОС-7475/12.05.2014г.

2. Предложения на посто-
янната комисия по  „Здра-
веопазване, образование, 
култура и вероизповедание, 
спорт и социални дейности”, 
от заседание проведено на 
13.05.2014г.

3. Предложения на по-
стоянната комисия по „Ус-
тройство на територията, 
строителство, екология, 
селско и горско стопанство”, 
от заседание проведено на 
14.05.2014г.

4. Предложение на посто-
янната комисия по „Закон-
ност, сигурност, обществен 
ред, граждански права и 
транспорт“, от заседание про-
ведено на 15.05.2014г.

5. Предложения на посто-
янната комисия по „Инвести-
ции, управление и разпореж-
дане с общинско имущество”, 
от заседание проведено на 
19.05.2014 г.

6. Разни
6.1. Предложение с вх. №  

ОА- 7264(3)/ 28.05.2014 г. от 
Кмета на Община Елин Пе-
лин- г- жа Галя Георгиев

Решение № 990
От бюджета на Община 

Елин Пелин за 2014 година,  
да бъде предоставена едно-
кратна безвъзмездна финан-
сова помощ в размер на 75.00 
лв. на всяко от следните фи-
зически лица ***

  Решение № 991
Да бъде предоставена ед-

нократна безвъзмездна фи-
нансова помощ на Николай 
Желязков Дерменджиев, жи-
тел на с.Нови хан в размер 
на 500,00 (петстотин) лева, 
предвид тежкото му здраво-
словно състояние и затрудне-
ното материално положение.

Решение № 992
Да бъде предоставена 

еднократна безвъзмездна 
финансова помощ на Петър 
Харалампиев Николов, жи-
тел на с.Елешница в размер 
на 100,00 (сто) лева, предвид 
здравословното му състоя-
ние и претърпяна скъпостру-
ваща операция.

Решение № 993
Да бъде предоставена ед-

нократна безвъзмездна фи-
нансова помощ на Валентина 
Сотирова Велева, жител на 
с.Гара Елин Пелин в размер 
на 500,00 (петстотин) лева, 
предвид здравословното със-

тояние на сина й Божидар 
Валентинов Велев, необхо-
димостта от специализирани 
рехабилитационни процеду-
ри и затрудненото материал-
но положение на семейство-
то.

Решение № 994
Приема програма за опаз-

ване на околната среда на Об-
щина Елин Пелин за периода 
2014- 2017 г., съгласно прило-
жение в протокола.

Решение № 995
Дава съгласие да се про-

ведат процедурите по ЗУТ за 
ИПР за изменение на вътреш-
ната регулационна  линия 
между УПИ ІІІ-344 и ІV-За па-
метници, кв.37, с.Елешница, 
Община Елин Пелин.

Решение № 996
1. Одобрява задание за 

изработване на ПУП-ПП за 
транспортен достъп до ло-
гистичен парк на „ Глориент 
Инвесмънт БГ “ ООД, масиви 
114, 115, 116, 117, 164 и 165 в 
землището на с.Нови хан, Об-
щина Елин Пелин, Софийска 
област.***

Решение № 997
1. Одобрява задание за 

изработване на ПУП-ПП за 
електроснабдяване и транс-
портен достъп до имот № 
206003 / в процедура ПЗ „ За 
търговско-складова база “ / 
на землището на с.Нови хан, 
Община Елин Пелин, Софий-
ска област ***

Решение № 998
1. Одобрява задание за 

изработване на ПУП-ПП за 
електроснабдяване и транс-
портен достъп до имот № 
058020 / в процедура ПЗ „ За 
търговско-складова база “ / 
на землището на с.Нови хан, 
Община Елин Пелин, Софий-
ска област.***

Решение № 999
1. Одобрява задание за из-

работване на ПУП на имот № 
071045 в землището на с.Му-
сачево, Община Елин Пелин, 
Софийска област.***

Решение № 1000
1. Одобрява задание за из-

работване на ПУП на имот № 
059005 в землището на с.Ка-
раполци, Община Елин Пе-
лин, Софийска област.***

Решение № 1001
1. Одобрява ПУП:
 а/ ПЗ „ За вилно строи-

телство ” на имот № 055006, 
местност „ Горна ливада ” в 
землището на с.Караполци с 
ЕКАТТЕ 36422, Община Елин 
Пелин, Софийска област, със 
следните показатели: ви-
сочина на сградите – до 7м; 
плътност на застрояване – до 
40%; Кинт – до 0,8; минимал-
на озеленена площ – 50%; 
начин на застрояване – сво-
бодно.

