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ПРОЕКТ ЗА  1 МЛРД.625 МЛН. ЛВ, НАЙ-ГОЛЯМОТО ВЛОЖЕНИЕ В НОВАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Е 
НА ПЪТ ДА БЪДЕ РЕАЛИЗИРАН НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАШАТА ОБЩИНА

Галя Георгиева кмет на Община 
Елин Пелин: „Въпреки трудностите, с 
които се сблъскваме, аз и колегите ми 
работим упорито за реализирането 
на проекта „Ваканционно развлека-
телен комплекс Св. София“ , имайки 
предвид с какво ще допринесе той за 
развитието на Общината ни.”

Г-жо Георгиева  от известно вре-
ме се говори, че милярдери ще реа-
лизират грандиозен проект „Св. Со-
фия“  в землището на  с. Мусачево и 
с. Равно Поле, как ще коментирате 
това?

         Да, за този проект се говори от 
няколко месеца насам, но до този мо-
мент нямаше предприети конкретни 
действия, тъй като се водеха прегово-
ри  с правителството на Пламен Оре-
шарски. С решение № 528 от 31 юли 
2014г. Министерски Съвет одобри 
подписването на Меморандум между 
правителството на Република Бъл-
гария и „България Девелопмънт/Хол-
дингс/Лимитед“ АД за изпълнението 
на приоритетен проект „Ваканцион-
но-развлекателен комплекс Св. София“, 
Община Елин Пелин, който бе сключен 
на 04.08.14г. Въз основа на Закона за 
насърчаване на инвестициите беше 
издаден сертификат за приоритетен 
инвестиционен проект. Това е изклю-
чително грандиозен проект  на стой-
ност 1 млрд.625млн.лв.  Той  предвиж-
да строителството на две кули на 
5-звезден хотел, като всяка кула е с 30 
етажа над партера с разгърната за-
строена площ от 300хил. кв.м общи за 
двете кули и спомагателни съораже-
ния от 16хил. кв.м., две кули на 4-звез-
ден хотел, като всяка кула е 30 етажа 
над партера на площ от 59 хил. кв- м. 

, голям мол, в който ще бъдат покане-
ни да присъстват водещи световни 
брандове, някои от които още не са 
на българския пазар с разгърната за-
строена площ 100хил.кв.м., обекти за 
развлечения: казино(РЗП 30хил.кв.м), 
концертна зала, кино салон(РЗП 18 
хил.кв.м),закрит игрови център(РЗП 
10 хил.кв.м), закрит воден парк(РЗП 
30 хил.кв.м),както и други съораже-
ния включващи параклис със зелени 
площи и езеро(РЗП 4 хил.кв.м)конгре-
сен и изложбен център, (РЗП 48 хил.
кв.м), бална зала и поддържащи съо-
ражения (РЗП 2.500кв.м) също така и 
аутлет търговски площи (РЗП 40 хил. 
кв.м). Проекта предвижда и изграж-
дане на административна част, офи-
си, съоражения за обучение на служи-
тели(РЗП 50 хил. кв.м) и паркинг(РЗП 
80 хил. кв.м) .

Аз и екипът ми провеждаме регу-
лярни срещи с инвеститорите, като 
уточняваме терена, върху който ще 
се строи. Реализацията на този из-

ключително мащабен  проект от своя 
страна ще  допринесе значително раз-
витието на  Общината ни и ще раз-
крие много нови работни места.      Ин-
вестицията за този проект ще бъде 
най-голямото вложение в новата 
история на България. Споделям заси-
ления интерес на моите съграждани 
към този проект и се ангажирам да 
ги информирам за всичко свързано с 
изпълнението му.

Г-жо Георгиева, какво се проме-
ни в Община Елин Пелин от нача-
лото на 2014г. ?

От началото на 2014г. успяхме да 
реализираме много важни проекти от 
заложените в управленската ми про-
грама проекти и идеи, а друга част са 
в процес на разработване и предстои 
също да бъдат реализирани.   Крагово-
то кръстовище между бул. „София“ и 
ул. „Стоян Михайловски“ и „Климент 
Охридски“ в района на Автогарата, 
гр. Елин Пелин е завършено. С реали-

зацията му несъмнено се подобри без-
опасността на движението в района 
на кръстовището, което е най- нато-
варено в града.  Освен него се изгради  
и паркинг за леки автомобили между 
Автогарата и кооперативния пазар. 
Паралелно с  това започнахме   и из-
пълнението на проект за ремонт на 
тротоари в центъра на град Елин Пе-
лин. С реализацията  му  несъсмнено 
ще се подобри облика на централната 
градска част .

