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ЗАПОЧНА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ И ПАРКИНГ В РАЙОНА НА АВТОГАРАТА В ГР. ЕЛИН 
ПЕЛИН И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ЗА РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ В ЦЕНТЪРА НА ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН

Започна изграждането на кръгово кръстовище 
между бул. „София“ и ул. „Стоян Михайловски“ и 
„Климент Охридски“ в района на Автогарата, гр. 

Елин Пелин. Освен кръгово кръстовище се изграж-
да и паркинг за леки автомобили между Автогара-
та и кооперативния пазар. Срокът на изпълнение 
на проекта е края на м. август. С този проект ще се 
подобри безопасността на движението в района 

на кръстовището, което е най- натоварено в града.  
Паралелно с  изграждането на кръгово кръстови-
ще започна  и изпълнението на проект за ремонт 
на тротоари в центъра на град Елин Пелин. С реа-
лизацията  му  несъсмнено ще се подобри облика 

на централната градска част .

  

„Работим активно за създаване на една достъп-
на и модерна градска среда – както по отношение 
на обновяване на инфраструктурата, така и за при-
вличане на инвестиции. Основен приоритет в ра-
ботата на мен и на екипът ми е  целеустремено и с 
много амбиция  да продължим да работим за пре-
връщането на Община Елин Пелин в едно по-добро 
място за живот и развитие на бизнеса“, коментира 
Галя Георгиева кмет на Община Елин Пелин

На 16.07.2014 год. (сряда) в заседателната 
зала на Община Елин Пелин се проведе прес-
конференция по повод стартирането на про-
ект „Повишаване на професионалната компе-
тентност на служителите в Община Елин Пе-
лин”, финансиран по Договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ № 13-
22-65/13.12.2013г., по Оперативна програма 
„Административен капацитет”, Приоритетна 
ос ІI „Управление на човешките ресурси”, под-
приоритет  2.2. „Компетентна и ефективна 
държавна администрация”, бюджетна линия 
BG051PO002/13/2.2-11.

Проектът трябва да приключи на 13-ти 
септември тази година, а общата му стойност 
е 89 081,73 лв.

Пресконференцията бе открита от г-жа 
Сребрина Гаджева – представител на фир-
мата, която осъществява мерките по инфор-
мация и публичност. Тя изложи подробно  
целите, дейностите, бюджета и резултатите 
залегнали в проекта. Участие в събитието взе 
и г-жа Цветанка Методиева – секретар на об-
щината и ръководител на проекта. Сред при-
състващите бяха служители от общинската 
администрация, жители на града и др. гости.

В  рамките на проекта са предвидени ези-
кови обучения по английски език, през които 
ще преминат общо 40 служителя, както и обу-
чения по компютърна грамотност, които ще 
се посещават от 52 служители на администра-
цията. С цел актуализация на потребностите 
свързани с по-модерно, прозрачно и гъвкаво 
управление ще се  проведат и специализира-
ни обучения по ключови компетентности на 
следните теми: „Комуникативни и презента-
тивни умения”, „Социални отношения, ефек-
тивни преговори и справяне с конфликти”, 

„Ефективно лидерство“. По тази дейност е 
предвидено да бъдат обучени общо 88 служи-
тели. Част от обученията ще бъдат проведени 
от Института по публична администрация, а 
останалите възложени на външна фирма из-
пълнител.

Чрез реализираните по проекта обучения 
служителите на общината ще повишат своята 
квалификация и ще усъвършенстват своите 
умения. Това ще допринесе за постигането на 
общата цел на проекта, а именно подобрява-
не на качеството и ефективността на предос-
тавяните от община Елин Пелин услуги към 
гражданите и бизнеса.

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ,
ФИНАНСИРАН ОТ ЕС

40 СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
ЩЕ УЧАТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО ОПАК

Обучението по англий-
ски език, което е част от 
проект „Повишаване на 
професионалната компе-
тентност на служителите 
на община Елин Пелин“ 
започна на 21.07.2014 год. 
През него ще преминат 
общо 40 служители, които 
ще преминат през няколко 
нива на обучение всяко с 
продължителност 100 часа. 
Те ще бъдат разделени на 
две групи в зависимост от 
нивото на владеене на ези-
ка.

Първата група от 20 чо-
века ще приключи на 13-ти 
август, а втората ден след 
това на 14-ти. Успешното 
преминаване през обуче-
нието завършва с получа-
ването на сертификат, удос-
товеряващ придобитите 
знания. 

Подобряване на чуж-
доезиковите знания и ко-

муникативни умения не-
посредствено свързани с 
изискванията на работния 
процес ще допринесе за по-
вишаване на ефективност-
та и качеството на работа 
на служителите, както и за 
цялостно подобряване на 
предоставяните от общи-
ната услуги.

Непосредствено след 
езиковото обучение, на 18-
ти август стартира и това 
по компютърна грамот-
ност. Предвидено е да се 
обучат 52 служители, които 
последователно да преми-
нат през обща подготовка 
за работа с компютър, след 
което усвоените знания да 
бъдат надградени с придо-
биване на умения за упра-
вление на файлове, работа 
с електронни таблици и 
бази данни
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Международен турнир по ЕГГ
На 21-22 март 2014 г. на Международен турнир 

по Естетическа групова гимнастика отборът на СК 
„ТЕА Денс“ във възраст  10-12 годишни , зае трето 
място и  отново беше на почетната стълбичка в 
Световния елит в този спорт.

Детски турнир по ХГ „Ритмика“
Най-малките грации на клуба взеха участие в 

Детски турнир по художествена гимнастика „Рит-
мика“ на 16 май 2014г. Те изненадаха всички с 
ефектните си костюми.Заедно с тях на турнира 
участваха малките индивидуални състезателки  
Дара Кръстева, Валентина Георгиева и Дана Кеми-
лева. Всички деца завоюваха медали с прекрасните 
си изигравания, а пък балет „ТЕА“ беше гост на от-
криването на турнира и зарадва публиката с инте-
ресен танц.