 б/ ПП за водоснабдяване 

и електроснабдяване през 
имот № 000374 / полски път 
/ за захранване на обект „ 
Вилно строителство ” в имот 
№ 055006, всички имоти в 
землището на с.Караполци, 
Община Елин Пелин, Софий-
ска област.  ***

Решение № 1002
1. Одобрява ПУП-ПЗ „За 

вилно застрояване ” на имот 
№ 041040, местност „ Копа-
нина ” в землището на с.Нови 
хан с ЕКАТТЕ 52012, Община 
Елин Пелин, Софийска об-
ласт, със следните показате-
ли: височина на сградите – до 
7м; плътност на застрояване 
– до 40%; Кинт – до 0,8; мини-
мална озеленена площ – 50%; 
начин на застрояване – сво-
бодно.***

Решение № 1003
1. Одобрява  ПУП-ПЗ „За 

складова и търговска дей-
ност ” на имот № 092054, 
местност „ Калини падини 
” в землището на гр.Елин 
Пелин с ЕКАТТЕ 27303, Об-
щина Елин Пелин, Софийска 
област, със следните показа-
тели: височина на сградите 
– до 12м; плътност на застро-
яване – до 60%; Кинт – до 2,0; 
минимална озеленена площ 
– 30%; начин на застрояване 
– свободно.***

Решение № 1004
Приема Наредба за изда-

ване на карти за паркиране 
на превозни средства, упра-
влявани от или превозващи 
лица с трайни увреждания 
на територията на Община 
Елин Пелин, съгласно прило-
жението.

Решение № 1005
Актуализира Годишна 

програма за управление и 
разпореждане с имоти об-
щинска собственост за 2014 
година, приета с Решение № 
861/30.01.2014г. на Общин-
ски съвет.***

Решение № 1006
В изпълнение на задълже-

нието си по §27, ал.2 от ПЗР на 
ЗИДЗСПЗЗ, предоставя имоти 
№№003020, 120047, 123014 
и 222049 по КВС на с.Голема 
Раковица, съгласно Мотиви-
рано искане на ОСЗ гр.Елин 
Пелин, представено с писмо 
вх.№П-02-23458/19.05.2014г. 

Решение № 1007
В изпълнение на задълже-

нието си по §27, ал.2 от ПЗР 
на ЗИДЗСПЗЗ, предоставя 
№088167 по КВС на гр.Елин 
Пелин, Община Елин Пелин, 
съгласно Мотивирано искане 
на ОСЗ гр.Елин Пелин, пред-
ставено с писмо вх.№П-02-
22400/06.12.2013г.

Решение № 1008
1. Дава съгласие част от 

имот с №000228 с НТП /пол-
ски път/ - публична общин-
ска собственост по КВС на зе-
млище с.Равно поле, да бъде 
включен при изработване 

на ПУП-ПЗ за СПД в обхват: - 
част от ПИ №000228-полски 
път и ПИ №141041- собстве-
ност на  „РОУЛИНГ УЕЙЛС” 
ЕАД. ***

Решение № 1009
1. Да бъде прекратена съ-

собственост между Община 
Елин Пелин и Снежана Ата-
насова Иванова чрез про-
дажба частта на Общината 
за 25 кв.м. /двадесет и пет 
кв.м./, /от път – др.селищна 
територия/, придаваеми към 
УПИ VІ-333, кв.40, по плана 
на с.Нови хан, съгласно ка-
дастрален и регулационен 
план утвърден със заповед 
№3873 от 1964 год. и из-
менен със заповед №77 от 
1993 год., актувани с АЧОС 
№3644/01.04.2014г. вписан в 
СВ при ЕПРС.***

Решение № 1010
Предоставя за безвъзмез-

дно ползване на ЦУ на Нацио-
нална агенция по приходите, 
София, за нуждите на фронт 
офис „Елин Пелин” 8 /осем/ 
брояпомещения.***

 Решение № 1011
1. Открива процедура 

за продажба чрез публичен 
търг на недвижим имот – 
частна общинска собстве-
ност, съставляващ: урегули-
ран поземлен имот ІV-общ., в 
кв.20, с площ 740 кв.м. по пла-
на с.Мусачево, Община Елин 
Пелин, Софийска област.

Решение № 1012
1. Открива процедура за 

продажба чрез публичен търг 
на недвижим имот - частна 
общинска собственост, със-
тавляващ: урегулиран по-
землен имот ІІІ-общ., в кв.20, 
с площ 875 кв.м. по плана 
с.Мусачево, Община Елин Пе-
лин, Софийска област.***

     
      Решение № 1013
1. Открива процедура 

за продажба чрез публичен 
търг на недвижим имот, част-
на общинска собственост  № 
084002, находящ се в мест-
ност „Потока”, с площ 0.833 
дка, Х-та категория, с начин 
на трайно ползване: нива  по 
КВС на землище с.Крушовица, 
Община Елин Пелин.             

