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ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
На 15 септември - първият учебен ден, училищ-

ният звънец удари във всички училища на терито-
рията на Община Елин Пелин. Новата учебна годи-
на бе открита тържествено - с много приветствени 
слова и пожелания за ползотворни и успешни учи-
лищни дни в присъствието на г-жа Ангелина Дими-
трова зам.- кмет на Община Елин Пелин. 

Тържеството по случай 15 септември в СОУ 
”Васил Левски” започна в 10,30 часа с издигане на 
националния флаг,  под звуците на химна и посре-
щане на училищното знаме. Този ден бе най-въл-
нуващ за първокласниците и техните родители. 
За тях вратата на познанието се открехва за първи 
път. Всички те получиха подарък - книжка от кмета 
на Общината. 

Празничната програма завърши с обръщение на 
госпожа Юлия Стефанова – директор на училище-
то. В своето слово тя направи равносметка на всич-
ки постигнати успехи през старата учебна година и 
реализацията на дванадесетокласниците от випуск 
2013г. и приветства всички ученици с добре дошли. 

Първият училищен звънец удари в 9.00 часа на 
15 септември в Начално училище „Христо Ботев” 
гр. Елин Пелин с празнична програма. По традиция 
тържеството започна с националния химн, след 
което г-жа Гергана Иванова – директор на учили-
щето, поднесе приветствие към всички присъства-
щи. 

Училищното ръководство има увереността, че и 
през новата учебна година резултатите на учени-
ците от НУ „Христо Ботев” ще бъдат, както и досега 
по-високи от средните за страната. 

Истински празник бе 15 септември и в ОУ „Хрис-
то Ботев“, с. Равно поле. По традиция бе отпразну-
ван първия учебен ден с празнична програма. Ръко-
водството на ОУ “Христо Ботев“ изказва искрените 
си благодарности към Веселина Спасова-кмет на с. 
Равно поле, на АГРОТЕРАТЕРМ – ООД  и ДЕНЕЛ-АД, 
които зарадваха всички с подаръци за първия уче-
бен ден.

Ръководството на Община Елин Пелин честити 
първия учебен ден на всички деца, ученици, учите-
ли и родители. Като им пожелават здраве и успеш-
на учебна година!

Детска площадка изця-
ло  финансирана от Община 
Елин Пелин бе открита в с. 
Лесново. Официални гости 
на събитието бяха: г-жа Галя 
Георгиева - кмет на община 
Елин Пелин, г-н Йордан Йор-
данов - зам.-кмет, г-жа Анге-
лина Димитрова - зам.-кмет, 
кметове и общински съвет-
ници.  „За нас е много важно 
да има къде да си играят де-
цата ни и да им бъде прият-
но“, заяви г-жа Румяна Младе-
нова - кмет на с. Лесново, тя 
подчерта, че  съвместно с ръ-
ководството на община  Елин 

Пелин ще   продължат  да ре-
ализират проекти, с които да 

направят село Лесново по-до-
бро място за живеене.

ОТКРИХА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В С. ЛЕСНОВО
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Г-жо Цекова, към какво е насочена работата 
Ви, като секретар на МКБППМН и какви са очак-
ванията към Вас?

Работата ми е насочена към превенция на дет-
ското асоциално поведение и работа по национал-
ни и общински програми, както и повишаване про-
фесионалния капацитет на работещите в систе-
мата на корекционно – възпитателната работа. 
Това наистина е една отговорна задача, но  ми носи 
удовлетворение, а постигнатите резултати ми 
дават сили и енергия да работя за “връщане” в об-
ществото на отклонилите се от “правия” път на 
развитие деца и младежи. 

Наблюдава ли се специфика на противооб-
ществените прояви в Община Елин Пелин?

 
Основната задача на Местната комисия е да ин-

формира обществеността за рисковите ситуации, 
при които малолетни и непълнолетни могат да 
бъдат въвличани в извършването на криминални 
деяния, за мерките за възпитателно въздействие, 
които се предприемат в такива случаи, за състоя-
нието и тенденциите на престъпността и про-
тивообществените прояви на малолетните и не-
пълнолетните. В нашата Община за щастие не са 
регистрирани случаи на тежки престъпления като 
убийства, отвличания, въоръжени грабежи. Про-
центът на противообществените прояви на мало-
летни и непълнолетни е нисък. За изтеклата 2013г. 
са водени 17 възпитателни дела, а за настоящата 
2014 г. - техният брой до момента е 10.   Прояви-
те са предимно хулигански – дребно хулиганство, 

кражби на материали, годни за предаване в пункто-
ве за вторични суровини с цел лесна печалба, мобил-
ни телефони, пари и др.   Със задоволство мога да 
кажа, че в  МКБППМН имаме един работещ екип от 
обществени възпитатели и психолози, с които ра-
ботим с акцент към превантивната работа сред 
подрастващите. Чрез съвместната си работа с 
всички институции на територията на Общината 
търсим малолетни и непълнолетни, които се нуж-
даят от помощ и взема мерки за тяхната социална 
защита и развитие. 

По какъв начин тези специалисти предоста-
вят на децата и родителите своята помощ и под-
крепа?

 В гр. Елин Пелин функционира Консултативен 
кабинет, който работи като помощен орган към 
Местната комисия. В него, по точно определен гра-
фик работят клиничен и консултативен психолог 
и квалифициран логопед. Психологът работи всеки 
понеделник и четвъртък от 14.00ч. до 17.00ч., а ло-
гопедът-сряда и петък от 15.00ч. до 18.00ч. Подхо-
дите им за работа с децата са системни, динамич-
ни, ориентирани към вземане на правилни решения. 
Освен тях, към МК работят и четири обществени 
възпитатели, които след предварително насро-
чени срещи също посещават Консултативния ка-
бинет. Благодарение на квалификацията, опита и 
уменията си, обществените възпитатели оказват 
емоционална и психологическа подкрепа на децата, 
с които работят, както и на техните родители. Те 
прилагат съвременни модели на общуване в своята 
работа, действат гъвкаво, съобразно спецификата 

на всеки конкретен случай.
Кой е последният Ви случай, по който сте ра-

ботили?

Последният случай, по който работих, за мое 
огромно съжаление не беше за обичайните дребни 
кражби или хулигански прояви, а беше за сбиване 
между съученици заради момиче. По-страшното е 
че потърпевшото момче е постъпило в болница с 
комоцио, т.е средна телесна повреда. На извърши-
телят ясно беше разяснено, че това е престъпление 
и ако е пълнолетен, ще отиде в затвора. Според мен 
той осъзна сериозността на постъпката си. Беше 
му наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, 
т.10- „Задължаване да извърши определена работа 
в полза на обществото“.