Балет „ТЕА“

Турнир „Цветята на България“
Следващото участие на грациите беше на Тур-

нира „Цветята на България“ проведен на 31.май 
и 02 юни. Индивидуалните състезателки по худо-
жествена гимнастика  Савина Велкова, Биляна Усе-
ва, Анджела Кръстева,Анита Цветанова и Ирена 
Цветанова станаха медалистки на турнира.А пък 
в раздел танци децата от Подготвителна група ро-
дени 2008 г. и Голяма подготвителна група деца до 
10 години заеха първите позиции в техните кате-
гории.

„Живей активно“ с Балет „Теа“ и СК „ТЕА 
Денс“

На 22 юни момичетата от Балет „ТЕА“ и малките 
състезателки Валентина Георгиева и Дара Кръсте-
ва радваха публиката на сцената на „Здрави деца“ 
,част от кампанията „Живей активно“ провеждана 
ежегодно в Южния парк.

ИЗМИНАЛИ УСПЕХИ И УЧАСТИЯ НА ГРАЦИИТЕ ОТ „ТЕА ДЕНС“ ПРЕЗ ПРОЛЕТ 2014 Г.

Децата, които са под надзора на обществен въз-
питател към МКБППМН, ще имат възможността 
всеки вторник на месец август в Консултативния 
кабинет да гледат презентации по актуални теми 
като: агресията в училище, видовете наркотични 
средства и вредата от тях, как да бъдем толерант-
ни към околните и да печелим нови приятели, как 
да участваме в движението безопасно, като след 
това ще ги дискутират със своите възпитатели. 
Освен това, децата ще изработят постери на тема 
„Заедно против наркотиците“, ще сглобяват пъзел 
с пътните знаци и ще рисуват. По този начин, чрез 
игри и забавления, те ще научат много интересни и 
полезни неща. 

Целта на инициативата е да оползотворим сво-
бодното време на децата през лятото и да насочим 

вниманието им към истински важните неща в жи-
вота – от какво да се пазят и как да бъдат по-добри.

  
  ПРЕДСТОЯЩИ ИНИЦИАТИВИ НА МКБППМН
Както всяка година, и тази година, Местната 

комисия за борба с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни ще организира кон-
церт по случай началото на учебната година под 
надслов „Училище без насилие“. Целта на иници-
ативата е сред обществото да се утвърди позиция 
на нетърпимост към физическото, психическото и 
емоционалното насилие в българското училище.

МКБППМН ще организира и конкурс за есе и ри-
сунка на тема: „В моя град няма място за агресия!“. 
По време на концерта „Училище без насилие“ ще 
бъде направена изложба на конкурсните творби и 

ще бъдат наградени победителите. 
Регламент на конкурса: 
• могат да участват всички желаещи деца на 

възраст от 7 до 18 години
• есето да бъде в обем до 3 страници
• рисунката може да бъде с флумастери, 

цветни моливи, пастели, водни или темперни бои
• не забравяйте да напишете Вашите имена 

и възраст
• очакваме Вашите есета и рисунки в адми-

нистративната сграда на Община Елин Пелин, ет. 2, 
стая 15 в срок до 10 септември 2014 г.

ЗАПОЧВАЙТЕ ДА ТВОРИТЕ 
ОЧАКВАТ ВИ НАГРАДИ 

МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ С ЛЯТНА ИНИЦИАТИВА
„ДА СЕ ОБУЧАВАМЕ И ЗАБАВЛЯВАМЕ ЗАЕДНО ПРЕЗ АВГУСТ“
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СК „ТЕА ДЕНС“ СЪС ЗЛАТО И ПРИЗОВЕ ОТ СЛЪНЧЕВ БУРГАС

От 10 до 12 юли 2014 г. в гр.Бургас 
се проведе V Международен турнир 
за купа „Олимпия“. Грациите на СК 
„ТЕА Денс“ взеха участие в турнира и 
отново прославиха спорта в Община 
Елин Пелин. В категория ансамбли 
трите ни малки отбора - Отбор 2007 
г.категория  „Б“ , Отбор 2006 г. кате-
гория Б и Отбор 2006 г. категория А 
- обраха златните медали с добре изи-
граните си композиции.

В индивидуалната надпревара 
гимнастичките на гр.Елин Пелин от-
ново не позволиха на конкуренцията 
да ги свали от почетната стълбичка 
и можем да се гордеем със златната 
медалистка на без уред във възрасто-
ва група 2006 г. – Дара Кръстева, във 
възраст родени 2005 г. гимнастичка-
та Валентина Георгиева стана втора в 
многобоя и взе два бронзови медала 
на отделните уреди – въже и без уред, 
седмица преди този турнир Валя се 
яви на Държавно първенство за деца 
в гр.Варна, на което взе бронзов ме-
дал на без уред и стана седма в мно-
гобоя от 105 деца от цяла България.

Успехите на турнира в Бургас не 
свършват с това. Във възраст 2003 г. 
категория „Б“,  Анита Цветанова взе 
златен медал за своята композиция с 
топка, а нейната съотборничка Сави-
на Велкова стана трета; в категория 
„А“ , Анджела Кръстева зае четвърта 
позиция на въже и пета на без уред.

С това състезание завърши и по-
редния успешен сезон за СК „ТЕА 
ДЕНС“, за сега състезателите и тре-
ньорите на клуба излизат в заслуже-
на почивка до месец август, когато 
отново започва усилен труд. 

Весело и усмихнато лято от СК 
„ТЕА Денс“!

С ШАМПИОНСКИ ТИТЛИ И ПО ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА

На 20-21 юни 2014 г. в Софийската 
зала „Арена Армеец“ се проведе Дър-
жавното първенство за Възрасти Де-
войки младша (ДМВ) и Девойки стар-
ша(ДСВ) по художествена гимнасти-
ка. В индивидуалната надпреварата 
при ДМВ взеха участие 120 деца от 
цяла България. Грациозната състеза-
телка на СК“ТЕА Денс“ Биляна Усева, 
обра всички златни медали в много-
бой и на финалите на без уред и на 
топка. Тя изпълни прекрасно своите 
две композиции и заслужено стана 
шампионка на България. На без уред 
талантливата и съотборничката Ан-
джела Кръстева стана сребърна меда-
лиска.Савина Велкова пък със своята 
артистичност и увереност стана осма 
в многобоя. Другите две състезател-
ки Анита Цветанова и Микаела Брън-
зелова се класираха в първите 40 със-
тезателки , но въпреки това се отли-
чаваха с интересна визия и качества.               