    Решение № 1014
1. Открива процедура 

за продажба чрез публичен 
търг на недвижим имот, част-
на общинска собственост  № 
036007 находящ се в мест-
ност „Илиева орница”, с площ 
0.980 дка, Х-та категория, с 

начин на трайно ползване: 
нива  по КВС на землище с.
Крушовица, Община Елин Пе-
лин.***

Решение № 1015
1. Открива процедура 

за продажба чрез публичен 
търг на недвижим имот, част-
на общинска собственост  № 
036030 находящ се в мест-
ност „Илиева орница”, с площ 
0.999 дка, Х-та категория, с 
начин на трайно ползване: 
нива  по КВС на землище с.
Крушовица, Община Елин Пе-
лин.***

Решение № 1016
Открива процедура за 

продажба чрез публичен 
търг на недвижим имот, част-
на общинска собственост  № 
084001, находящ се в мест-
ност „Потока”, с площ 0.513 
дка, Х-та категория, с начин 
на трайно ползване: нива  по 
КВС на землище с.Крушовица, 
Община Елин Пелин.  

Решение № 1017
1. Да се отдаде под наем 

обект № 4 по одобрена схе-
ма за преместваеми обекти 
по чл.56 от ЗУТ, находящ се в 
УПИ I-за парк, кв.15 по плана 
на с.Гара Елин Пелин, чрез 
провеждане на публично 
оповестен конкурс, като оп-
ределя,

- предназначение – за 
монтаж на камера, във връз-
ка с проект „Изграждане на 
система за автоматизирано 
събиране на данни за трафи-
ка по автомобилните пътища 
на Република България” в 
УПИ I-за парк, кв.15 по плана 
на с.Гара Елин Пелин .

- площ на обекта –  4 кв.м.,
 - срок на договора за 

наем  -  10 /десет/ години,
 - начална кон-

курсна цена – 2,70 лв. на 
кв.м., утвърдена с решение 
№1052/24.06.2010г на ОбС 
Елин Пелин.***

1. Открива процедура 
за продажба чрез публичен 
търг на недвижим имот – 
частна общинска собстве-
ност, съставляващ: урегули-
ран поземлен имот ІV-общ., в 
кв.20, с площ 740 кв.м. по пла-
на с.Мусачево, Община Елин 
Пелин, Софийска област.

***- четете пълните 
текстове на сайта на Об-
щина Елин Пелин:

www.elinpelin.org

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

от ЗМСМА
обявява, че Решение №808/31.10.2013г. на Общински 

съвет е в сила, съгласно Определение №294/24.03.2014г. 
на  Административен съд София област по адм.
дело №1182/2013г., потвърдено от Върховен 
административен съд с Определение по адм.дело 
№5920/2014г.

Общински съвет-Елин Пелин
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ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОБРА РАБОТА  НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПИАНО С РЪКОВО-
ДИТЕЛ БИНКА ГЕОРГИЕВА

На 29.05.2014г. учениците 
от школата по пиано с ръко-
водител Бинка Георгиева, 
при НЧ „Елин пелин 1896”гр.
Елин Пелин,представиха 
своите музикални произве-
дения пред широка аудито-
рия в залата на читалището 
.  Ентусиазираните изпълне-
ния на малките пианисти, в 
продължение на един час, по-
казаха какво са усвоили през 
тази учебна година. Гост на  
събитието бе  виртуозната 
изпълнителка, професор Ми-
лена Моллова. Известна със 
своята активна концертна 
дейност, участник в журито 
на много международни и 
национални конкурси, в мо-
мента преподавател в Нов 
Български Университет, тя 
поздрави нашите ученици и 
изказа възхищението си от 

тях и ръководителя  им. За 
голяма радост и удоволст-
вие на всички г-жа Моллова 
направи едно прекрасно из-
пълнение, след което ни по-
пита: „Как свирите на това 

пиано?...” Ние се усмихнахме 
и й благодарихме за това, че 
ни уважи с присъствието си, 
и хубавите думи за дейността 
на школата.                                                                                                                                      

           Петрана Реджова

За пореден път в библи-
отеката при НЧ”Иван Вазов 
– 1928” с.Нови хан община 
Елин Пелин се проведе обу-
чителен курс по компютър-
на грамотност за жители на 
селото. В продължение на  10 
учебни часа, 4 групи по 4 кур-
систи бяха научени да рабо-
тят с програма Mirosoft Word, 
да използват средства за 
търсене в глобалната мрежа, 
да комуникират чрез елек-
тронна поща, да използват 
програми за онлайн кому-
никация в реално време, да 
намерят и общуват със стари 
познати с помощта на онлайн 
социални мрежи.                           

Най-възрастният курсист 
е на 74 години.  Обучителния 
курс предизвика много го-
лям интерес  сред  жителите 
на селото и затова обучение-
то ще продължи и през 2015 
година.

 Тази инициатива затвър-
ди променения облик на чи-
талищната ни библиотека и 
откри нови възможности за 
предлаганите услуги с оглед 
приобщаване на български-
те граждани към глобалното 
информационно общество.  