Изцяло със средства на Община-
та в края на 2013г. изградихме пътна 
част преминаваща по продължение-
то на ул. „Добри Чинтулов“ между 
пл. „Свети Николай Чудотворец“ и 
ул. „Кирил и Методий. Тази година 
се предвижда изграждане на парк в 
свободното пространство към нея. 
Реализирахме първи етап от обект 
„Изграждане улично осветление на ул. 
Околовръстен път“ на участъка от 
бул. София до ул. Климент Охридски. 
Към момента започна и изпълнение-
то на втори етап- участъка от ул. 
Климент Охридски до бул. Новоселци.

Какви цели си поставяте в крат-
косрочен план? 

Ще продължим да работим за при-
вличане на инвеститори и отваряне 
на нови работни места. Мога само 
да кажа, че всичко, което бе постиг-
нато досега и което ще се реализира 
за вбъдеще  има една единствена цел- 
Община Елин Пелин да се превърне в 
едно по-добро място за живеене. Аз и 
екипът ми ще продължим да работим 
упорито и последователно, за да по-
стигнем амбициозните цели, които 
сме си поставили.
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ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА 
КОПМЕТЕНТНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
40 служители от общинска администрация, 

имаха възможността да повишат професионалната 
си квалификация и да подобрят комуникационни-
те си умения,  като преминаха успешно през чуждо-
езиково обучение.

Курсът по английски език, който е част от про-
ект „Повишаване на професионалната компетент-
ност на служителите на община Елин Пелин“ стар-
тира на 21.07.2014 год. и продължи четири седми-
ци, общо 100 часа. Участниците бяха разделени на 
две групи. Първата - от 20 човека приключи обуче-
нието на 13-ти август, а втората ден след това на 
14-ти.

След като положиха и издържаха изпит за про-
верка на придобитите знания, миналата седмица 
общинските работници отбелязаха финала на кур-
са с получаването на сертификати за успешно за-
вършеното обучение. 

Служителите оценяват обучението като успеш-
но и полезно за работата им. Прекият ефект от него 
е повишаване на професионалната им компетент-
ност, чрез подобряване на чуждоезиковите знания 
и комуникативни умения. Това от своя страна до-
принася за постигането на общата цел на проекта, а 
именно подобряване на предоставяните услуги от 
служителите на община Елин Пелин.

На 15-ти август 2014 год. стартираха обученията 
по ключови компетентности за 88 служители на об-
щинската администрация, които са част от проект 
„Повишаване на професионалната компетентност 
на служителите на община Елин Пелин”. Проекта се 
финансира по Договор за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ № 13-22-65/13.12.2013г.. 
по Оперативна програма „Административен капа-
цитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.

Обученията на тема „Социални отношения, 
ефективни преговори и справяне с конфликти” и 
„Ефективно лидерство” се проведоха в периода 15-
17 август в Слънчев бряг от екип от висококвали-
фицирани специалисти със значителен опит в обу-
чението на възрастни.

Курсът по „Социални отношения, ефективни 
преговори и справяне с конфликти” бе с продължи-
телност 12 часа и в него взеха участие 43 служите-
ля.  Те бяха разделени на две групи, чиито лектори 
бяха съответно Мариела Костова и Марияна Велева 
– специалисти с богат опит в обучението на рабо-
тещи хора. По време на лекциите бяха разгледани 
методите за идентифициране и управление на кон-
фликти, както и най – ефективните начини за по-
средничество и техники на преговаряне при кризи.

Придобитите по време на обучението знания 
допринасят за по-ефективно справяне със стресо-
ви и кризисни ситуации и взимане на оптимални 
решения. Подобен тип умения увеличават конку-
рентостта на общинските екипи и ги приближават 
към европейските стандарти на управление.

На 15-ти август 2014 год. стартираха обученията 
По време на тридневните семинари, които се про-
ведоха в Слънчев бряг се състоя обучение на тема 
„Ефективно лидерство“. Това бе второто от предви-
дените три обучения по ключови компетентности 
във връзка с изпълнението на проект „Повишаване 
на професионалната компетентност на служители-
те на община Елин Пелин”. 