В отборната надпревара участваха 
42 спортни клуба от цялата страна, 
отборите бяха сформирани от по две 
състезателки от спортен клуб, като 
повечето клубове имаха по два от-

бора. СК „ТЕА Денс“ стана държавен 
шампион в отборната надпревара със 
своя първи отбор в състав Биляна 
Усева и Анджела Кръстева, вторият 
ни отбор в състав Савина Велкова и 
Анита Цветанова се класира седми.
Във възраст ДСВ, СК „ТЕА Денс“ участ-
ва с една индивидуална състезателка 
– Ирена Цветанова. В конкуренция с 
100 деца тя се класира 13 в многобоя, 
със своите две композиции на обръч 
и лента. СК „ТЕА Денс“ и Община Елин 
Пелин може да се гордее с постижени-
ята на тези шест грации, които рабо-
тят усилено заедно с техните треньо-
ри Теодора Граматикова и Преслава 
Вулова и се надяваме да ни радват и с 
още много успехи.



Решение № 1018
Предложения от Кмета на 

Община Елин Пелин с вх. №*** 
и Предложение от Председателя 
на Общински съвет- Елин Пелин 
с вх. № ***  да бъдат разгледани в 
точка Разни от дневния ред.

Решение № 1019
приема предложения дневен 

ред, както следва:
 1. Предложения на постоян-

ната комисия по „Устройство на 
територията, строителство, еко-
логия, селско и горско стопан-
ство”, от заседание проведено на 
12.06.2014г.

2. Предложения на постоян-
ната комисия по  „Здравеопазва-
не, образование, култура и веро-
изповедание, спорт и социални 
дейности”, от заседание прове-
дено на 12.06.2014г.

3. Предложения  на посто-
янната комисия по „Финанси, 
бюджет и програми за разви-
тие“, от заседание проведено на 
17.06.2014г.

4. Предложения на постоян-
ната комисия по „Инвестиции, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество”, от засе-
дание проведено на 18.06.2014 г.

5. Предложения на посто-
янната комисия по „Контрол и 
мониторинг върху дейността на 
търговските дружества с общин-
ско участие в капитала”, от засе-
дание проведено на 10.06.2014 г. 

6. Разни
6.1;6.2;6.3;6.4:Предложения 

с вх. № *** от Кмета на Община 
Елин Пелин- г- жа Галя Георги-
ева;

6.5. Предложение с вх. № *** 
от Председателя на Общински 
съвет- Елин Пелин- г- н Георги 
Костов.

Решение № 1020
1. Одобрява задание за из-

работване на ПУП на имот № 
141041 и част от имот №000228, 
местност „ Анджарлия “  в зем-
лището на с.Равно поле, Община 
Елин Пелин, Софийска област

2. Разрешава изработване на 
ПУП-ПЗ на имот № 141041 и част 
от имот № 000228, местност „Ан-
джарлия“  в землището на с.Рав-
но 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 № 1021
1. Одобрява ПУП-ПРЗ за 

жилищно строителство на имот 
№ 020143, местност „ Под село-
то ” в землището на с.Нови хан с 
ЕКАТТЕ 52012, Община Елин Пе-
лин ***

Решение № 1022
От бюджета на Община Елин 

Пелин за 2014 година,  Местни 
дейности, 42-00 Текущи транс-
фери,§42-14 Обезщетения и по-
мощи по решение на общинския 
съвет, да бъде предоставена ед-
нократна безвъзмездна финан-
сова помощ в размер на 75.00 лв. 
на всяко от следните физически 
лица***

Решение № 1023
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ на Ваня Миткова Методи-
ева, жител на с.Равно поле в раз-
мер на 500,00 лева, 

         Решение № 1024

Да бъде предоставена едно-
кратна безвъзмездна финансова 
помощ на Ани Павлинова Каме-
нова, жител на с.Лесново в раз-
мер на 500,00 лева.

Решение № 1025
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ на Петя Любенова Гатева, 
жител на гр.Елин Пелин в раз-
мер на 500,00 лева.

Решение № 1026
Да бъде предоставена парич-

на награда от  300,00 лева  на 
Милен Велинов, ученик от ХІб 
клас при СОУ „Васил Левски“, 
класиран на ІІІ-то място в ХІV 
Международен пленер  „Тради-
ция, екология, творчество“, 28-
30 Април 2014 година, община 
Пловдив.

Решение № 1027
Увеличава числеността на 

персонала на  ОДЗ „Радост“, гр. 
Елин Пелин с 3 щатни бройки.

Решение № 1028
Увеличава числеността на 

персонала на  ОДЗ „Детелина“, с. 
Нови хан с 2 щатни бройки.

Решение № 1029
Увеличава числеността на 

персонала на  ОДЗ „Здравец“, гр. 
Елин Пелин с 1 щатна бройка 
–  педагогически персонал (учи-
тел), по трудово правоотноше-
ние, считано от 15.09.2014 г.

Решение № 1030
Общински съвет-Елин Пелин 

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

Решение № 1031
ОТКРИВА процедура за про-

дажба чрез публичен търг за-
едно, неразделно един от друг 
на недвижими имоти, частна 
общинска собственост в земли-
щата на селата Доганово, Огня-
ново, Голема Раковица, Нови хан 
и гр.Елин Пелин

Решение № 1032
Открива процедура за про-

дажба чрез публичен търг на не-
движим имот, частна общинска 
собственост, съставляващ: неза-
строен УПИ ХІІІ-501, кв.4 с площ 
960 кв.м. по плана на в.з.”Побит 
камък”, Община Елин Пелин.

Решение № 1033
1. Да бъде отдаден под наем  

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

- масивна сграда, със ЗП  12 
кв.м. находяща  се в УПИ І-За ос-
новно училище, кв.38 по плана 
на с.Доганово, Община Елин Пе-
лин, Софийска област.

- за срок от 10 години.
 -начална тръжна цена 4,20 

лева на кв.м. без ДДС, утвърдена 
с решение № 1052/24.06.2010г 
на ОбС Елин Пелин.