 

Антоанета Тодорова
Библиотекар при

НЧ”Иван Вазов-1928”
с.Нови хан

ОБУЧЕНИЕ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

На 22.05.2014г. децата от ОДЗ 
„Слънце”, гара Елин Пелин участваха 
в Юбилейния концерт „35 години ОДЗ 
„Слънце” гара Елин Пелин”. В продъл-
жение на час и половина те забавля-
ваха многобройната публика, дошла 
да се радва на малките герои, и изка-
же своята почит и уважение към це-
лия персонал.В юбилейния концерт 
взеха участие всички деца - от яслата 
до подготвителните групи.На сцена-
та оживя истинска пролетна картина, 
летяха пеперуди, трудиха се мравки и 
пчелички, танцуваха жабки и калин-
ки. Имаше също танци, песни и при-
казки чудесни.

ЮБИЛЕEН КОНЦЕРТ „35 ГОДИНИ ОДЗ „СЛЪНЦЕ”, ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН”

По случай първи юни  ръковод-
ството на Община Елин Пелин орга-
низира празник за децата на Община-
та . На тържеството на площад „ Неза-
висимост“, присъстваха повече от 100 
малчугана придружени от своите ро-
дители. Г-жа Галя Георгиева кмет на 
Община Елин Пелин поздрави малчу-
ганите с думите:

„Скъпи деца,
Първи юни е най-слънчевият , 

най-веселият и жизнерадостен праз-
ник, защото е посветен на Вас децата! 
Вашите усмивки и светлината в очите 
Ви, правят този ден вълнуващ и не-
забравим, както за Вас, така и за нас 
възрастните. Вие сте смисълът на на-
шия живот! Вие сте нашето бъдеще!

Вие сте най-хубавият подарък в 
живота ни, нашата надежда и вяра в 
доброто. Желая ви едно прекрасно 
детство с много игри и забави,много 
усмивки и щастливи мигове. 

Бъдете здрави, винаги усмихнати 
и упорити в преследването на мечти-

те си!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!“
Водещите  на празника актьори от 

Тинтири-минтири забавляваха деца-
та преоблечени като клоуни . Всички 
присъстващи се насладиха на изпъл-
ненията на Мажоретен съства „Свет-
ла“, малчуганите от ОДЗ „Радост“,  и 
„Здравец“, ВГ „Камбанки“, танцьорите 
от „Ситара денс“,  танцов състав „Пе-
линче“ и „Детски шопски танцов със-
тав“.

ЗА  СТОТИЦИ ДЕТСКИ УСМИВКИ

ПРОДЪЛЖАВА ВЪЗХОДА НА ФГ,,ПЕЛИНЧЕ”
 ФГ „Пелинче”, гр. Елин 

Пелин спечелиха грамота и 
статуетка за второ място на 
конкурсния фолклорен фес-
тивал в с.Мещица, Пернишко, 
проведен на 17.05.2014г. Със-
тавът има и диплом за отлич-
но представяне с красива ста-
туетка и на  Детския танцов 
фестивал,, Детски усмивки” в 
гр. София.



 БРОЙ 6 - ЮНИ 2014 Г.6

ДЕТСКИ ПРАЗНИК В С. ПЕТКОВО
По повод първи юни в НЧ „Отец Паисий 1912“, с. Петково 

се проведе тържество за децата. Кметът на селото Борислав 
Стойчев поздрави малчуганите и им пожела да бъдат здрави, 
винаги усмихнати и упорити в преследването на мечтите си!  
Децата се забляваха с много музика, танци и игри, а накрая 
всички получиха лакомства и подаръци.

Дотук добре.Ами сега?Си-
гурен съм, че този въпрос 
присъства в главата на все-
ки един ученик,чул звънеца 
за последен път. Дванадесет 
години шапка на тояга, без  
грижи, отговорности и за-
дължения.Само трябваше да 
учим,а семейното крило оси-
гуряваше останалото в на-
шия живот.Вече не.

От нас зависи дали живо-
тът ще ни сграбчи свирепо и 
ще ни захвърли с гащеризо-
ните  по складовете , или ние 
ще го сграбчим и ще опол-
зотворим всяка възможност 
,която ни предоставя него-
вата многоликост. Колкото 
до бала. Преминаването ни 
през него прилича на навли-
зането на космически кораб 
в екзосферата, след която 
неизменно следва откритият 
космос и от нашето усърдие и 
воля зависи дали ще поемем 
към Слънцето ,или към Лу-
ната. Пагубна  обаче се оказ-
ва тенденцията за мошени-
чество и връзкарство,която 
обезсмисля нашите пориви 
към утрешните дни.

 Балът е просто едно съ-
битие без особено значение 
за бъдещето,а самото бъде-
ще е истински важното нещо. 
Нашите надежди за добър 
живот и успешна професио-
нална реализация ще бъдат 
смазани от тежкия живот,за 
който не подозираме.Един-
ственият шанс е да се борим 

всяка секунда , макар и на-
дежда често да няма.