Кои проблеми на родителите и децата Ви 
правят най-силно впечатление в работата с тях?

 Прави ми впечатление, че родителите не общу-
ват достатъчно с децата си, а именно в тази кому-
никация се формират голяма част от личностни-
те качества на децата. 

Какво бихте казали на родителите и децата в 
Община Елин Пелин?

 
Моят апел към родителите и децата е: Нека 

всички да работим заедно за бъдещето на децата 
ни! Когато имате проблеми, нека ги решаваме за-
едно!

БИАНА ЦЕКОВА СЕКРЕТАР НА МКБППМН: НЕКА ВСИЧКИ ДА РАБОТИМ
ЗАЕДНО ЗА БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА НИ

ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН - НЕ ГО ЗАМЕНЯЙ С ДРОГА
Над 300 души се събраха в спортната зала „Инж. 

Янко Янков“, гр. Елин Пелин на 19 септември, за да 
кажат „Животът е безценен, не го заменяй с дро-
га“. Концертът беше символично начало на новата 
учебна година, а уникалната атмосфера го превър-
на в успешен старт за учениците, които бяха обеди-
нени под мотото „Не на наркотиците“.

Организатори на събитието бяха Местната ко-
мисия за борба с противообществени прояви, коя-
то усилено работи по превенция на асоциалното 
поведение на децата и съвместно с Общинския 
консултативен съвет по въпросите за младежта, гр. 
Елин Пелин с любезното съдействие на Галя Геор-
гиева - кмет на Общината. 

В тази прекрасна инициатива участие взеха  
Румънеца и Енчев, малките таланти от Шоуто на 
Слави - Симона, Карина и Диана, ВГ „Шик и Трик“, 
Венелина Бонева, СК „Теа Денс“, ДВГ „Камбанки“, 
ДТС „Новоханче“, Децата от ДДЛРГ, с. Доганово. По-
мощник-организатори на концерта бяха децата от 

Местната комисия, които раздаваха брошури на 
входа преди започването на концерта.

Румънеца и Енчев не само участваха в концер-
та, а и бяха негови водещи. Те изпълниха едни от 
най-известните си песни и раздадоха автографи на 
всички желаещи. Децата от местни детски форма-
ции и малките таланти от Шоуто на Слави излязоха 
на сцената и показаха своята съпричастност към 

каузата за превенция на наркотиците сред млади-
те хора.  

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

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНА ЛЯТНА АНТИСПИН КАМПАНИЯ - 2014 Г.
Националната  лятна АНТИСПИН 

кампания, която продължи до края на 
месец септември, се проведе за еди-
надесета поредна година и е по про-
грама „Превенция и контрол на ХИВ/
СПИН”, финансирана от Глобалния 
фонд за борба срещу СПИН, туберку-
лоза и малария. От началото на кам-
панията 3324 лица от цялата страна 
са преминали безплатен тест и кон-
султация и са узнали своя ХИВ статус.

По данни на Министерството на 
здравеопазването, заразените с ви-
руса на СПИН в България скоро ще 
станат 2000. Новооткритите серо-
позитивни от началото на годината 
до месец август 2014 г. са 113 души. 
Броят на новите болни мъже е бли-
зо четири пъти по-голям от броя на 
жените. Сред тях има една бременна. 
Девет от всеки десет нови случая на 
ХИВ са се инфектирали по сексуален 
път. Смята се, че реалният брой на 
заразените е поне 3 пъти по-голям, 
защото не всички си правят редовни 
изследвания.

На 25 септември Община Елин Пе-

лин се включи в Националната АН-
ТИСПИН кампания като осигури два 
медицински кабинета за провеждане 
на безплатните изследвания - в Ме-
дицински център 1, гр. Елин Пелин и 
в СОУ „Васил Левски“. През двата ка-
бинета в града са преминали 77 чове-
ка, които са узнали своя ХИВ-статус.

Посланието на кампанията е „Жи-
вотът е безценен! – превенция на ХИВ 
и СПИН и подкрепа на хората, живе-
ещи с ХИВ”. Надсловът напомня за 
предизвикателствата на рисковото 
сексуално поведение и за факта, че 
качеството на живот на хората, жи-
веещи с ХИВ/СПИН може да се подо-
бри благодарение на навременното и 
ефективно лечение.

Инициативите за тестване за ХИВ 
по оживени места в цялата страна це-
лят да фокусират общественото вни-
мание към отговорното сексуално по-
ведение, употребата на презервативи 
и значимостта на това, всеки да узнае 
навреме своя ХИВ статус като грижа 
за собственото здраве и това на парт-
ньора.
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ИВАЙЛО МОСКОВСКИ

Дата на ражда-
не:19.07.1972г.

Професия: Ико-
номист, Бивш ми-
нистър на транс-
порта, информа-
ционните техно-
логии и съобще-
нията и Народен 
представител  в 
42-то Народно съ-
брание от ПП ГЕРБ

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА 

Дата на раждане: 
17.12.1970г.

Професия: Иконо-
мист

Кмет на Общи-
на Елин Пелин от 
ПП ГЕРБ от 2007г. до 
2014г. Директор фи-
нанси“ в ТПБП- София 
област. Директор Ра-
йонна пощенска стан-
ция

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Дата на раждане: 
29.01.1970г.

Професия: Адвокат, 
Общински съветник от 
листата на ППГЕРБ в 
ОбС Елин Пелин

Г-жо Георгиева, какви са Вашите приоритети 
като кандидат за народен представител?

      Моят най-голям приоритет е грижата за 
хората. Аз съм кмет на Община Елин Пелин от 
2007г.  и  доминиращ акцент  в работата на мен  и 
моя екип  е  да бъдем в услуга на всички жители на 
общината  и отговорно да се отнасяме към всеки 
поставен от тях проблем. Някои от проблемите на 
хората от Община Елин Пелин, както и някои цели, 
които сме си поставяли могат да бъдат решени 
и постигнати на местно ниво, на ниво Община, но 
има и други, за чието решаване и реализация ни е 
необходима подкрепа, съдействие, помощ от дър-
жавните институции – областна администрация, 
министерство, правителство.  В последната годи-
на по време на управлението на БСП, ДПС и Атака 
бяхме свидетели на спрени жизненоважни проекти, 
както за общината ни, така и за София област. От-
каза от  финансиране  се отрази върху развитие-
то на  всички общини от  областта. За съжаление 
това санкциониране не бе  само върху нас като кме-
тове, а срещу всички жители . Затова ние от ПП 
ГЕРБ  ще работим – за да сменим задкулисието с 
прозрачност и  хаоса, породен от Тройната коали-
ция  със стабилност. Защото само едно стабилно 
управление на страната ни ще доведе до растяща 
икономика и до подобряване на разкриване на ра-
ботни места в общините ни.