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 № 1034
Утвърждава пазарна оценка, 

изготвена от лицензиран оцени-
тел за продажба чрез публичен 
търг на недвижим имот – частна 
общинска собственост, съста-
вляващ: урегулиран поземлен 
имот IІІ-общ., в кв.20, с площ 875 
кв.м. по плана на с.Мусачево, Об-
щина Елин Пелин в размер на 13 
130.00 лева без ДДС.

Решение № 1035
Утвърждава пазарна оценка, 

изготвена от лицензиран оцени-

тел за продажба чрез публичен 
търг на недвижим имот – частна 
общинска собственост, съста-
вляващ: урегулиран поземлен 
имот IV-общ., в кв.20, с площ 740 
кв.м. по плана на с.Мусачево, Об-
щина Елин Пелин в размер на 11 
100.00 лева без ДДС.

Решение № 1036
Упълномощава Кмета на 

Община Елин Пелин  да подаде 
заявление до Общинска служба 
земеделие гр.Елин Пелин за про-
мяна начина на трайно ползване 
на имот №000511 по одобрената 
карта на възстановена собстве-
ност на землище с.Елешница, 
община Елин Пелин, област Со-
фийска, за други земеделски 
нужди.

Решение № 1037
Променя характера на 

собствеността от публична 
общинска в частна общинска 
собственост на следните имоти: 
*** по одобрената КВС на земли-
ще с.Мусачево.

Решение № 1038
В качеството си на орган уп-

ражняващ правата на собстве-
ник  упълномощава Кмета 
на Община Елин Пелин на осно-
вание *** от Закона за собстве-
ността, да направи отказ да заку-
пи предлаганата за сумата от 30 
000.00лв. от ЕТ „БЕЛЛА-М-Донка 
Тодорова“ *** сграда със ЗП 30 
кв.м., построена в УПИ XI-ОбНС, 
кв.25а по плана на гр.Елин Пе-
лин.

Решение № 1039
В изпълнение на задъл-

жението си по §27, ал.2 от 
ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, предоставя 
имоти №№069002, 132011 и 
016026 по КВС на с.Габра, съ-
гласно Мотивирано искане на 
ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№ П-02-
23542/31.05.2014г.

Решение № 1040
Търговски закон приема Го-

дишен финансов отчет за дей-
ността на „Общински гори-Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин за 
2013 година, съгласно прило-
жението в протокола с вх.№08-
7416/08.04.2014 г.

Решение № 1041
Като орган, упражняващ 

правата на собственост на Об-
щина Елин Пелин в качеството 
й на едноличен собственик на 
капитала на „Медицински цен-
тър І-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 
Пелин и на основание ***от Тър-
говски закон освобождава от от-
говорност за 2013 г. Управителя 
на „Общински гори-Елин Пелин” 
ЕООД гр.Елин Пелин.

Решение № 1042
Приема Годишен финансов 

доклад за дейността на „Га-
зо-енергийно дружество-Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин за 
2013 година, съгласно прило-
жението в протокола с вх.№08-
7389/26.03.2014 г.

Решение № 1043
Като орган, упражняващ пра-

вата на собственост на Община 
Елин Пелин в качеството й на 
едноличен собственик на капи-
тала „ГЕД-Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин и на основание 
*** от Търговски закон освобож-
дава от отговорност за 2013 г. 
Управителя на „Газо-енергийно 
дружество-Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин.

Решение № 1044
Като орган, упражняващ 

правата на собственост на Об-
щина Елин Пелин в качеството 
й на едноличен собственик на 
капитала на „МБАЛ-Елин Пелин 
” ЕООД гр.Елин Пелин и на ос-

нование *** от Търговски закон 
приема Годишен финансов отчет 
за дейността на „Многопрофил-
на болница за активно лече-
ние-Елин Пелин ” ЕООД гр.Елин 
Пелин за 2013 година, съгласно 
приложението в протокола с 
вх.№08-7394/27.03.2014 г.

Решение № 1045
Като орган, упражняващ пра-

вата на собственост на Община 
Елин Пелин в качеството й на 
едноличен собственик на ка-
питала на „МБАЛ-Елин Пелин” 
ЕООД гр.Елин Пелин и на осно-
вание ***

         Решение № 1046
Като орган, упражняващ пра-

вата на собственост на Община 
Елин Пелин в качеството й на ед-
ноличен собственик на капитала 
на „Медицински център І-Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин и на 
основание *** от Търговски за-
кон приема Годишен финансов 
отчет за дейността на „Медицин-
ски център І-Елин Пелин ” ЕООД 
гр.Елин Пелин за 2013 година, 
съгласно приложението в прото-
кола с вх.№08-7346/07.03.2014 г.

Решение № 1047
Като орган, упражняващ пра-

вата на собственост на Община 
Елин Пелин в качеството й на ед-
ноличен собственик на капитала 
на „Медицински център І-Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин и на 
основание *** от Търговски за-
кон освобождава от отговорност 
за 2013 г. Управителя на „Меди-
цински център І-Елин Пелин” 
ЕООД гр.Елин Пелин.

Решение № 1048
1. Да бъде прекратен  

предсрочно и едностранно 
действието на Договор № ДГ-
1921/25.10.2007г. за предоставя-
не право на управление на имот 
общинска собственост, сключен 
между Община Елин Пелин и 
„Специализирана хирургическа 
болница за активно лечение 
„Елин Пелин“ ООД, съгласно точ-
ка 10.4 от същия.

2. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да изпра-
ти едномесечно предизвестие 
за предсрочно и едностранно 
прекратяване на Договор № 
ДГ-1921/25.10.2007г. за пре-
доставяне право на управление 
на имот общинска собственост, 
сключен между Община Елин 
Пелин и „Специализирана хи-
рургическа болница за активно 
лечение Елин Пелин“ ООД.

Решение № 1049
Като орган, упражняващ пра-

вата на собственост на Община 
Елин Пелин в качеството й на 
едноличен собственик на капи-
тала на „Синанец” ЕООД гр.Елин 
Пелин и на основание *** от Тър-
говски закон приема Годишен 
финансов отчет за дейността на 
„Синанец” ЕООД гр.Елин Пелин 
за 2013 година, съгласно прило-
жението в протокола с вх.№08-
7404/28.03.2014 г.