Преди два дни попад-
нах на един забавен колаж 
в социалната мрежа на Зу-
кърбърг,която посещавам 
ежедневно.От едната стра-
на бяха новоизлюпилите се 
хора(зрелостниците),които 
възпроизвеждат на силен 
глас тривиалното си бро-
ене до 12,а отдолу пишеше 
2014,от другата страна пък 
бяха изобразени същите тези 
бивши ученици на новото си 
работно място –Макдонал-
дс и годината 2015 отдолу.
Въпреки че тази картинка се 
води за смешна ,много лесно 
се долавя нотката тъга у нея.
Нима това е и моята съдба?

В нашата мила родина 
възможностите са сведени до 
минимум.За да успея , не ми 
трябва вече стабилно образо-
вание,подплатено с остър ум 
и находчивост,а връзки. Шу-
робаджанащината е най-ре-
шаващият фактор.Тя прави 
България ,,страната на ОГРА-
НИЧЕНИТЕ възможности”.

Аз искам да стана жур-
налист. Искам да завърша 
най-елитния и стар универ-
ситет,за да може после да 
нямам грижи в намирането 
на работа по моята специал-
ност.Да,ама не.Как да съм си-
гурен,че главният редактор 
няма да запрати моето сил-
но омастилено СV с красива 
майкълджорданова парабола 

към кошчето,защото синът 
на неговия авер от младини-
те със средно образование   
ще кандидатства за същата 
позиция.

Разбира се,друга песен 
щях да пея,ако имах близки 
отношения с Прокопиев,Бож-
ков или Ковачки.Щях да ви 
заливам с опитимистични 
и сладникави очаквания за 
бъдещето,но пък защо не,с 
такива приятели затворени 
врати няма.За мен  щастли-
вият живот щеше да започне 
след бала,а за простолюдието 
щеше да започва адът.

Няма да ви затрупвам с 
пламенни мотивиращи слова 
за това как трябва да се бори-
те на всяка цена и да не се от-
казвате,то вече почти  не за-
виси от вас.Ще дерайлирате 
съвсем в началото,преди още 
да опитате.А дали има шанс 
тази моя мрачна прогноза 
да не се сбъдне?Има,но той е 
молекулярен.Пък ако имате 
случайна среща с мустакатия 
банкер-да ви е честито.Май е 
по-удачно вече на това да се 
надяваме ,нали?

Колко по-лесно е да се 
пише конкретно за бала(-
цветя,купон,алкохол,прия-
тели,пари-рай),отколкото за 
всичко останало,предстоящо 
да се случи след него.Абиту-
риент си веднъж,а човек,бо-
рещ се отчаяно за препита-
ние, цял живот.

Ангел Плещов, 18г.

А СЕГА НАКЪДЕ?

24 май е един от най-светлите и 
тържествени празници, денят, в кой-
то честваме създаването на славян-
ската писменост, празникът на бъл-
гарската духовност и култура. Това е 
денят на просветата, в който се при-
помняме, че нашият народ от древ-
ни времена има своята писменост и 
с гордост прославяме имената на Св. 
Св. Кирил и Методий и техните уче-
ници и последователи.

За да отбележат  този светъл праз-
ник, както и завършването на учеб-
ната година за учениците от І клас на 
ОУ „Христо Ботев“  бяха подготвили 
празнична програма, с която поз-
дравиха всички родители и гости на 
тържеството.В  концерта  взеха учас-
тие групите, които работят по проект 
”УСПЕХ”. Учениците от „Театрално сту-
дио”зарадваха зрителите със забавна 

драматизация.  Младите танцьори 
от клуб „Танцувай с нас“  поздравиха 
присъстващите със своите танци, а 
учениците от ателие „Приложни из-
куства“ и клуб „Млад еколог“, бяха 
подредили богата изложба.

В края на празничния концерт, на-
гради получиха учениците показали 
отличен успех през учебната година, 
а  първокласниците  получиха  своите  
удостоверения   и интересни книжки, 
подарък от г-жа Георгиева- кмет на 
община Елин Пелин. 

24 МАЙ  В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. РАВНО ПОЛЕ

СРЕЩА С  ХРИСТИНА ПАНДЖАРИДИС
Вълнуваща, емоционална и топла  бе сре-

щата с авторката на романа „Ничия” Христи-
на Панджаридис. Наша съгражданка, рабо-
тила като журналист в общинския вестник 
„Елинпелинска заря”, сега живее и твори във 
Франция. С две думи самата тя - ничия - като 
много от нас. Талантът на авторката да раз-
крие прошката, вината, забравата, любовта 
с разбираем, образен език и стил, със силни 
метафори, със сравнения, които всеки пом-
ни, защото често срещаме в живота си. Непо-
средствено и красиво авторката реди пъзела 
в своя роман и търси хармонията. За всичко 
това, с много чувство говори Жени Щерева, 
която представи книгата. А ние, които бяхме 
в залата,наблюдавахме притихнали елегант-
ната дама,Христина Панджаридис, която раз-
каза как героите „сами” са водили повеству-
ванието, а тя само го е записвала. Авторката 
говори и пише така, че всеки да я разбере, 

защото това са не само нейните, а и нашите 
мисли, силни, докосващи, стигащи дълбоко в 
съзнанието.