Срещате се с много хора, какво ви питат 
най-често и какви заръки ви дават?

Очакват от мен и партия ГЕРБ да не допуснем 
намеса в управлението на партиите, които девал-
вираха държавността. Очакват ГЕРБ да управлява 
самостоятелно, да носи политическа отговорност 
за всяко решение и отново да върне България на 
пътя на развитието и стабилността. 

Стреми ли се ГЕРБ към самостоятелно упра-
вление на всяка цена?

ГЕРБ не иска коалиционно управление, за да не 
удовлетворява чужди амбиции и да не плаща чуж-
ди грешки. До сега коалициите не доведоха до добри 
за страната резултати, за това е важно ГЕРБ да 
спечели убедително, за да има мнозинство, с което 
да направи стабилно правителство.  Нашата цел е  
да направим спешни реформи във всеки един сектор, 
от които страната ни се нужда и които ще върнат 
доверието в България.

Как  протича кампанията на ПП ГЕРБ, на как-
во залагате?

Кампанията на ГЕРБ винаги е била обърната 
към хората. Срещаме се с всеки лично, даваме и оч-
акваме доверие.  Ние не даваме  напразни надежди и 
нереалистични обещания. Ние не  разчитаме на до-
верие в аванс или на избор поради липса на по-добри 
възможности. Вярваме, че отговорност за управле-
нието на страната може да носи само този, който 
има доверието и подкрепата на българите и който 
застава с лицето си и идеите си пред хората. ПП 
ГЕРБ доказа, че след всяка наша заявка идва реал-
ното изпълнение и нашите обещания могат да се 

видят и пипнат.
 Как виждате бъдещето на страната, ако ПП 

ГЕРБ спечели убедително?
Ако ПП ГЕРБ спечели изборите е сигурно, че ще 

бъде възстановено доверието от международните 
институции, ще бъдат отворени еврофондовете, 
ще продължи изграждането на пътища, магистра-
ли, детски градини, спортни площадки и зали,  кое-
то със сигурност ще доведе до една растяща иконо-
мика и  подобряването на живота на нас и нашите 
деца.

Какво бихте казали на хората, за да ги моти-
вирате да гласуват?

Много е важно хората да гласуват. Първо, 
защото това е израз на гражданска позиция. 
Второ, защото е упражняване на конститу-
ционно право.  Всички ние  трябва да покажем 
своята гражданска отговорност и чрез актив-
но гласуване да определим управление, което да 
има нужната подкрепа, за да може наистина 
да стабилизира страната. Това е  изключител-
но отговорна задача, затова апелът ми към 
всички жители на Елин Пелин е  гласувайте с № 
9 в бюлетината, гласувайте за ГЕРБ, за да мо-
жем да продължим започнатото, за да рабо-
тим за една стабилна България, за да  продъл-
жим заедно развитието на нашата Община, 
заради нас самите, заради нашите деца.  Гласу-
вайте за стабилна България !

Водач на листа от ПП ГЕРБ
за София област в 26 МИР
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Роден на 22.09.1986 
г. в град Елин Пелин. За-
вършва начално образо-
вание в НУ „Христо Бо-
тев” –град Елин Пелин, 
основното си образова-
ние получава в СОУ „Ва-
сил Левски” град Елин 
Пелин. Средното си обра-
зование завършва през 
2005г. в Техникум по сла-
ботокова  електротехни-
ка  „А.С. Попов” град Со-
фия.

През 2011г. завърш-
ва висше образование в 
Технически Университет  
с професионална квали-
фикация Машинен ин-
женер.

Упоритостта и жела-
нието му за знания не 
спират до тук и през 2013 
година завършва  магис-
тратура в Техническия 
университет София по 
специалност „Инженер-
на Логистика”.

Успоредно с това ра-
боти в белгийска логис-
тична фирма „UNIVEG” 
като Администратор 
склад. През началото на 
2014г. започва работа 
във фирма „Euro Games 
Tehnologies” като Инже-
нер  по качеството , къде-
то работи и до днес.

Заместник председа-
тел  е на младежката 
организация на БСП за 
Елин Пелин.

Уважаеми граждани, 
На 5 Октомври 2014г. Всеки един от нас ще трябва да направи своя избор. Изборът е за това как ще се развива 

нашата  държава за напред. Време е да направим истинска промяна 
На тези избори за разлика от предишните всеки един от Вас ще има правото да пренареди партийните листи 

и да избере точно определен човек когото харесва. Призоваваме ви да се възползвате от това Ваше право и да 
посочите в бюлетината си човека който ви вдъхва най-голямо доверие. 

На тези избори общинската организация на БСП Елин Пелин издига Станислав Димитров  Димитров млад чо-
век  на двадесет и осем години , дипломиран инженер . Със своята младост и компетентност той ще внесе една 
нова позитивна енергия в политическия ни живот. 

България се нуждае от промяна не само на думи. Нашето обръщение е към ТЕБ лъгания, ограбения и обезве-
рения, към ТЕБ който искаш промяна сега, а не някъде в обозримото бъдеще. Към теб, който искаш да живееш  и 
работиш спокойно в Родината си, а не някъде другаде. На тези, които не харесват статуквото в държавата и са на 
мнение, че с избори нищо няма да се промени ще заявим открито че това не е така. Държавата това сме всички 
ние и сега ТИ решаваш.

Държавата е всеки свободно мислещ човек,  за това направете своя избор трезво, без тясно пртийни пристрас-
тия . Направете го отговорно с мисълта за силна, единна България.

Младите хора желаят да работят ТУК и СЕГА, желаят да направят живота на всеки един от нас наистина пълно-
цен и лек. Нека им дадем тази възможност.
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Реформаторският блок е нова коалиция от пар-
тии, която обединява десните хора с модерно ми-
слене от цяла България. За първи път ДБГ, ДСБ, 
СДС, БЗНС и НПСД се явиха заедно на европейските 
избори през май месец тази година. Тогава те успя-
ха да спечелят правото на представител в Брюксел, 
който да защитава идеите на блока пред цяла Евро-
па. Шансовете на Реформаторите за силен резултат 
на предстоящите парламентарни избори са големи 
и затова всички погледи са насочени към тях.