Решение № 1050
От бюджета на Община Елин 

Пелин за 2014 г., Местни дейнос-
ти, § 42- 14 Обезщетения и по-
мощи по решение на общинския 
съвет, да бъде предоставена ед-
нократна безвъзмездна финан-
сова помощ на Община Варна, в 
размер на 3 000, 00 лева за под-
помагане на нуждаещите се жи-
тели на Общината.

Определената сума да бъде 
преведена по банковата сметка 
на Община Варна.

Решение № 1051
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ на Димитър Владимиров 
Бонев, в размер на 500, 00 лева, 

Решение № 1052
Дава съгласие да се проведат 

процедурите по ЗУТ за ИПР за 
изменение на вътрешната ре-
гулационна  линия между УПИ 
ІІІ-344 и ІV-За паметници, кв.37, 
с.Елешница, Община Елин Пе-
лин, Софийска област.

Решение № 1053
Решение № 264 от протокол 

№ 9/ 31.05.2012 г. на ОбС- Елин 
Пелин и решение № 26 от прото-
кол № 2/ 24.04.2014 г. на Общин-
ски експертен съвет по устрой-
ство на територията потвържда-
ва свое Решение № 997, прието 
по Протокол № 35 от заседание, 
проведено на 29.05.2014 г.

Решение № 1054
1. Одобрява ПУП:
 а/ ПЗ „ За вилно строител-

ство ” на имот № 055006, мест-
ност „ Горна ливада ” в земли-
щето на с.Караполци с ЕКАТТЕ 
36422, Община Елин Пелин, Со-
фийска област, със следните по-
казатели: височина на сградите 
– до 7м; плътност на застроява-
не – до 40%; Кинт – до 0,8; ми-
нимална озеленена площ – 50%; 
начин на застрояване – свобод-
но, при спазване изискванията 
на чл. 34 от ЗУТ.

 б/ ПП за водоснабдяване и 
електроснабдяване през имот № 
000374 / полски път / за захран-
ване на обект „ Вилно строител-
ство ” в имот № 055006, всички 
имоти в землището на с.Кара-
полци, Община Елин Пелин, Со-
фийска 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.

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

www.elinpelin.org
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Решения на Общински съвет - Елин Пелин

Н А Р Е Ж Д А Н Е    
№ 4 / 22.07.2014 година

ОПРЕДЕЛЯМ :
1.Емил Стоянов Петров- Зам. председател на Общински 

съвет- Елин Пелин да ме замества, като изпълнява функциите на 
Председател на Общински съвет- Елин Пелин в пълният им обем 
от права, задължения и отговорности за времето от 28.07.20104 г. 
до 01.08.2014 г. включително.

2.Настоящето Нареждане да се връчи на г- н Емил Петров 
за сведение и изпълнение, както и да се сведе до знанието 
на Общински съвет- Елин Пелин, Областния управител на 
Софийска област, Районна прокуратура- Елин Пелин, Кмета на 
Община Елин Пелин и гражданите на Община Елин Пелин чрез 
информационното табло в сградата на Общинска администрация, 
официалната интернет страница на Община Елин Пелин и местния 
печат-общински вестник.

Общински съвет-Елин Пелин



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА 
– С. ГОЛЕМА РАКОВИЦА 
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Измина един доста натоварен с концер-
ти и участия в Национални и Международни 
конкурси, донесли І-ви награди и много отли-
чия на децата от класа по пиано и вокалната  
група “КАМБАНКИ” при Народно читалище 
“Елин Пелин 1896” сезон. Краят му бе ознаме-
нуван с три забележителни изяви на нашите 
талантливи деца. 

    В Националния фестивал на музикални-
те школи, който се проведе на 21 и 22.06. в гр. 
Пловдив, участваха двама от нашите ученици 
от класа по пиано. Журито присъди диплом и 
специална награда за високи постижения на 
Кристиян Тодоров и І-ва награда на осемго-
дишната Дара Кръстева.

   На 23.06 три деца, солисти на вокална 
група “КАМБАНКИ” –Беата Вряшкова, Сте-
ла Стоянова и Теодора Теохарова, записаха в 
Българското национално радио нова песен на 
Хайгашод Агасян, написана специално за тях 
за радиоконкурса “Щуротека”.

   9-годишната Гергана Малчева, солист-
ка на група “КАМБАНКИ”,  изпълни  песен на 
композитора Христофор Раданов на Европей-
ски международен конкурс “Златни искри”, 
проведен на 27 и 28.06. в гр. Варна. Междуна-
родното жури с представители от Малта, Бе-
ларус, Украйна Македония и България отличи 
песента с диплом и специална награда.

  Да пожелаем весело лято, щастливи ва-
канционни дни и още успехи през новия се-
зон. 

УСПЕШНО  ЗАКРИВАНЕ  НА СЕЗОНА НА  ВЪЗПИТАНИЦИТЕ  НА  БИН-
КА ГЕОРГИЕВА ПРИ  НАРОДНО  ЧИТАЛИЩЕ  “ЕЛИН  ПЕЛИН  1896”

На 19.07.2014г. с тържествен концерт, НЧ „Елин 
Пелин – 1929“ с. Елешница, отбеляза своя 85-годи-
шен юбилей. 

В празничната програма участие взеха: Женска 
фолклорна група „Перуника“ и Детска театрал-
на група към НЧ „Елин Пелин – 1929“ с. Елешни-
ца. Женска група за автентичен фолклор към НЧ 
„Просвета“ с. Голема Раковица; Женска група за 
автентичен фолклор към НЧ „Надежда“ с. Огняно-
во; Женска фолклорна група към НЧ „Безсмъртие“  
с. Лесново; Детска група за модерни танци „Нани 
Денс“ към НЧ „ Иван Вазов“ с. Столник; Женска 
фолклорна група към НЧ „Георги Сава Раковски“ с. 
Григорево; Венелина Бонева; Женска фолклорна 
група към НЧ „Отец Паисии -1928“ с. Мусачево; Тан-
цов клуб „Макамлии“ с. Гара Елин Пелин  и Танцов 
състав „Пасарелци‘‘ с. Пасарелци, гр. София. Пре-
пълнената зала на читалището дълго аплодира из-
пълнителите. Основен спонсор на мероприятието 
беше РПК „Развитие“ гр. Елин Пелин.