Нека всички да се опитаме да останем ни-
чии, но свои, свободни и обичани.

Благодаря на колектива на НЧ „Елин Пе-
лин 1896”, за това, че организира тази среща 
и ни даде възможност да се запознаем с по-
следната книга на Христина Панджаридис, а 
на нея желая нови творчески изяви.

    Искра Величкова
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ПДО И МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ”СТЕФАН СТЕФА-
НОВ”  ВЗЕХА  УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНИТЕ ТЪРЖЕ-

СТВА,ПРОВЕЖДАНИ В ГР. КОПРИВЩИЦА

ПДО и мажоретен състав”Стефан Стефанов”  взеха  участие 
в ежегодните тържества,провеждани в гр. Копривщица на 2 
май.Тази година съставите гостуваха два дни и освен участие-
то във възстановката на Априлското въстание, взеха участие 
в още два концерта.През първия ден всички изяви на оркестъ-
ра и мажоретките бяха съпроводени от проливен дъжд,но той 
не попречи на ентусиазма на нашите изпълнители.  Местните 
жители и гостите на града сякаш също не обръщаха внимание 
на лошото време  и подкрепиха музикантите и мажоретките 
с  голямо присъствие и аплодисменти, а по-късно захвърли-
ха чадърите и завиха кръшни хора.През втория ден  слънце-
то благосклонно се показа и събра хората на площада,където 
след посещението до гроба на Стефан Стефанов,музикантите 
отново свириха в памет на своя учител и за прекрасните хора 
на Копривщица.

ТЪРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЙ ЗАВЪРШВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 
2013/2014 ГОДИНА В ОУ “ХРИСТО БОТЕВ“

Учебната 2013/2014г завърши с тради-
ционните за училището тържества, които се 
състояха на  20 май за 1 клас и на 30 май за 
2-4кл.  На празненствата учениците показаха 
своите постижения и успехи в различни сфе-
ри – наука, спорт, изкуство. Атмосферата, коя-
то учениците създадоха, беше изпълнена с 
много трепет, вълнение и удовлетворение. Те 
не пропуснаха да изкажат и своята благодар-
ност за усилията и грижите на техните учи-
тели. На тържествата присъстваха родители, 
роднини, г-жа Гергана Иванова -директор на 
НУ ”Христо Ботев” и преподаватели. Много 
емоции, усмивки, сълзи и красота изпълваха 
последните моменти на четвъртокласниците 
в началното училище.

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР В СЕЛО РАВНО ПОЛЕ
На 7 и 8 юни се проведе тради-

ционният празник на село Равно поле 
„Равнополска пролет 2014”. Големият 
площад в центъра се оказа недоста-
тъчен, за да побере многобройните 
атракции за малки и големи. Освен на 
голяма посещаемост на различните 
мероприятия, тази година се радва-
хме и на хубавото време, защото по 
„традиция” на събора в село Равно 
поле вали дъжд.

Празникът бе открит от Веселина 
Спасова – кмет на село Равно поле, 
която благодари на всички фирми, 
без чиято помощ трудно бихме могли 
да осъществим различните меропри-
ятия : Голф Клуб ЕООД, Рамкофарм, 
Енигма Фойерверки, Нико 2 ООД, Аг-
ротератерм, ЗП Николай Стоянов, Чи-
пита България АД, г-н Стефан Бозев, 
Пеци ООД, Верила Сървис АД, Касте-
ло Прикаст ООД, Топ Транс ООД, Де-
нел АД, Лактони, Флоргарден, Медиа 
Транс, Оберон –Х ООД. 

 На 7 юни на стадиона до Голф 
клуб „Света София” се проведе оспор-
ван футболен турнир между отбори 
от село Равно поле, Елин Пелин, Дога-
ново и Мусачево.

Големият победител бе отборът 
на Мусачево.  Всички участници по-

лучиха купи, а първите три отбора 
и подаръци от Рамкофарм. Празнич-
ният концерт бе с начало 19 часа на 
площада в центъра на селото. Учас-
тие в него взеха всички самодейни 
колективи от читалището ни : ЖПГ 
„Равнополска китка” с ръководител 
Паоло Генев и корепетитор Емил Ди-
мов, ДВГ „Усмивките” с ръководител 
Венета Митрова, Малките танцьори 
от ТК „Да танцуваме заедно” с ръко-
дител Елка Николова и момичетата 
от школата по танци с ръководител 
Ивайло Алексиев. Със свои изпълне-
ния се включиха и възпитаниците на 
ЦДГ „Кокиче” и ученици от ОУ „Хрис-
то Ботев”. Вечерта завърши с прекрас-
ните изпълнения на Ива и нейният 
оркестър.

В неделния ден се състоя и тради-
ционният курбан в храм „Света Тро-
ица”, приготвен от сръчните ръце на 
майсторките-готвачки.