Листата на Реформаторския блок за София об-
ласт беше оценена от националните ежедневници 
като добра и балансирана. В нея има както много 
нови лица, така и хора с опит. Водач на листата е 
юристът Димитър Делчев, за когото проучвания-
та сочат, че има голям шанс да влезе в Парламен-
та. Той е доказан експерт с опит в изготвянето на 
закони, а хората свидетелстват за неговата откри-
тост и почтеност. Представителят на Елин Пелин в 
листата е Стефан Николов, областен координатор 
на „Движение България на гражданите“ София-об-
ласт. Гражданите в общината го познават в качест-
вото му на общински съветник в Елин Пелин, но 
преди да стане такъв г-н Николов е изградил успе-
шен бизнес  в града. На него му подхожда етикетът 
„успял човек, който работи за община Елин Пелин“.
Той смята, че винаги се търсят възможности, а не 
евентуални пречки. И двамата кандидати вярват, 
че политиците трябва да работят за хората, а не 
единствено за себе си. От останалите кандидати в 
листата на Реформаторите има още много млади 
хора. Именно те са тези, които имат силите, енерги-
ята и всеотдайността да се борят за нови идеи и да 
постигнат промяна на статуквото. 

Работливостта на кандидатите от листата на Ре-
форматорите е известна от преди, но в настоящата 
предизборна кампания личи ясно.От 6ти септем-
ври до сега са проведени над 40 срещи с  гражда-
ните от всичките двайсет и две общини в областта 
– от Костинброд до Копривщица, от Ботевград до 
Самоков, от Годеч до Драгоман, от Своге до Елин 
Пелин. По този начин водачът на листата Димитър 
Делчев и останалите петнадесет кандидата се сре-
щат с хората очи в очи. Разбират за техните про-
блеми, тревогите, които ги смущават и, разбира се, 
критиките им към политиците. Въпроси, отговори, 
предложения, обещания, съкровения – всичко това 
може да бъде чуто по време на обиколките на отбо-
ра на Реформаторския блок в областта. 

Реформаторите са с номер  7в бюлетината и 
имат 7 приоритета: (1) свободен бизнес и нови 
работни места; (2) справедлива съдебна система; 
(3) висококачествено българско образование; (4) 
по-високи заплати; (5) отговорност в държавното 
управление; (6) реорганизация в здравеопазване-
то; (7) постигане на национален престиж в Европа 
и по света. Димитър Делчев подчертава, че тези 

общо формулирани приоритети трябва да се при-
ложат съгласно спецификата на всяко населено 
място и затова навсякъде дава конкретни примери 
за ефективни промени. Така подобряването на во-
доснабдителната и канализационната мрежа в об-
щина Елин Пелин и подмяната на пътните настил-
ки ще привлече бизнес и ще доведе до откриване 
на нови работни места в общината..

Всеки град е особен по свой собствен начин. 
Местните жители си имат специфични проблеми 
и фактът, че досега никоя власт не търси тяхното 
решаване прави хората аполитични и негативно 
настроени към представителите на партиите. Ре-
форматорският блок очевидно се бори да промени 
това. Винаги след среща на местни жители с кан-
дидат-народните представители, хората остават с 
усмивка на лице, с искрящ пламък в очите и някак 
си по-позитивни. Впечатлението, че Реформатори-
те знаят какво трябва да се направи и са твърдо ре-
шени да го свършат дава на хората надежда..

Така например ботевградчани копнеят да се из-
бавят от феодализирането и нарушенията на  мест-
ната власт. „В Ботевград това положение може да 
се промени само тогава, когато в България имаме 
наистина справедлива съдебна система. Закони, 
които да се спазват от всички – без да има наши и 
ваши.” – това каза водачът Димитър Делчев на от-
криването на кампанията в Ботевград. „Който на-
руши закона – трябва незабавно да бъде наказан, 
да получи заслуженото си. И когато останалите ви-
дят, че правилата се спазват, а нарушенията – се на-
казват, всички ще влезем в правия път.” – допълва 
Стефан Николов, който е петият кандидат-народен 
представител от Реформаторски блок. На срещи-
те в Пирдоп и Сливница хората масово коменти-
раха проблемите в образованието и тревогите за 
бъдещето на днешната младеж. Присъстващите 
учители живо се интересуваха от предложенията 
на Реформаторския блок за промени в тази насо-
ка. „Учебните планове трябва да се модернизират, 
а учебниците, по които се учи, да са избрани след 
открит конкурс и обстойна проверка на качест-
вото. Не може учебниците за третокласници да са 
написани като за 11 клас и да са пълни с грешки. 
Държавата трябва да превърне образованието в 
един от най-важните си приоритети и да отделя 
повече пари за заплати в сектора. За съжаление об-
разователната система се променя много трудно и 
бавно. Резултатите от предприетите реформи биха 
могли да се видят едва след две-три години. „ - каза 
пред събралите се Димитър Делчев. От своя стра-
на Стефан Николов допълни: „Трябва да променим 
цялостно образователната система, защото сега и в 
средното училище, и във висшето заведение деца-
та не се учат на нищо. Излизат неграмотни, заблу-
дени и зависими, за да бъдат в услуга на някои от 
властимащите, защото необразованите или лошо 

обучените млади хора по-лесно се манипулират. 
Умните задават въпроси, а не всеки обича да дава 
отговори.” 

Гражданите на Годеч имат най-вече проблеми с 
безработицата. „В Годеч има недостиг на работни 
места. Когато разговарям с местните, те неказват: 
„Дайте ми пари!”, а напротив. Те искат работа. Ис-
кат да работят, а парите ще си ги изкарат с честен 
труд и пот на челото. Българинът е работлив човек, 
така че ако му се даде работа – той сам ще си изкар-
ва прехраната.” – споделя със свои съмишленици 
Димитър Делчев. Реформаторският блок не обеща-
ва милион работни позиции и хиляда лева мини-
мална работна заплата, защото това е чиста форма 
на популизъм. Те обаче знаят, че без нови работни 
места и по-високи заплати, ще си стоим на послед-
но място във всички световни класации.. 

Самоковци, от своя страна, желаят разумни 
условия за създаване и развиване на малките и 
средни предприятия. Проблемите с тромавата и 
корумпирана държавна администрация създават 
спънки, губят ценно време и усилия, и водят до из-
лишни разходи. „Обществените поръчки знаете как 
се печелят „под масата“. Ние от Реформаторския 
блок казваме: Край! Стига толкова!” Изборът на 
изпълнители и подизпълнители трябва да се случ-
ва по прозрачен и еднакъв за всички начин – да 
няма съмнения в избора на най-добрия кандидат. 
Същото се отнася и за усвояването на пари от евро 
фондовете, чрез печелено на проекти. Трябва да 
има обективен контрол върху различните етапи от 
изпълнението на поръчките ” – предлага Димитър 
Делчев, който по образование е магистър юрист, 
специализирал след това в един от най-престижни-
те световни университети – Кеймбридж.