Кмета на с. Елешница – Г-н Цветелин Добрев  
поздрави читалищните дейци за празника, като им 
пожела все така борбено и целеустремено да про-
дължават да поддържат културния дух на жители-
те в селото. Той връчи грамоти на ръководителите 
на ЖФГ „Перуника“ и на Детската театрална група 
към читалището за изключителен принос в  разви-
тието на културния живот и традииции в с. Елеш-
ница.

Председателят на читалището – Йорданка Папа-
зова, представи пред гостите в залата поздравител-
ния адрес и подаръка (компютър за библиотеката 
на читалището), който  беше изпратен от Кмета на 
Община Елин Пелин – Г-жа Галя Георгиева.

Бяха изпратени много поздравителни адреси и 
кошници с цветя от читалищата в Общината и гр. 
София.

НЧ „ЕЛИН ПЕЛИН – 1929“ С. ЕЛЕШНИЦА, ОТБЕЛЯЗА СВОЯ 85-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Дневният център за стари хора – с. Голема Раковица пре-
доставя комплекс от социални услуги, насочени към осигуря-
ване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в под-
ходяща среда, близка до семейната с възможност за подкре-
па, взаимопомощ и изява на хора в пенсионна възраст.

Капацитетът на ДЦСХ – с. Голема Раковица е 30 броя, лица-
та са физически и психически съхранени.   Кадровото обезпе-
чаване на Дневния център е добро и напълно покрива необ-
ходимостта от предоставянето на социални услуги на потре-
бителите ни. В ДЦСХ работят екип от специалисти, състоящ 
се от управител, социален работник, медицинска сестра и 
помощник – кухня / хигиенист.

 Основен проблем на ДЦСХ е липсата на потребители за 
запълване на капацитета, тъй като все още хората, живеещи 
на територията на община Елин Пелин не са „узрели” за тази 
идея. Хората не могат да разберат, че тези социални услуги са 
в техен интерес и за съжаление това се отразява на дейност-
та на дневния център. Въпреки това периодично се провеж-
дат информационни кампании за обществеността.

   Мненията на потребителите на ДЦСХ са положителни, 
доволни са от материалната база, от предоставяните соци-
ални услуги и от персонала. Екипът работи по две програми, 
ориентирани към индивидуалната и груповата работа с ли-
цата. За всяко лице, настанено в социалното заведение, е из-
работен индивидуален план за грижа и развитие.   

 Социалните дейности се осъществяват чрез разпределе-
нието на потребителите по групи, в които те са включени 
след предварително обсъждане според потребностите, жела-
нието и възможностите им.

 От началото на  2012 г. ръководството на ДЦСХ е сменено, 
но работата по създаване на  положителни нагласи към пре-
доставянето на социални услуги за хората продължава.



 БРОЙ 7 - ЮЛИ 2014 Г.6
С ЛЮБОВ ЗА РОДНИЯ КРАЙ

Това е надслова на предговора към книгата на 
Никола Матеев „Чурек - село на патриотични и 
благородни българи”, история, бит, култура, чие-
то представяне се състоя на 12 юли 2014 година в 
село Чурек.

 Премиерата на това дългоочаквано изда-
ние събра много хора от селото, потомци и род-
нини на автора, 91 годишния му сътрудник Ценко 
Стаменов, издателя Стефан Георгиев, първия ре-
дактор на културно-историческото изследване за 
село Чурек Кирил Назъров. Срещата откри пред-
седателят на читалището Георги Михайлов, който 
предостави думата на госпожа Елена Станулова, 
секретар на читалището, да представи книгата.

 В своята презентация госпожа Станулова 
изрази признателността на чурекчани към Нико-
ла Матеев за огромната по обем работа, свързана 
с издирване, събиране, систематизиране на данни 
за селото и написване на книгата. Той е роден през 
1902 година в с. Чурек, в семейството на първия 
местен учител Петър Матеев и сам учителствал 
дълги години в родното си село. Изложението си 
госпожа Станулова продължи с изчерпателно пред-
ставяне на книгата, която съдържа сведения за 
селището и околността – създаване и произход на 
наименованието на селото; старини в околности-
те му; подробни данни за родовете; демографски 
и статистически справки за състав и брой на на-
селението през годините, грамотност, преселени в 
други селища; наименования и местонахождение 
на местности, пътища, реки; растителност; полез-
ни изкопаеми; водоизточници... Съществена част 
от книгата е включената в нея информация за ма-
териалната култура и поминък на населението с 
описание на къщите, носията, поминъка, заражда-
нето и развитието на учебното дело и читалището, 
физкултурно движение, народни обичаи, постро-
яването на черквата. Голям интерес предизвикват 
сведенията за участието на чурекчани в борбата 

за освобождение от турско робство, както и тези 
за обществения и политически живот в селото – 
основаване на кооперацията, електрификация и 
водоснабдяване, образуване на ТКЗС и др. Ценност 
представляват и приложенията, включващи учас-
тниците във войните, загиналите по бойните по-
лета за свободата на България чурекчани, някои 
народни песни, пети от жителите на село Чурек.

 Вълнуващо и радостно събитие е издава-
нето на този стойностен краеведчески труд, дело 
на родолюбиви люде: на неговия автор Никола Ма-
теев, работил двадесетина години, за да го създаде; 
на читалищното ръководство от село Чурек, осигу-
рило средства за издаването и най-вече на госпожа 
Елена Станулова, благодарение на чиято инициа-
тива и усилия тази творба достигна своя завършек 
почти 35 години след създаването си.

 Своя предговор авторът на книгата за село 
Чурек завършва така: „Вярвам, че все пак тази 
скромна книга ще вдъхнови по-младото поколение 
на нашето малко, но будно борческо село да не за-
бравят историята и да работят за родния край”. 

           Дано...
Гергана Иванова

Жътвена кампания 2014 г.
Ежегодно, във връзка с настъп-

ване на жътвената кампания, през 
м.май РСПБЗН – Елин Пелин започва 
работа по организация на дейността 
и вземане на превантивните мерки за 
осигуряване на пожарната безопас-
ност по време на кампанията. Про-
веждат се инструктажи с арендатори, 
председатели на земеделски коопе-
рации и механизаторни групи. При 
проведени работни срещи с кметове-
те се акцентира на пълната забрана 
за изгаряне на стърнища и други рас-
тителни отпадъци. На вниманието 
на дежурните смени в диспечерните 
помещения на районната служба са 
изготвените подробни карти - с раз-
положение на житните масиви, озна-
чени близкостоящи водоеми, както и 
пътищата за достъп с противопожар-
ни автомобили.