Обучението е насочено към формирането на 
ефективни и работещи екипи, улесняване на въ-
трешната комуникация и координация, изграж-
дане на организационна култура, отворена към 
интегрирането на всички служители в екипа, как-
то и по-лесното приобщаване на нови служители. 
Лектора Илияна Янакиева разясни на участниците 
в семинарите какви са методите за управление на 

екипи, начините за излизане от конфликтни си-
туации, как да се справят със стреса на работното 
място, как се работи ефективно с колегите и как се 
приобщават нови членове. По време на обучението 
се проведоха ролеви игри за придобиване на основ-
ни техники и умения, позволяващи постигането на 
максимален ефект за подобряването на екипната 
работа.

Всеки един от обучаваните следва да формира 
практически умения за изграждане на ефективен и 
работещ екип посредством прилагане на различни-
те лидерски стилове.

След края на обучението 15-те участници в него 
получиха сертификат, удостоверяващ успешно пре-
минатото обучение.

Служители на Община Елин Пелин ще посетят 
и последния курс от обученията по ключови ком-
петентности - част от дейностите по проект „По-
вишаване на професионалната компетентност 
на служителите на община Елин Пелин”, който се 
финансира по Договор за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ № 13-22-65/13.12.2013г. 
по Оперативна програма „Административен капа-
цитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд.

30 служители, поддържащи в най – голяма  сте-
пен външната комуникация на общината, ще пре-
минат през обучение на тема „Комуникативни и 
презентативни умения”. Курсът ще се проведе в 

периода 29-31 август 2014 год. в град Хисаря, като 
продължителността на обучението е 12 часа. В се-
минара са застъпени теми, които са пряко свър-
зани със спецификата на работа на служителите. 
Участниците ще се запознаят с ефективни начини 
за изразяване, пълноценно предаване на информа-
ция и привличане и задържане на вниманието на 
аудиторията, като ще им бъдат дадени и ценни и 
полезни съвети за презентиране.

Обучението ще допринесе изключително много 
за добрия имидж на Община Елин Пелин и за адек-
ватната, бърза и лоялна комуникация на общината 
с гражданите, бизнеса и другите й партньори.

На  18-ти август 2014 год. стартира обучение-
то по компютърна грамотност, което бе заложено 
като част от дейностите по проект „Повишаване на 
професионалната компетентност на служителите 
на община Елин Пелин”. 

Курсовете бяха с продължителност 45 часа.  
Участие взеха 52 служители, които бяха разделени 
на групи в зависимост от нивото им на компютър-
на грамотност. Всички те последователно  преми-
наха през обща подготовка за работа с компютър, 
а на по-напредналите бе дадена възможност да 
преминат и по-високо компютърно ниво. След това 
усвоените знания бяха надградени с придобиване 
на умения за управление на файлове, работа с елек-
тронни таблици и бази данни

Както всички останали обучения това завърши 
с получаването на сертификати, удостоверяващи 
придобитите знания и умения.
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На 19 август в  местността „Побит 
камък” с.Нови хан, Община Елин Пе-
лин се проведе традиционният събор  
по повод Съединението на България. 
Той преминава под мотото „Обеди-
нението прави силата.“ В концертна-
та програма взеха  участие групи от 
Община Елин Пелин и съседните об-
щини, които  очароваха публиката с  
песни, танци и  хумор.

За мен като кмет  е изключително 
важно да утвърдя една голяма и хуба-
ва традиция в нашия край – съборът 
на Побит камък. Години наред тази 
поляна е събирала множество хора, 
за да се забавляват и поне за малко да 
забравят за ежедневните си пробле-
ми“, заяви кмета на с. Нови хан Велин 
Велинов и пожела на гостите здраве и 
благополучие.

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“ В МЕСТНОСТТА „ПОБИТ КАМЪК“
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Решения на Общински съвет - Елин Пелин

Решение № 1055
Предложения с вх. №№ ОА- 7579/ 

22.07.2014 г.  и ОА- 7063- (3)/ 22.07.2014 
г.  от Кмета на Община Елин Пелин- г- жа 
Галя Георгиева да бъдат разгледани в точ-
ка Разни от дневния ред.