Предприемачите в историческото градче Коп-
ривщица негодуват срещу нелоялната конкурен-
ция, която чрез черна реклама на конкурентите 
представя Копривщица в недобра светлина пред 
гостите на града. Затова представителите на Ре-
форматорския блок предлагат да се създаде мест-
на организация, в която да членуват всички местни 
предприемачи и мениджъри в сферата на хотели-
ерството и ресторантьорството. Те трябва да се 
обединят под търговската марка „Копривщица” – и 
пред България, и пред света. Да работят заедно и 
да се стремят да популяризират с положителна ре-
клама местния туризъм, природата и историята на 
приказното градче, наситено с толкова много кул-
тура и неуморим възрожденски дух.

Хората от посетените по-горе градове биха под-
крепили №7 в изборния ден не само, защото Ре-
форматорският блок символизира новото начало и 
експертно познание, но и заради това, че те не се 
страхуват да отбележат №7 и да гласуват за истин-
ската промяна в България.

НОВИ ЛИЦА И ИДЕИ В СОФИЯ ОБЛАСТ
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Решения на Общински съвет - Елин Пелин

Решение № 1090
Предложение с вх. № 08-7531-(13)/ 

15.09.2014 г. от ИД Кмет на Община Елин 
Пелин- г- н Йордан Йорданов да бъде раз-
гледано в точка Разни от дневния ред.

Решение № 1091
1. Разглеждане на Отчет за текущото 

изпълнение на бюджета на Община Елин 
Пелин за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014 
година с вх.№ОА-7242 (2) от 08.09.2014г. 

2. Предложения на постоянната ко-
мисия по „Контрол и мониторинг върху 
дейността на търговските дружества с об-
щинско участие в капитала”, от заседание, 
проведено на 04.09.2014 г.

3. Предложения на постоянната ко-
мисия по  „Здравеопазване, образование, 
култура и вероизповедание, спорт и соци-
ални дейности”, от заседание, проведено 
на 04.09.2014г.

4. Предложения на постоянната ко-
мисия по „Устройство на територията, 
строителство, екология, селско и горско 
стопанство”, от заседание проведено на 
08.09.2014г.

5. Предложения  на постоянната ко-
мисия по „Финанси, бюджет и програми 
за развитие“, от заседание проведено на 
09.09.2014г.

6. Предложения на постоянната коми-
сия по „Инвестиции, управление и разпо-
реждане с общинско имущество”, от засе-
дание проведено на 10.09.2014г. 

7. Разни
 7.1. Предложение с вх. № 08-

7531-(13)/ 15.09.2014 г. от ИД Кмет на Об-
щина Елин Пелин- г- н Йордан Йорданов

Решение № 1092
Упълномощава Кмета на Община Елин 

Пелин да изготви и представи в срок 
до 10.11.2014 година всички необходи-
ми документи за вземане на решение за 
апортиране на новоизградена газораз-
пределителна мрежа с. Гара Елин Пелин, 
собственост на Община Елин Пелин.

Решение № 1093
1. Приема „Проект на Общи условия на 

„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин” 
ЕООД към договорите за продажба на 
природен газ и на договорите за пренос 
на природен газ по газоразпределителни 
мрежи с потребителите на лицензирана-
та територия на Община Елин Пелин.”, съ-
гласно приложението в протокола.

2. Упълномощава Управителя на „Га-
зо-енергийно дружество-Елин Пелин” 
ЕООД да представи „Проект на Общи усло-
вия на „Газо-енергийно дружество-Елин 
Пелин” ЕООД към договорите за продаж-
ба на природен газ и на договорите за 
пренос на природен газ по газоразпреде-
лителни мрежи с потребителите на ли-
цензираната територия на Община Елин 
Пелин”, за одобряване от ДКЕВР.

3. При одобряване от  ДКЕВР на про-
екта, „Общите условия на „Газо-енергий-
но дружество-Елин Пелин” ЕООД към до-
говорите за продажба на природен газ и 
на договорите за пренос на природен газ 
по газоразпределителни мрежи с потре-
бителите на лицензираната територия 
на Община Елин Пелин”, да се публику-
ват от Управителя на „Газо-енергийно 
дружество-Елин Пелин” ЕООД, в срока 
и при условията на чл.131 от Наредба 
3/21.03.2013 г. за лицензиране на дей-
ностите в енергетиката на ДКЕВР.

Решение № 1094
От бюджета на Община Елин Пелин 

за 2014 година,  Местни дейности, 42-00 
Текущи трансфери, §42-14 Обезщетения и 
помощи по решение на общинския съвет, 
да бъде предоставена еднократна без-
възмездна финансова помощ в размер на 
75.00 лв. на всяко от следните физически 
лица***

Решение № 1095
Да бъде предоставена еднократна без-

възмездна финансова помощ на Иванка 
Бонева Стойчева, жител на с.Петково в 
размер на 500,00 лева.

Решение № 1096
Да бъде предоставена еднократна 

безвъзмездна финансова помощ на Све-
тослав Симеонов Андреев, жител на с.Га-
ра Елин Пелин  в размер на 300,00 лева.  

Решение № 1097

Да бъде предоставена еднократна без-
възмездна финансова помощ на Ангел 
Миланов Ангелов, жител на с.Столник  в 
размер на 300,00 лева. 

Решение № 1098
1. Одобрява задание за изработва-

не на ПУП на имот № 028012 за землище-
то на с.Крушовица, Община Елин Пелин, 
Софийска област

2. Разрешава изработване на ПУП-
ПЗ на имот № 028012 за землището на 
с.Крушовица с отреждане на имота „ За 
вилно застрояване”. 

3. Разрешава изработване на необ-
ходимите за функционирането на обекта 
парцеларни планове за техническа ин-
фраструктура

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

                Решение № 1099
1. Одобрява задание за изработване на 

ПУП на имот № 141043 за землището на 
с.Равно поле, Община Елин Пелин, Софий-
ска област

2. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ 
на имот № 141043 за землището на с.Рав-
но поле с отреждане на имота „За произ-
водствена и складова дейност”. 

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 № 1100
1.  Одобрява задание за изработване 

на ПУП на имот № 068003 за землището 
на с.Потоп, Община Елин Пелин, Софий-
ска област

2. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ 
на имот № 068003 за землището на с.По-
топ с отреждане на имота „За хотелски, 
търговски, складови дейности и техниче-
ска инфраструктура”. 