Следобяда се проведоха турнири 
по тенис на маса и канадска борба.

В състезанието по тенис на маса 
се включиха 16 участника. Всички по-
лучиха билети за театралната поста-
новка „Секс, наркотици и рокендрол”, 
а победителят Ваучер за спа процеду-
ри и голф урок за двама от Голф клуб 

„Света София”.
Професионалните състезатели 

по канадска борба Марин Панталеев 
и Детелин Йончев бяха съдии на ос-
порвания турнир. Победител бе Ва-
сил Любомиров Илиев от село Равно 
поле.

Кулминацията на празничните 
дни бяха прекрасните изпълнения 
на нашите гости от : ДТС „Новоханче”, 
Елена Стоева от Нови хан,  ДТА „Съл-
зица”, ТК „Сапей”, ТК „Макамлии”, ТК 
„Полянци”, ТК „Капаклия”, ТК „Чано-
ве”.

                           Благодарение на фирма 
„Енигма Фойверк” ЕООД, празникът 
завърши с впечатляваща заря.

Юлиана Стоилова

ЧИТАЛИЩЕТО В С. ГРИГОРЕВО НА 80 ГОДИНИ
Преди 80 години група 

интелектуалци са учреди-
ли НЧ „Г.С. Раковски 1934“ в 
с. Григорево. По документи 
запазени в архива на чита-
лището, първите членове 
са били 29 на брой. Това са 
били хора осъзнали нужда-
та от развитието на култура. 
Благодарение на тях читали-
щето за кратко развива все-
странна културна дейност. 
През 1963г. се е сформирала 
женска фолклорна група, в 
която са участвали около 35 
жени. Тя е била и една от во-
дещите в Общината. Радост-
но е , че сред сегашния състав 
на групата са и нейните ос-
нователки : Мария Павлова, 

Йорданка Данаилова, Венет-
ка Павлова, Калина Берова. 
Г-жа Берова е и ръководител 
на групата. Женската фол-
клорна формация има много 
и разнородни изяви, участ-
вали са в национално радио 
София, програма Хоризонт, 
ТВ „Скат“ в предавенето „От 
българско по-българско“. Но-
сител е и на сребърен медал 
от национален фестивал Ри-
барица- 2009г. През 2011г.пе-
чели 2-ро място на фестивала 
в Костинброд. По повод 80 го-
дишнината на читалището и 
10 години от създаването на 
женската фолклорна група 
към НЧ „Г.С. Раковски 1934“, 
с. Григорево се проведе тър-

жествен концерт.  Жителите 
и гостите бяха очаровани от 
изпълненията на женските 
фолклорни групи от  с. Нови 
хан, с. Мусачево, с. Елешница 
и с. Петково. Хумористичните 
изпълнения на участници-
те от с. Нови хан зарадваха 
малки и големи. На всички 

жени от фолклорната група 
към НЧ „Г.С. Раковски 1934“, 
с. Григорево бяха връчени 
грамоти за активно участие в 
читалищната дейност.

               Сеферина Иванова
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ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ „СВЕТЛА И ПРИЯТЕЛИ”
На 18.06.2014г.  в спортната зала „Инж. 

Янко Янков” ,гр. Елин Пелин  се проведе юби-
леен концерт ,,Светла и приятели „. Събитие-
то беше посветено на г-жа Светла Кимилска, 
по случай нейната кръгла годишнина. В кон-
церта взеха участие ПМС,,Светла”,ФГ,,Пелин-
че”, ДТС,,Новоханче”,акробатите на Марияна 
Маринова, група ,,Талант”, ОДЗ ,,Радост” и ФК,,-

Макамлии.  Официални гости на празника 
бяха  г-жа Ангелина  Димитрова -зам.кмет на 
Община Елин Пелин,  Вяра Вучкова, кмет на 
с.Гара Елин Пелин, Велин Велинов  кмет на с. 
Нови хан и  г-жа Марияна Боцева-директор на 
ОДЗ,,Радост”. На концерта присъстваха и мно-
го жители на Общината. Г-жа Кимилска полу-
чи много цветя  и лични подаръци !

На 31 май малките мажоретки от представителен мажо-
ретен състав ,,Светла” с художествен ръководител  Светла Ки-
милска взеха участие в   ,,Дефилир на духовата музика” в град 
Ботевград.  Събитието бе открито с  парад на малките мажо-
ретки, а след това всеки колектив се изяви на сцената с едно 
изпълнение. Нашите малки грации бяха посрещнати с много 
аплодисменти . Те получиха грамота и статуетка за своето от-
лично представяне.

ПРЕДАЙ НАТАТЪК

Директорът на Начално училище „Христо Ботев” гр. Елин 
Пелин  Гергана Иванова присъства на традиционния прием  на 
президента Росен Плевнелиев по повод Деня на българската 
просвета и култура 24 май.