Решение № 1056
1. Предложение на постоянната ко-

мисия по „Контрол и мониторинг върху 
дейността на търговските дружества с об-
щинско участие в капитала”, от заседание 
проведено на 10.07.2014 г.

2. Предложения на постоянната ко-
мисия по  „Здравеопазване, образование, 
култура и вероизповедание, спорт и соци-
ални дейности”, от заседание проведено 
на 10.07.2014г.

3. Предложения на постоянната ко-
мисия по „Устройство на територията, 
строителство, екология, селско и горско 
стопанство”, от заседание проведено на 
15.07.2014г.

4. Предложения  на постоянната ко-
мисия по „Финанси, бюджет и програми 
за развитие“, от заседание проведено на 
16.07.2014г.

 5. Предложения на постоянната ко-
мисия по „Инвестиции, управление и 
разпореждане с общинско имущество”, от 
заседания проведени на 14.07.2014г. и на 
16.07.2014 г.

6. Разни
6.1. Предложение с вх. № ОА- 7579/ 

22.07.2014 г. от Кмета на Община Елин 
Пелин- г- жа Галя Георгиева

6.2. Предложение с вх. № ОА- 7063- 
(3)/ 22.07.2014 г.  от Кмета на Община 
Елин Пелин- г- жа Галя Георгиева

Решение № 1057
1. Съкращава длъжността „Главен 

счетоводител“ в „Синанец“ ЕООД гр.Елин 
Пелин, считано от влизане в сила на на-
стоящето решение на Общински съвет.

2. Утвърждава ново Длъжностно 
разписание на „Синанец“ ЕООД гр.Елин 
Пелин с един брой длъжност - Управител, 
считано от влизане в сила на настоящето 
решение на Общински съвет.

Решение № 1058
да бъде предоставена еднократна без-

възмездна финансова помощ в размер на 
75.00 лв. на всяко от следните физически 
лица ***

Решение № 1059
да бъде предоставена еднократна без-

възмездна финансова помощ на Гергана 
Атанасова Георгиева, жител на гр.Елин 
Пелин размер на 75,00 лева

Решение № 1060
да бъде предоставена еднократна без-

възмездна финансова помощ на Живка 
Йорданова Спасова, жител на гр.Елин Пе-
лин в размер на 100,00 лева

Решение № 1061
да бъде предоставена еднократна без-

възмездна финансова помощ на Лиляна 
Петрова Антонова, жител на с.Равно поле 
в размер на 200,00 лева

Решение № 1062
да бъде предоставена еднократна 

безвъзмездна финансова помощ на Катя 
Стефанова Илиева, жител на с.Доганово 
размер на 300,00 лева

Решение № 1063
да бъде предоставена еднократна без-

възмездна финансова помощ на Христина 
Серафимова Илиева, жител на гр.Елин Пе-
лин в размер на 400,00 лева.

Решение № 1064
да бъде предоставена еднократна без-

възмездна финансова помощ на Наталия 
Анатолиевна Захарова, жител на гр.Елин 
Пелин в размер на 400,00лева.

Решение № 1065
да бъде предоставена еднократна 

безвъзмездна финансова помощ на Нели 
Миткова Димитрова, жител на гр.Елин 
Пелин в размер на 1000,00 лева.

Решение № 1066
Да съществуват самостоятелни и сле-

ти паралелки и да бъдат осигурени до-
пълнителни средства за обезпечаване на 
учебния процес, извън определените по 
единен разходен стандарт в паралелките 
с брой ученици, под минимално опреде-
ления  за учебната 2014/2015 г. в размер 
на 60 102.00 лв. в следните общински учи-

лища:***
Решение № 1067

1. Одобрява задание за изработване на 
ПУП на имот № 007024 в землището на с.
Нови хан, Община Елин Пелин, Софийска 
област

2. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ 
на имот № 007024 в землището на с.Нови 
хан с отреждане „ За вилно застрояване ”

3. Разрешава изработване на необхо-
димите за функционирането на обекта 
парцеларни планове за техническа ин-
фраструктура

4. Изработените ПУП да се съгласуват 
с ЕООД ВиК, „ ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия “ АД, РИОСВ-София, РЗИ-Софийска 
област и да се проведат процедурите по 
ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка/тра-
се за проектиране.  