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 об-
ласт и АПИ и да се проведат процедурите 
по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка/
трасе за проектиране.  

Решение № 1101
1. Одобрява задание за изработване на 

ПУП на имот № 000179 за землището на 
с.Потоп, Община Елин Пелин, Софийска 
област

2. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ 
на имот № 000179 за землището на с.По-
топ с отреждане на имота „За бензинос-
танция, търговски, складови дейности, 
паркинг и техническа инфраструктура”. 

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 об-
ласт и АПИ и да се проведат процедурите 
по ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка/
трасе за проектиране.  

 Решение № 1102
1. Одобрява задание за изработване на 

ПУП на имот № 123036 за землището на 
с.Лесново, Община Елин Пелин, Софийска 
област.

2. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ 
на имот № 123036 за землището на с.Лес-
ново с отреждане на имота „За складова 
дейност за съхранение на растителна 
продукция и селскостопанска техника”. 

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 № 1103
1. Одобрява задание за изработване на 

ПУП на имот № 123037 за землището на 
с.Лесново, Община Елин Пелин, Софийска 
област.

2. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ 
на имот № 123037 за землището на с.Лес-
ново с отреждане на имота „ За склад и цех 
за преработка на плодове и зеленчуци”. 

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 № 1104
1. Одобрява задание за изработване на 

ПУП-ПРЗ на имот № 064055 за землището 
на с.Петково, Община Елин Пелин, Софий-
ска област

2. Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ 
„ За складова, промишлена и търговска 
дейност “ на имот № 064055 за землище-
то на с.Петково. 

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 № 1105
1. Одобрява ПУП-Парцеларен план за 

пътна връзка и път за свързване на ПИ 
№№035042, 035023 и 037006 в землище-
то на с.Мусачево, Община Елин Пелин***

2. Проектирането, изграждането и под-
дръжката на техническата инфраструкту-
ра, необходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграждат, съглас-
но одобрения от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен план да 
бъде за сметка на съответния възложи-
тел, съгласно Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 1106
1. Одобрява ПУП-Парцеларен план за 

уличен водопровод за захранване на ПИ 
№035042 в землището на с.Мусачево, Об-
щина Елин Пелин, Софийска област. ***

2. Проектирането, изграждането и под-
дръжката на техническата инфраструкту-
ра, необходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграждат, съглас-
но одобрения от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен план да 
бъде за сметка на съответния възложи-
тел, съгласно Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 1107
1. Одобрява ПУП-Парцеларен план на 

подземна тръбна мрежа за оптична свър-
заност на гр.Елин Пелин и с.гара Елин Пе-
лин, Община Елин Пелин,***

2. Проектирането, изграждането и под-
дръжката на техническата инфраструкту-
ра, необходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграждат, съглас-
но одобрения от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен план да 
бъде за сметка на съответния възложи-
тел, съгласно Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 1108
1. Одобрява ПУП-ПРЗ по чл.16 от ЗУТ 

на имоти № 024001, 024002, 024003, 
024004, 024005 и 024006 и част от имот 
№ 021016,  местност „Под селото” в зем-
лището на с.Богданлия ***

Решение № 1109
1. Одобрява  ПУП-ПЗ „ За складова дей-

ност и гараж ” на имот №300008, местност 
„ Локвата ” в землището на с.Нови хан   

2. Проектирането, изграждането и под-

дръжката на техническата инфраструкту-
ра, необходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграждат, съглас-
но одобрения от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен план да 
бъде за сметка на съответния възложи-
тел, съгласно Решение №787/26.11.2009г. 
на Общински съвет-Елин Пелин.

Решение № 1110
1. Дава съгласие да се проведат проце-

дурите по ЗУТ за ИПРЗ на УПИ І-За парк, 
кв.29, с.Лесново, Община Елин Пелин, Со-
фийска област, за преотреждането му и 
обособяване на урегулирани поземлени 
имоти за жилищно строителство – ниско 
застрояване.

   Решение № 1111
Увеличава числеността на персонала 

на  ОДЗ „Слънце“, с. Гара Елин Пелин с:
- 1 щат - перачка по трудово правоот-

ношение, считано от 15.09.2014 г. Сред-
ствата в размер на 1811 лв. за дофинан-
сиране на дейност 3-0-311 „Целодневни 
детски градини и обединени детски заве-
дения“ да се осигурят от §97-00 „Резерв за 
непредвидени и неотложни разходи“ като 
дейност 3-0-311 „Целодневни детски гра-
дини и обединени детски заведения“ се 
увеличи в следните параграфи:

Решение № 1112
Да бъде предоставена еднократна без-

възмездна финансова помощ в размер на 
100,00 лева на  Благой Николов Пилищар-
ски и Борис Янакиев Богданов, жители на 
с.Мусачево.

Решение № 1113
ІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕД-
ЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА

Решение № 1114
1. Имоти №034016 с площ 2.400 дка 

в местността „Осоето“, №062078 с площ 
2.000 дка в местността „Влайчовица“ и 
№049040 с площ 2.000 дка в местността 
„Крио валог“ по КВС на с.Габра, съгласно 
Мотивирано искане на ОСЗ гр.Елин Пелин 
вх.№ П-02-24006/02.09.2014г.

2. Имоти №037027 с площ 2.000 дка 
в местността „Горна поляна“, №049039 с 
площ 1.000 дка в местността „Крио валог“, 
№062073 с площ 1.000 дка в местността 
Влайчовица“ и №069035 с площ 3.000 дка 
в местността „Гроздово равнище“ по КВС 
на с.Габра, съгласно Мотивирано искане 
на ОСЗ гр.Елин Пелин вх.№ П-02-24006 
(1)/02.09.2014г.

      Решение № 1115
Променя  Решение № 979 по Протокол 

№ 38 от 25.03.2010 г. на Общински съ-
вет-Елин Пелин, като в точка 1 ….“за срок 
от пет години“, да се чете …..“за срок от де-
сет години“.

Решение № 1116
1. Открива процедура за продажба 

чрез публичен търг на недвижим имот, 
частна общинска собственост, съставля-
ващ: незастроен УПИ VІІ-общ., кв.52 с 
площ 575 кв.м. по плана на с.Лесново, об-
щина Елин Пелин.

2. Определя начална тръжна цена на  
имота подробно описан в т.1, въз основа 
на пазарна оценка изготвена от лицензи-
ран оценител в размер на 6 210,00 лева  
без ДДС.