Инспектор и мл.инструктор про-
веждат регулярни проверки на земе-
делската техника, която ще участва 
в жътвената кампания. В Наредба Із-
1053 от 19.04.2011 г. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при 
извършване на дейности в земедел-
ските земи се конкретизира началото 
на пожароопасния период, произти-
чащ от определяне на “восъчната зря-
лост” на житните масиви. Посочени 
са изискванията към юридическите 
лица, стопанисващи житни масиви, 
пътища и други обекти в близост до 
тях, относно осигуряване на пожар-
ната безопасност. Заложени са крите-
рии при осигуряването на физическа 
охрана и за назначаване на наблю-
датели на земеделските земи, както 
и конкретните задължения през по-
жароопасния сезон на кметовете на 
селата, на ръководствата на „ЧЕЗ Раз-
пределение – България” АД, Пътно 
управление гр.Елин Пелин, ВиК и др.

Основните причини
Запалванията и пожарите в жит-

ните масиви и сухата растителност 
най-често са причинени от искри от 
неизправна земеделска техника и 
следствие небрежно боравене с от-
крит огън. Стопаните и ползвателите 
на земеделски земи често пренебрег-
ват законовата забрана за палене 
на стърнища, сухи треви, слогове и 
крайпътни ивици. Запалването на 
стърнищата и пламналата суха расти-
телност бързо обхваща намиращите 
се в съседство насаждения и горския 
фонд, застрашават се хора и животни, 
стопански сгради, вилни и жилищни 
постройки.  На риск са изложени съ-
седни обекти - бензиностанции и га-
зостанции, складове за леснозапали-
ми и горими течности.

Огнището на двора
Ако в двора се предприеме изга-

ряне на растителните отпадъци, е 

необходимо предварително да се оце-
нят евентуалните опасности. Не се 
пали огън в близост до стрехите на 
сградите и под клоните на дървета-
та. Огнището се обезопасява с кръг от 
камъни и се оборудва предварително 
с подръчни средства за пожарогасене 
(съдове с вода и пясък, тупалки и др.). 
Разпаленият огън никога не се оставя 
без наблюдение. Във ветровито вре-
ме не се пали огън - вятърът пренася 
на големи разстояния искри и запа-
лени частици и огънят неконтроли-
руемо обхваща големи площи.

Земеделската техника
Не се допуска за работа в житните 

блокове земеделска машина без из-
вършен преглед на пожаробезопасно-
то й състояние, което се удостоверява 
с протокол. Всяка земеделска машина 
трябва да е изправна, оборудвана с 
пожарогасители и с монтирани ис-
крогасители на димоотводните тръ-

би. При движение на земеделската и 
транспортната техника не бива да се 
допуска буксуване и допир на ауспу-
ха до суха растителност. Забранява 
се паркиране и ремонтиране на земе-
делска и транспортна техника в узре-
лите зърнени масиви, както и в бли-
зост до тях. Изключително опасни са 
и предприетите сред нивите огневи 
работи по земеделската техника. От 
особена важност е наличието на раз-
орани негорими ивици около гро-
бищни паркове, жп линии, сметища, 
газопроводи и други пожароопасни 
обекти. ПРОВЕРКИТЕ по изправност-
та на земеделската техника и за спаз-
ване на останалите изисквания за по-
жарната безопасност се правят пери-
одично. Акцентът предстои по време 
на самата жътвена кампания.

Туристите и стопаните на вилни
и земеделски имоти

Да проявяват особена бдителност 
по отношение на мерките за пожарна 
безопасност в сухото горещо време. 
Небрежно изхвърлената угарка в су-
хата трева може да причини големи 
щети. Особено безотговорно и леко-
мислено е запалването на стърнища-
та след жътва и на старата суха трева 
по пасищата, за да се осигури свежа 
паша.

НА ТЕЛЕФОН 112 подайте съобще-
ние при откриване признаци на по-
жар. С добре преценен за Вас риск, до 
идване на пожарните екипи, започне-
те гасене на пожара с подръчни сред-
ства. За проблеми, въпроси и консул-
тации, свързани с осигуряването на 
пожарната безопасност, гражданите 
и длъжностните лица имат възмож-
ност да се обърнат към РСПБЗН – 
Елин Пелин.
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Незабравими спомени ще останат в сърцата на 
участниците от женски народен хор „Димитър Ди-
нев” и ВИС „Нежни струни” , които взеха участие 
в десетото издание на фестивала от 17 до 22 юни. 
Ръководството на НЧ „Елин Пелин1896” изказваме 
специална благодарност на Община Елин Пелин  и 
по-специално на Кмета Галя Георгиева и Заместник 
кмета Ангелина Димитрова за оказаното съдей-
ствие да участваме в този Международен форум, 
който бе едно предизвикателство ,наситено с мно-
го културни изяви и разнообразни концертни про-
грами,  журирани от професионално жури . 

Изпълненията на нашите  творчески формации 
,които участваха в четири концертни програми  
бяха оценени на високо ниво и на всяка концер-
тна изява бяха награждавани  с грамоти ,плакети 
и DVD дискове от предишни издания на фестивала 
в България и други страни от Европа. Участници-
те ни достигнаха до най-високото ниво, получиха 
предложение покана за участие в следващите из-
дания на фестивала и заснемане от Европейските 
телевизии. Във фестивала взеха участие състави от 
Унгария , Чехия ,Русия , Украйна ,Румъния, Полша 
,Грузия ,Турция и др.Всички изпълнители се бориха 
за престижни места  и бяха изрядни в изпълнени-
ята на песни ,танци, игри и обичаи и подходящите 
костюми създаваха една ферия от багри ,наситена 
с красота и талант, които имат космически изме-
рения в разпростанението на културни ценности.
Всичко това трудно се пресъздава с думи , а всеки 
човек ,който се е докоснал до това културно богат-

ство се изпълва с красота и творчески заряд.    .Тра-
диционната култура за всеки народ е най-голямото 
богатство,което може да бъде представено от чо-
века и тук е мястото да цитирам мотото на ЕВРО 
ФОЛК- 2014 „Зад нас е паметта на предците ни,пред 
нас са очите на децата ни. „

Ръководството на читалището поздравява из-
пълнителите от двете формации за доброто пред-
ставяне  и им благодари за това ,че те осигуриха 
собствени средства за престоя на фестивала и до-
казаха ,че човек ,който чрез своя талант представя 
традиционната култура, е човек с богата душев-
ност и е готов да рискува личното в интерес на 
общността.