Решение № 1068
1. Одобрява  ПУП-Парцеларен план 

за транспортен достъп – път с трайна 
настилка, свързващ път ІІІ-105 от репу-
бликанската пътна мрежа с ПИ № 068076 
в землището на гр.Елин Пелин 

2. Проектирането, изграждането и 
поддръжката на техническата инфра-
структура, необходима за функционира-
нето на обектите, които ще се изграждат.

Решение № 1069
1. Одобрява  ПУП:
а/ ПЗ „ За жилищни нужди ” на имот № 

007032, местност „ Садината ” в землище-
то на с.Нови хан б/ ПП за електрозахран-
ване / подземна кабелна линия 20кV през 
имоти №№ 000696 и 000704 (полски пъ-
тища ) / на имот № 007032, всички имоти 
в землището на с.Нови хан, Община Елин 
Пелин, Софийска област.  

2. Проектирането, изграждането и 
поддръжката на техническата инфра-
структура, необходима за функционира-
нето на обектите, които ще се изграждат.

Решение № 1070
1. Одобрява ПУП-Парцеларен план за 

транспортен достъп до ПИ № 000254 в 
землището на с.Григорево. 

2. Проектирането, изграждането и 
поддръжката на техническата инфра-
структура, необходима за функционира-
нето на обектите, които ще се изграждат.

Решение № 1071
1. Одобрява ПУП-Парцеларен план за 

газопровод за захранване на ПИ №000254 
в землището на с.Григорево.

2. Проектирането, изграждането и 
поддръжката на техническата инфра-
структура, необходима за функционира-
нето на обектите, които ще се изграждат.

Решение № 1072
1. Одобрява ПУП-ПЗ „За произ-

водство на изделия от биоразградим по-
лимер ” на имот № 000347 в землището 
на с.Столник.

2. Проектирането, изграждането и 
поддръжката на техническата инфра-
структура, необходима за функционира-
нето на обектите, които ще се изграждат.

Решение № 1073
1. Одобрява  ПУП:а/ ПЗ „ За вилно 

застрояване ” на имот № 180011, мест-
ност „ Маджарица ” в землището на с.Нови 
хан.

2. б/ ПП за електрозахранване / 
подземна кабелна линия 20кV в имот № 
000570 (полски път) / на имот № 180011, 
всички имоти в землището на с.Нови хан, 
Община Елин Пелин, Софийска област.  

 Решение № 1074
1. Дава съгласие част от имот № 

000466 / полски път / по КВС на земли-
щето на с.Равно поле, Община Елин Пе-
лин, Софийска област, да бъде включен 
в проект за изменение на ПУП за УПИ  
ІІ130001,130002,130003-СБГППС и от-
крит паркинг.

2. За осигуряване на безпрепят-
ствен транспортен достъп, с проекта за 
изменение на ПУП да се обособи улица 
достигаща до полски път № 000068, чи-
ято площ след одобряването на проекта 
безвъзмездно да се прехвърли на Общи-
на Елин Пелин от „ Глобал Риал Естейт “ 
ЕООД.

   Решение № 1075
1. Приема Общински план за раз-

витие на Община Елин Пелин за периода 

2014 г. - 2020 г.
2. Приема Правила за мониторинг 

на изпълнението на политиката на общи-
на Елин Пелин за развитие на туризма на 
туристическия маркетинг.

Приема Правила за мониторинг на 
изпълнението на политиката на община 
Елин Пелин за развитие на бизнес инфра-
структурата

Решение № 1076
1. Да се увеличи плана по бюджета 

на Община Елин Пелин / Местни дейнос-
ти/ функция 4, група 0, Здравеопазване, 
дейност 412 / Многопрофилни болници 
за активно лечение/, § 43- 02 / Субсидии 
за осъществяване на болнична помощ/ с 
64 000 лв.

Посочената сума да бъде осигурена от 
намаление на § 97- 00 / Резерв за непред-
видени и неотложни разходи/.

Решение № 1077
1. Увеличава числеността на персо-

нала на  ОДЗ „Детелина“, с. Нови хан с:
- 1 щат помощен персонал – помощник 

възпитател, по трудово правоотношение, 
считано от 15.09.2014 г.