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

Решение № 1117
1. Открива процедура за продажба 

чрез публичен търг на недвижим имот, 
частна общинска собственост, съставля-
ващ:  имот №027007 с площ 1.533 дка с 
начин на трайно ползване „ливада“, нахо-
дящ се в местност „Гръстите“ по одобре-
ната КВС на землище с.Петково, Община 
Елин Пелин.

2. Определя  начална тръжна цена на 
имота, подробно описан в точка 1 в раз-
мер на  1533,00 лева (1000,00лв./дка).

 

продължение на
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О Б Я В Л Е Н И Е 
 1,обявява, че Решение №864/30.01.2014г. на Общински съвет е в сила, съ-
гласно Решение №684/11.07.2014г. на Административен съд София област по дело 
№189/2014 година, влязло в сила.
 2,обявява, че Решение №1085/24.07.2014г. на Общински съвет е ОСПОРЕНО с 
жалба от Стела Бунова-Брънзелова пред Административен съд София област.

АКАДЕМИЯ №1 В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ПРАЗНУВА ВТОРИ РОЖДЕН ДЕН
На 14 септември, точнно на Кръс-

товден, Академия ЕЛЕ отпразнува 
своя втори рожден ден. На меропри-
ятието присъстваха приятели и парт-
ньори на Академията и част от елита 
на публичната администрация. Ино-
вацията в тазгодишното тържество 
бе откриването на изложба, формира-
на от есета, картички и други проек-
ти, изработени от учениците в часо-
вете по езици. Тя впечатли родители 
и гости, които отбелязаха уникал-
ността на идеята и впечатляващата 
работа, която са свършили учениците 
през изминалата учебна година.

От Академия ЕЛЕ благодарим на 
всички наши възпитаници, родители 
и партньори, които станаха част от 
нашето амбициозно семейство! Гор-
деем се с израстването си и превръ-
щането си в лидер в чуждоезиовото 
обучение на територията на цялата 
община! Пожелаваме спокойна и пол-
зотворна учебна година на всички, 
които се занимават с образователна 
дейност.

РАЗГОВОР С Г-ЖА ПЕТРАНА РЕДЖОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЧ „ЕЛИН ПЕЛИН”
 Във връзка с откриването на но-

вия културен сезон разговаряме с 
г-жа Петрана Реджова, председател 
на Народно читалище “Елин Пелин 
1896”.

   Г-жо Реджова, всички се горде-
ем с нашето читалище, което през 
2012 година завоюва титлата  “Чи-
талище на годината” в Софийска 
област. Изминалият сезон беше 
много успешен, наситен с доста 
изяви и участия в конкурси на та-
лантливите самодейци от Шопския 
ансамбъл, Народния хор, класа по 
пиано, Детско-юношеската танцо-
ва школа, вокалната група “Кам-
банки”, детската фолклорна група 
“Шарени мъниста”, театралния със-
тав и групата за романтични песни 
“Нежни струни”. Кажете ни какво 
подготвяте през новия сезон.

   Новия сезон вече го открихме 
с участието на 3 деца от групата 
“КАМБАНКИ” в гала концерта на ла-
уреатите на  радиоконкурса “Щуро-
тека”, организиран от Българското 
национално радио в гр. Велико Тър-

ново на 21.09. На концерта нашите 
деца изпълниха две песни, едната от 
които бе написана специално за 11-го-
дишната Беата Вряшкова от компо-
зитора Хайгашод Агасян. През месец 
юни децата записаха новата песен в 
Националното радио, а сега я пред-
ставиха и на гала концерта. Пълният  
запис на концерта ще бъде излъчен на 
8.10. от 14 часа по програма “Христо 
Ботев” на БНР.

   

  Имаме и друга интересна нови-
на. На 26.09. ни доставиха 2 пиана от               
Швейцария. Основна заслуга за това 
има професор Милена Моллова, видна 
наша пианистка, която след като чу 
нашите ученици от класа по пиано и 
видя с какви инструменти разпола-
гаме, организира набавянето на тези 
пиана. Пианата бяха осигурени от г-н 
Камен Кенов, български пианист, ра-
ботещ в Швейцария  за символичната 
сума от 2000 лв. Дължим благодар-

ност на г-жа Галя Георгиева, кмет на 
община Елин Пелин, която подкрепи 
идеята и разреши отпускането на 
тази сума.

 
 Ново в началото на сезона е и 

това, че подновихме сценичното ос-
ветление, благодарение на проекта, 
който читалището спечели към ми-
нистерството на културата. В ма-
лък град като нашия читалището 
е място, където хората, деца и въз-
растни, могат да се докоснат до кра-
сотата, която носи изкуството, да се 
изявят в някоя от неговите сфери –
музикално, танцово, театрално. Вра-
тите на читалището са отворени за 
всички желаещи и през новия сезон.

 Виждам, че вече сте постави-
ли едно успешно начало на новия 
сезон 2014/2015 г. Искам да поже-
лая много бъдещи успехи на Вас и 
ръководството на читалището, на 
художествените ръководители и на 
всички самодейци. На добър час!

Решения на Общински съвет - Елин Пелин
3. Упълномощава Кмета на Община 

Елин Пелин да проведе процедура за про-
дажба на имота подробно описан в т.1 
чрез публичен търг и сключи договор с 
кандидата обявен за спечелил, съгласно 
заповед за класиране.

Решение № 1118
2. Утвърждава изготвената пазарна 

оценка от лицензиран оценител на имота, 
подробно описан в т.1 в размер на 1020,00 
лева  без ДДС.

 3. Упълномощава Кмета на Об-
щина Елин Пелин да сключи договор 
за прекратяване на съсобственост за 45 
кв.м., придаваеми към УПИ VІ-284, кв.73, 
по плана на с.Гара Елин Пелин с наслед-
ници на Боне Геров Вутев и наследници 
на Димитър Геров Вутев, чрез продажба 
частта на Общината.

Решение № 1119
1. През 2015 година на лицата в 

неравностойно положение, жители на 
Община Елин Пелин, с трайно намалена 
работоспособност с определена нужда 
от чужда помощ, притежаващи актуално 
експертно решение на ТЕЛК да бъде пре-
доставена възможност да изберат вида на 
социалната помощ от  Община Елин Пе-
лин , а именно : парична сума от 75,00лв., 

съгласно чл.9 от Правилника за реда за 
предоставяне на еднократни безвъзмезд-
ни финансови помощи на физически лица 
от бюджета на Община Елин Пелин или 
да им бъдат доставени два куб.м. широко-
листни дърва за огрев.

2. Необходимото количество ши-
роколистни дърва  до 400 куб.м. да бъде 
осигурено от общински горски терито-
рии, собственост на Община Елин Пелин.