              Секретар на читалището Руска Георгиева

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН1896” ГР. ЕЛИН ПЕЛИН ВЗЕХА УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ЕВРО ФОЛК КИТЕН -2014 Г.

На 27.07.14 г. в  Голф клуб „Света 
София“ с. Равно Поле и  с подкрепата 
на Община Елин Пелин се проведе  XL 
kmrun състезание с дистанции 5,00 
км. и 10,00 км. 

Събитието е част от  „Рънниннг 
уикенд“  организирано от сдружение  
5kmrun .  Сдружението има за цел из-
граждането на леснодостъпни усло-
вия за непрофесионално организи-
рано бягане, както и насърчаването 
на една нова култура на мислене по 
отношение на бягането като част от 
здравословния ни начин на живот.

Участниците в XL kmrun състе-
зание в  Голф „Света София“ с. Равно 
Поле с дистанции 5,00 км. и 10,00 км. 
създадоха страхотен спектакъл. На 
дългата дистанция борбата за пър-
вото място беше доста интригуваща 
и успорвана. Първото място бе отре-
дено на Росен Лилов който  спечели  
ваучер от 150 лв. за магазините на 
adidas в цялата страна. 

Освен традиционният награден 
фонд от 600 лв. под формата на вауче-
ри, adidas раздадоха 20 допълнител-
ни награди на случаен принцип, а в 
предметните поощрения се включи-
ха и Хармоника, както и 50 бр. ръжен 
хляб от Stone Bread. Голямата награда 
Weekend за двама в Голф комплекса 
отиде по традиция във Весела Банче-
ва. 

XL KMRUN СЪСТЕЗАНИЕ В  ГОЛФ „СВЕТА СОФИЯ“ С. РАВНО ПОЛЕ
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НОВИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН СБОРНИК „СВЕТЛИНИ” БЕ ПРЕДСТАВЕН В ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА”
Премиерата на поредната пета 

книга на литературния сборник 
„Светлини” се състоя в читалище 
„Светлина” в Гара Елин Пелин. Тя съ-
държа стихотворения, разкази и пуб-
лицистика от местни творци, които 
са обединени в литературния клуб 
„Димчо Дебелянов”.

Както предишната книга четвър-
та, така и пета - „Светлини 2014” бе 
издадена с финансовата подкрепа на 
община Елин Пелин. 

Кратък преглед на творбите по-
местени в сборника направи предсе-
дателят на Литературния клуб Кирил 
Назъров. Той посочи тематичното и 
жанрово разнообразие на творбите, 
както и индивидуалните особености 
в стиловете на  авторите. Те се въл-
нуват от проблемите на нашето вре-
ме, от вечните и непреходни теми за 
смисъла на човешкия живот, за лю-
бовта и семейството, за труда и нрав-
ствените добродетели на българина, 
за природните хубости и обичта към 
народа, за героичното минало и неза-

видното настояще на България… 
Радостно е, че в сборника са вклю-

чени и немалко млади  автори, чиито 
произведения вдъхват надежди за 
бъдещото им творческо развитие.

       Общо в сборника с новите си 
произведения се представят триде-
сетина автори от Елинпелинска об-
щина и района. Повечето от тях при-
състваха на премиерата и четоха свои 

творби пред аудиторията, в която 
имаше много почитатели на литера-
турата. 

Участниците в книгата бяха поз-
дравени от представители на при-
ятелските литературни клубове от 
Ботевград и от с. Искрец, Свогенска 
община.

Тъй като бе възпрепятствана да 
присъства лично, кметът на  Община-
та г-жа Галя Георгиева изпрати поз-
дравление до авторите.

От името на кметството в Гара 
Елин Пелин приветствие поднесе 
г-жа Емилия Василева, която изтъкна 
тясното взаимодействие и връзките  
между ръководствата на кметство-
то и Литературния клуб от неговото 
създаване до днес.

Накрая г-н Назъров благодари на 
всички присъстващи и сподели задо-
волството си от тяхното съпричастие 
към творческия труд на авторите и 
засегнатите от тях проблеми, които 
вълнуват обществеността.

Ръчна изработка на чаши, халби, кани, рекламни табели и 
ключодържатели от класически видове дървесина

(бреза, бук, дъб, череша, орех)
Тел.: 0878 39 16 31 

гр. Елин Пелин, покрит пазар магазин №12

ДФГ „ШАРЕНИ МЪНИСТА”
Творческият сезон 2013/2014год.

за децата от ДФГ „Шарени мъниста” 
беше изпълнен с много репетиции 
и участия в различни мероприятия. 
Всички те завършваха с добро пред-
ставяне, за което основен принос 
имат ръководителката им Надежда 
Антова и корепетиторът Асен Радев. 
В края на този сезон групата се изпра-
ви пред ново предизвикателство. На 
28 юни 2014г.  ДФГ „Шарени мъниста“  
взеха участие в концерта посветен на 
празника на черешата. Там тяхното 
представяне предизвика бурни апло-
дисменти, а реплики от хумора им се 
повтаряха от уста на уста.

               Само час по-късно същи-
те тези деца се качиха на сцената на 
Осмия международен фолклорен 
конкурс „Пауталия”, пред погледа на 
многочленно жури, между които Олга 
Борисова,Бинка Добрева, композито-
ри и музикални педагози. Възпита-
ниците на г-жа Антова се представиха 
на изключително ниво и се класираха 
на  ІІ-ро място. 

От тяхно име изказвам благодар-
ност на Бойко Савов,който направи 
възможно участието им във фести-
вала. На децата пожелавам здраве и 
щастлива ваканция.

                                   П.Реджова