2. Средствата в размер на 1930 лв. 
за дофинансиране на дейност 3-0-311 
„ЦДГ и ОДЗ“  в ОДЗ „Детелина“, с. Нови хан 
да се осигурят от §97-00 „Резерв за не-
предвидени и неотложни разходи“ като 
дейност 3-0-311 „ЦДГ и ОДЗ“  в ОДЗ „Де-
телина“, с. Нови хан се увеличи в следните 
параграфи:***

Решение № 1078
 1. Увеличава числеността на пер-

сонала в структурата на Община Елин Пе-
лин за делегирана от държавата дейност 
„Общинска администрация” с една бройка 
от 73.5 на 74.5 щатни длъжности в обща-
та численост на администрацията.

 2. Средствата в размер на 5 170 
лв. за издръжка на длъжността за пе-
риода от 01.08.2014г. до 31.12.2014г. да 
бъдат осигурени от намаление на § 97-00 
/Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи***

Решение № 1079
1. Увеличава капацитета на потре-

бителите с 10 броя (от 90 бр. на 100 бр.) 
във Функция 5 „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи”, Група 3 „Програми, 
дейности и служби по социално осигуря-
ване, подпомагане и заетост”, Дейност 524 
„Домашен социален патронаж”.

2. Увеличава числеността на персона-
ла, зает в изпълнение на дейностите, фи-
нансирани с местни приходи на Община 
Елин Пелин, както следва: Други дейнос-
ти по икономиката се увеличава от 13 на 
14  щатни бройки.

Решение № 1080
1. Имоти №044001 с площ 1.375 

дка в местността „Подниците“ и №073006 
с площ 3.987 дка в местността „Свето при-
сое“ по КВС на с.Габра, съгласно Мотиви-
рано искане на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№ 
П-02-23632/20.06.2014г.

2. Имоти №538024 с площ 1,500 
дка в местността „Азмака“ и №075069 с 
площ 1,500 дка в местността „Драгойчо-
вец“ по КВС на с.Голема Раковица

Решение № 1081
Упълномощава Кмета на Община Елин 

Пелин на основание чл.66, във връзка с 
чл.33, ал.1 от Закона за собствеността, 
Община Елин Пелин да направи писмен 
отказ да закупи двуетажна масивна жи-
лищна сграда, построена върху общин-
ска земя в УПИ VІ-308, кв.139 по КРП на 
гр.Елин Пелин, предлагана за сумата от 
70 000.00лв. от Вероника Борисова Танги 
и Иван Андре Франсоа Ксавие Танги.

Решение № 1082
Утвърждава пазарна оценка, изготве-

на от лицензиран оценител във връзка с 
приключване на процедура по чл.35, ал.3 
от Закона за общинската собственост и 
чл.59, ал.1 от Наредба №4 на Общински 
съвет Елин-Пелин за реда за придобива-
не, управление и разпореждане с общин-
ско имущество, на недвижим имот - част-
на общинска собственост, съставляващ: 
УПИ VІІІ-339, кв.41 по плана на с.Нови хан, 
Община Елин Пелин, с площ от 1880 кв.м. 
в размер на 20 870.00 лева  - без ДДС.

Решение № 1083

2. Утвърждава пазарна оценка изгот-
вена от лицензиран оценител на имо-
та подробно описан в т.1, в размер на 5 
150,00 лева без ДДС.

 3. Упълномощава Кмета на Об-
щина Елин Пелин да проведе процедура 
за продажба на имота подробно описан в 
т.1 чрез публичен търг и сключи договор 
с кандидата обявен за спечелил, съгласно 
заповед за класиране.

Решение № 1084
1. Да бъде отдадено под наем чрез про-

веждане на публичен търг  петно №2 по 
одобрена схема за преместваеми обекти 
по чл.56 от ЗУТ, находящо се върху уши-
рение на тротоар към улица с ос.т.94-95, 
с.Лесново , община Елин Пелин

2. Упълномощава Кмета на Община 
Елин Пелин да проведе процедура за от-
даване под наем чрез публичен търг за 
петно № 2 подробно описано в т.1 и склю-
чи договор с кандидата обявен за спече-
лил търга.

Решение № 1085
1. Открива процедура за продажба 

чрез публичен търг заедно, неразделно 
един от друг на недвижими имоти, частна 
общинска собственост, съставляващи: 

1.1. имот № 083002 с площ 1128.196 
дка по одобрената КВС на землище с.По-
топ, местност „Жерковска река“, с начин 
на трайно ползване: ”широколистна 
гора“;

1.2. имот № 084001 с площ 401.617 дка 
по одобрената КВС на землище с.Потоп, 
местност „Жерковска река“, с начин на 
трайно ползване: ”широколистна гора“.