3. Упълномощава Управителя на 
„ОГЕП“ ЕООД  да извърши съответните 
процедури по осигуряването на широко-
листни дърва за огрев до 400 куб.м. от 
горските територии, общинска собстве-
ност и доставянето им до крайните по-
требители.

                  Решение № 1120
1. Променя характера на собственост-

та от публична общинска на частна об-
щинска собственост на имот №000107, 
V-та категория, местност „Язо“, с площ 
21.539 дка по одобрената КВС на землище 
с.Мусачево, община Елин Пелин, област 
Софийска.

2. На основание чл.60 от ЗОС да се със-
тави Акт за частна общинска собственост 
на имота, подробно описан в т.1 от насто-
ящето решение.

                  Решение № 1121
1. Променя характера на собственост-

та от публична общинска на частна об-
щинска собственост на имот №000078, 
V-та категория, местност „Висо“, с площ 
38.865 дка по одобрената КВС на землище 
с.Мусачево, община Елин Пелин, област 
Софийска.

2. На основание чл.60 от ЗОС да се със-
тави Акт за частна общинска собственост 
на имота, подробно описан в т.1 от насто-
ящето решение.

Решение № 1122
1. Променя характера на собственост-

та от публична общинска на частна об-
щинска собственост на имот №000098, 
V-та категория, местност „Аговица“, с 
площ 244.181 дка по одобрената КВС на 
землище с.Мусачево, община Елин Пелин, 
област Софийска.

2. На основание чл.60 от ЗОС да се със-
тави Акт за частна общинска собственост 

на имота, подробно описан в т.1 от насто-
ящето решение.

Решение № 1123
На основание чл. 21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2 

от Закона за местното самоуправление  и 
местната администрация,  чл.11, ал.1, т.2 
и т.3, чл.11а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба 
№ 7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в 
групите на училищата, детските градини 
и обслужващи звена променя свое Реше-
ние № 1066/ 24.07.2014 г., както следва:

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

www.elinpelin.org
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На 19.09.2014 г. военно 
формирование 42600 – Муса-
чево, отбеляза тържествено 
36 години от своето създа-
ване. Честването започна с 
кратък брифинг и тържест-
вено слово на командира на 
формированието подполко-
вник Анатолий Димитров и  
награждаване на военнослу-
жещи и цивилни служители, 
показали отлични резултати 
при изпълнение на функцио-
налните си задължения. 

С плакет бяха отличени 
майор Валентин Спасов Пър-
ванов - заместник командир 
по логистичното осигурява-
не и капитан Атанас Боянов 
Колев – заместник командир 
на 1-ва рота за ЯХБЗ. С грамо-
та и обявяване на  благодар-
ност бяха наградени офице-
ри, сержанти, войници и ци-
вилни служители.

Тържеството продължи с 
празнична програма, в която 
взеха участие танцова гру-
па ,,Капаклия’’ от гр. Елин 
Пелин и военнослужещи от 
батальона. Бе показана и де-
монстрация на дейността на 
батальона по мисия ,,Принос 
към националната сигурност 
в мирно време’’. 

Изложена за разглеждане 
бе и експозиция на художест-

вени произведения на ред-
ник Ели Калдъшева.

На празника присъст-
ваха началникът на сектор 
„ППЯХБЗ И Е” в Командва-
нето на Сухопътните войски 
полковник Васко Михайлов, 
началникът на служба „РСПБ-
ЗИ” инж. Тихомир Тодоров, 
началникът на отдел “ЯХБЗ 
и Е” в Щаба на отбраната 
полковник Стефан Нонов, ге-
нерал-лейтенант о.р Кирил 
Цветков, полковниците от 
резерва Пепи Джуренов, Пе-
тър Петров, Георги Шимов, 
отец Серафим от Елин Пелин-
ската епархия, както и други 
бивши и настоящи офицери 
от химически войски, дали 
своя принос за изграждане 
и развитие на военното фор-
мирование.

***
Историята на 38-ми ба-

тальон за ЯХБЗиЕ е част от 
дългогодишната история на 
Химически войски. 

Със заповед на министъра 
на народната отбрана на На-
родна република България 
№0099/20 септември 1978 
година се формира 38-ми от-
делен батальон за специален 
контрол - Резерв на Главното 
Командване с военно пощен-
ски номер 42600. 

През годините военното 
формирование преминава 
през няколко етапа: от Бата-
льон за специален контрол 
през Химически полк на Цен-
трално подчинение, 38-ми 
полк за ядрена, химическа и 
биологическа защита и лик-
видиране на последствията 

от радиационни и химически 
опасни аварии до 38-ми полк 
за ядрена, химическа, биоло-
гическа защита и екология, 
като запазва военнопощен-
ския номер 42600 с дислока-
ция с. Мусачево.

От 01.12.2012 година 38-
ми полк е трансформиран в 
38-ми батальон за ЯХБЗиЕ. 
Понастоящем батальонът е 
пряко подчинен на команд-
ването на Сухопътните вой-
ски.

Мисията на 38-ми бата-
льон за ЯХБЗ и Е през насто-
ящата 2014 г. е да проведе 
целенасочена подготовка 
за придобиване, развитие и 
поддържане на способности 
по мисия “Отбрана” на БА; 
да усвои основните такти-
ки, техники и процедури по 

мисия “Подкрепа на между-
народния мир и сигурност” 
и да поддържа в готовност 
формирования за овладява-
не и/или преодоляване на 
последствията от бедствия 
за участие в мисия “Принос 
към националната сигурност 
в мирно време” 

От 27 октомври до 07 но-
ември предстои полигонна 
подготовка в изпълнение на 
Плана за подготовката през 
учебната 2014 г.

Военнослужещите от ба-
тальона и днес с достойнство 
изпълняват задачите по из-
дигане на бойната подготов-
ка и участие в операции по 
оказване на помощ на насе-
лението при бедствия и ава-
рии.

ФОРМИРОВАНИЕТО В МУСАЧЕВО СТАНА НА 36 ГОДИНИ

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на фирма „Прити лайф“ ЕООД е изграждане на 
вилно селище върху имот 03 5009 с площ от 8.873 
дка. В местността Милковица, землище на с. Нови 
хан, община Елин Пелин. С настоящата обява уве-
домяваме обществеността в Общината за инвес-
тиционното си намерение. Становище по инвес-
тиционното предложение да изпращате на адре-
са на фирмата: София, бул. „Черни връх“ №31А, 
тел.: 02/964 02 42, факс: 02/964 02 43, както и да 
получите допълнителна информация.