 За празника в сградата на Националния исторически му-
зей се събраха министри от кабинета заедно с премиера Пла-
мен Орешарски, посланици, дипломати, преподаватели, хора 
на изкуството и общественици. Пред гостите президентът 
припомни завета на първоучителите Кирил и Методий, че ве-
личието на народите не се измерва по спечелените битки и 
военни подвизи, а по духовния им напредък.

ДИРЕКТОРЪТ НА НУ „ХРИСТО БОТЕВ” НА ПРИЕМ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТА

ДЕЦАТА ОТ ВОКАЛНА ГРУПА”ШИК И ТРИК”ОТНОВО ДОКАЗАХА 
СВОЯ ТАЛАНТ

За втора година в град Хисаря от първи 
до трети март в народно читалище „Иван 
Вазов”под патронажа на вицепрезидента на 
Република България-Маргарита Попова, се 
проведе национален конкурс за популярна 
песен”Петнадесет лалета”.

      Събитието събра над 520 млади вока-
листи  от около 40града от цяла България.
Председател на журито беше Мими Иванова.

      Високи отличия получиха децата от ВГ”-
Шик и Трик” и в двете направление”С песните 
на Мими и Развигор” и „Петнадесет лалета”.

В раздел”Петнадесет лалета”вокалната 
група беше отличена с трето място и брон-

зов медал, а Венелина Бонева със златен 
медал.В направление”С песните на Мими и 
Развигор”Карина Стоилова получи сребърен 
и бронзов медал, а Моника Павлова –поощре-
ние в първа възрастова група.

     Друг конкурс, в които взеха участие де-
цата от вокалната група бе международния 
конкурс за млади изпълнители на популярна 
песен”Нота по нота”16-18 май,гр.Пазарджик.
Фестивала се проведе в два тура:

-първи тур- песен на роден език
-втори тур – песен по избор.
Всички деца от вокална група”Шик и 

Трик”-Моника Павлова, Виктория Раденкова, 
Силвия Иванова, Карина Стоилова и Венели-
на Бонева се представиха отлично и бяха до-
пуснати до втори тур от критичното жури в 
състав:Мая Райкова, продуцент поп и джаз в 
БНР,Мими Иванова-певица и Анна –Мария, 
спечелила трето място в „X  Factor”.

      Наградени във вторият тур бяха:
-Виктория Раденкова- трето място в І а 

група
-Карина Стоилова-трето място в І в група-
-Венелина Бонева-първо място в І в група.
Браво деца, пяхте страхотно!Желаем Ви 

още много успехи!

БЛАГОДАРНОСТ
Чрез страниците на вестник „Елин Пелин днес“ ръковод-

ството на Общината изказва благодарност към фирмите, 
без които Шопски праз-ник нямаше да може да се проведе: 
МАКРОН ООД, ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ ООД. АССЕТ БАНК, 
АЕС-Х ООД, МИКС ПС ООД, МБАЛ СКИН СИСТЕМС, С. ДОГАНО-
ВО, ЕКО ГОРНА МАЛИНА ЕООД, ПЕЦИ ООД, ЕЛИАЗ ООД, НО-
БЕЛ, ХЕЛИКС ООД, ДМ БЪЛГАРИЯ, УНИВЕГ БЪЛГАРИЯ ЕООД, 
ПРОПАП ООД, ШАМОТ ЕЛ ПЕ 2007 ООД, ЧИСТОТА БАЛКАНИ 
ЕООД, БК ТРАНС, СИТИ КАВ, ГАЗОЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО, 
ПЛАСТИК СОФИЯ ООД, ТОПТРАНС ООД, ЙАФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, 
ПАРК ИНДУСТРИЯ СОФИЯ, ВИАЛ КОМФОРТ ЕООД, ЕВРО ОЙЛ 
2010 ЕООД, ЕТ ЛАЗАР ДОДОВ, ДАНИМ 96 ЕООД, АРАНЖ 16 
ЕООД, НИКРОМ ВЕНИЪР ЕООД, ВЕРИГА МАГАЗИНИ СБА, ЕНИ-
ГМА ФОЙЕРВЕРК

По случай Деня на детето-1 юни театрал-
ната група от ученици в ОУ „Иван Вазов”-с.
Мусачево с ръководител г-жа Василка Беле-
ва представи драматизация на приказката 
„Снежанка и седемте джуджета” пред малките 
зрители  в ЦДГ „Пчелица”-с.Мусачево. 

 На училищно тържество за завършване на 
учениците от начален етап пред свои съуче-
ници и техни родители младите артисти изи-
граха друга приказка-”Галената мома”. 

Посланията на постановките:вяра в до-
брото и справедливостта,цената на усилията 
и гордостта от добре свършената работа ,дос-
тигнаха до всички зрители и бяха оценени от 
тях. 

Даниела Георгиева
директор на ОУ „Иван Вазов”

ТЕАТРАЛНИ ИЗЯВИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ОУ „ИВАН ВАЗОВ”-С.МУСАЧЕВО 