2. Определя начална тръжна цена на 
имотите, подробно описани в т.1 в размер 
на 1 147 359,70 лв. (750,00 лв./дка).

Решение № 1086
1. Отменя свои Решения № 

413/30.10.2008г., № 1345/22.02.2011г. и 
№ 1346/22.02.2011г.

2. Открива процедура за продажба 
чрез публичен търг заедно, неразделно 
един от друг на недвижими имоти, частна 
общинска собственост, съставляващи: 

2.1. земеделски имот  № 002047, с 
начин на трайно ползване: ”врем.неизп.
нива”, ІV-та категория, с площ 0.472 дка. 
по одобрената КВС на землище с.Равно 
поле;

2.2. земеделски имот №002048, с на-
чин на трайно ползване: ”врем.неизп.
нива”, ІV-та категория, с площ 2.069 дка.  
по одобрената КВС на землище с.Равно 
поле.

3. Определя начална тръжна цена на 
имотите, подробно описани в т.1, въз ос-
нова на изготвени пазарни оценки от ли-
цензиран оценител , както следва: 

3.1 за имот №002047 в размер на 
463,00 лв. 3.2 за имот №002048 в размер 
на 2235,00 лв. 

Решение № 1087
ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕД-
ЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА***

Решение № 1088
Дава съгласие за монтаж на камера в 

обект №4 по одобрена схема за разпола-
гане на преместваеми обекти съгласно 
чл.56 от ЗУТ в УПИ I-за парк, кв.15 по пла-
на на с.Гара Елин Пелин, във връзка с про-
ект „Изграждане на система за автома-
тизирано събиране на данни за трафика 
по автомобилните пътища на Република 
България”. 

Решение № 1089
  1. Коригиран проект: „Подмяна на 

дограма и направа на топлоизолация на 
общинската сграда- Кметство и Здравна 
служба в УПИ ХІV-Кметство,здравна служ-
ба,поща и магазин в кв.42  с. Габра, общи-
на Елин Пелин“

***- четете пълните текстове 
на сайта на Община Елин Пелин:

www.elinpelin.org
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СЪБОР НА С. КРУШОВИЦА

На 23 август кметът на с. Крушовица, Община 
Елин Пелин  организира традиционния събор с 
атрактивна програма. „Празниците като неделима 
част от историята на всеки народ са свързани с не-
говия бит и култура. Те дават израз на стремежа и 
вярата за по-добър живот. Този ден е не само повод 
да се докоснем до миналото, но и да се гордеем с 
настоящето на родния край и да се устремим към 
бъдещето”, заяви Валентин Велинов кмет на с. Кру-
шовици и  пожела на  гостите на празника здраве и 
късмет.

Както всяка година на 15.08 (Голяма Богороди-
ца), жителите на село Елешница, гости от Община 
Елин Пелин и гр. София се събраха в елешнишкия 
манастир „Успение на Света Богородица”, за да по-
четат заедно празника. Беше отслужена тържестве-
на литургия от Отец Ганчо Ланджев. Вече утвърде-
но като традиция е местното население да дарява 
средства/продукти и да се прави курбан, за здраве, 
против премеждия и болести, който се освещава и 
се раздава на всички присъстващи. През целия ден, 
портите на манастира бяха отворени за всеки, кой-
то иска да се помоли и запали свещ. Невероятна е 
не само природата около храма, но и неговата ис-
тория. Създаден е през XIV или началото на XV век. 
Дълго време Васил Левски е намирал убежище там 
и е организирал комитети. От самото му създаване 
и до днес, манастира е символ на сплотеността и 
неугасващата вяра на хората от селото.

ЖИТЕЛИТЕ НА С. ЕЛЕШНИЦА ПОЧЕТОХА  ПРАЗНИКА ГОЛЯМА БОГОРОДИЦА

На  сесия, Общински съвет Елин Пелин взе решение 3 000 лв. от бюджета на Общи-
ната, да бъдат дарени в полза на пострадалите семейства от наводненията в квартал 
„Аспарухово”, Община Варна.  От лични средства общинските съветници и админи-
страцията на Община Елин Пелин дариха 1500лв.

„Ние сме длъжни да помогнем на нашите сънародници. За съжаление бюджета ни 
не позволява да отпуснем повече средства, но когато се случи такава ужасна трагедия 
всяка помощ е от значение и е важно да бъдем единни. Благодаря на общинските съ-
ветници и на общинската администрация че приеха това решение и дариха от личните 
си средства. Надявам се хората, пострадали от бедствието, да успеят да възстановят 
по-бързо щетите и да намерят сили да се отърсят от това нещастие“, коментира пред-
седателят на ОбС Елин Пелин г-н Георги Костов.

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН  ДАРИ  4 500 ЛВ. НА ПОСТРАДАЛИТЕ ПРИ НАВОДНЕНИЯТА
В КВ. „АСПАРУХОВО”, ОБЩИНА ВАРНА
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От 11 до 13 юли ДТС „Новоханче “, взе участие 
в международния арт фестивал „Черноморски пер-
ли“, организиран от Нестия интерфоруми за изку-
ства. Форумът се проведе в три концертни вечери, 
на открити сцени в черноморските ни курорти, 
Слънчев бряг и на амфитеатъра в св. Влас. В кон-
курсната програма взеха участие танцови и певче-
ски състави, фолклорни формации и ансамбли от 
всички краища на България и от чужбина /Русия, 
Украйна, Беларус, Сърбия и др./, всеки от които 
показа по неповторим начин фолклора си. „Ново-
ханчета“-та, бяха едни от най- малките участници 
във фестивала, но с отлично представената си про-
грама, заслужено отнесоха най-голямата награда 
Гранд  При /купа и диплом/.

Организаторите на фестивала дадоха възмож-
ност и за индивидуални изяви. Всеки ансамбъл из-
лъчи по двама свои представители за надиграване 
на ръченица. Нашето момче, Кристиян Йорданов 
се класира на първо място /медал и диплом/ при 
мъжете .

Едновременно с участията които имаха, „Ново-
ханче“-тата изкараха и 5 незабравими и много въл-
нуващи дни в курортния ни град Несебър.Създаха 
много нови контакти и приятелства с чуждестран-
ните групи. Организираха си забави с ансамбъла от 
Сърбия, с които особенно много се сближиха и имат 
покана за гостуване в Сърбия догодина.

В края на сезон 2013/2014 искаме да ви поздра-
вим, мили деца и още веднъж да ви кажем, колко 
много се гордеем с вас. Изключително успешна бе 
за всички ни тази танцова година и си пожелаваме 
и следващата да е такава

            

Младенка Павлова и Теодора Серафимова

ДТС „НОВОХАНЧЕ“ УЧАСТВАХА В МЕЖДУНАРОДНИЯ АРТ ФЕСТИВАЛ „ЧЕРНОМОРСКИ ПЕРЛИ“
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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 Пе-
лин 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 ин-
формационното табло в сградата на Общинска администрация, официалната 
интернет страница на Община Елин Пелин и местния печат-общински вест-
ник.

                                             Председател на ОбС-Елин Пелин: Георги Костов 

Във връзка с тревожната статистика, че все пове-
че деца употребяват наркотици, обявения концерт 
по повод откриването на новата 2014-2015 учебна 
година ще е под наслов  „Животът е безценен - не го 
заменяй за дрога!“.

Целта на събитието е да покаже на младите хора 
какво причиняват наркотиците и колко са вредни 
те за тяхното здраве. 

Участие в концерта ще вземат:  малките моми-
чета с големи гласове, взели участие в „Шоуто на 
Слави“; местните музикални и танцови формации: 
вокална група „Камбанки“, вокална група „Шик и 
трик“, балет „Теа“, ДТС „Новоханче“, децата от с. Дога-
ново; със специалното участие на хип-хоп изпълни-
телите Румънеца и Енчев.

Концертът е организиран от Община Елин Пелин, 
Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни, съвместно 
с Общински консултативен съвет по въпросите за 
младежта, гр. Елин Пелин.

В тази връзка  следва и промяна на обявения кон-
курс за детска рисунка. Темата е „В моя град няма 
място за наркотици и агресия“.

Очакваме Ви на 19 септември /петък/ от 18.00 
часа в  спортна зала „инж. Янко Янков”, гр. Елин Пе-
лин.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


