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СТРОЯТ МОДЕРЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК В НАШАТА ОБЩИНА

  На 21 октомври зам.-кметът 
на Община Елин Пелин  Йордан Йор-
данов и председателят на ОбС Елин 
Пелин Георги Костов прерязаха лен-
тата на Сграда 1 на East Ring, която се 
намира в землището на с. Нови хан. 
Сградата включва 5 825 кв. м висо-
костелажен склад и офиси и техни-
чески помещения с площ 574 кв. м. В 
нея са вложени около 4 млн. евро. Тя e 
със сертификат BREEAM, процесът на 
сертификация е извършен от светов-
ния лидер в областта BRE Global. 

Паркът е с капацитет за изгражда-
нето на още 12 сгради, като общата 
застроена площ може да достигне 90 
хил. кв. м. Предвижда се и строител-
ството на два големи ТИР паркинга. 
Обектът разполага и с покривна фо-
товолтаична електроцентрала с мощ-
ност, достатъчна, за да покрие нужди-
те на офисите.

Г-н Йордан Йорданов подчерта 
значимостта на обекта за развитието 
на Община Елин Пелин. Той благода-
ри на компанията инвеститор за из-

бора на локация и изрази увереност, 
че центърът ще осигури работни 
места на жителите от  общината и ще 
подпомогне местната икономика.

Дружеството - инвеститор в база-
та край Нови хан, „Глориент инвест-
мънт БГ” е собственост на Христо 
Кусев, Николай Китов и регистрира-
на в Холандия компания и е един от 
най-големите собственици на земя, 
търговски и складови площи в стра-
ната. До момента е реализирало 27 
проекта в 17 града, а сред наемате-

лите му са Billa, „Техномаркет”, Metro, 
Baumax и др.

           Благодарение на успешното 
управление и изпълнение на програ-
мата за развитие на района, ръковод-
ството на Община Елин Пелин успя 
да привлече през последните годи-
ни инвеститори като Penny market, 
BILLA, LIDL, T-MARKET, КАВЕН ОРБИ-
КО, ТЕХНОПОЛИС, УНИВЕГ, „dm – Бъл-
гария“,  Tриза България.

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН  ОРГАНИЗИРА ЕСЕНЕН КРОС
СЪВМЕСТНО С ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-СОФИЯ

На 17.10.14г.  в град Елин Пелин се проведе  Ес-
енен крос за ученици от  учебните заведения на 
територията на град Елин Пелин. В инициативата 
взеха участие десетки момичета и момчета от  ОДЗ 
„Здравец“, ОДЗ „Радост“, ОУ „Христо Ботев“ и СОУ 
„Васил Левски,“ разделени в 5 възрастови групи. 
Събитието бе организирано  от Община Елин Пе-
лин съвместно с Областния Информационен Цен-
тър-София, част от инициативата „Да спортуваме 
заедно“. Победителите в кроса бяха наградени от  
зам.-кмета на Община Елин Пелин Ангелина Ди-
митрова, каято подчерта, че  подобни инициативи 
винаги са били част от политика на община Елин 
Пелин за развитие на спорта и насърчаване на мла-
дото поколение да водят активен начин на живот. 
Ангелина Димитрова добави, че общината ще про-
дължи да реализира подобни инициативи, защото 
спортът е изключително важен за младите хора. 
Победители в отделните дисциплини получиха ме-
дали за 1-во, 2-ро и 3-то място, поощрителни награ-
ди за 4-то и 5-то място, осигурени от Община Елин 
Пелин и ОИЦ- София.  Голямата награда- велосипед 
осигурен от Областия информационен център бе 
връчена на Николета Любомирова във възрастова 
група VII-VIII кл., която пробяга разстоянието за 
най-кратко време. 

ЗАМ.-КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Г-Н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ПРЕРЯЗА ЛЕНТАТА НА НОВОИЗГРАДЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕН ПАРК EAST RING КРАЙ  НОВИ ХАН



2          БРОЙ 10 - ОКТОМВРИ 2014 Г.
ПРАЗНИК НА СЕЛО ПЕТКОВО

С празнична света литур-
гия, водосвет и курбан за 
здраве-жителите на с. Пет-
ково отбелязаха празника на 
„Света Петка Българска“- па-
трон на селото. Традицион-
ният празник на селото бе 
открит с голям концерт, в 
който взеха участие местни-
те състави на територията 
на Общината, които се по-
грижиха за настроението на 
жителите и гостите на праз-
ника .Програмата продължи 
с кулинарна изложба, в която 
взеха участие голяма част от 
майсторите на кулинарията в 
с. Петково.

Вече превърналият се в традиция за ОУ „Христо 
Ботев“ с. Равно поле, есенен крос се проведе по две 
трасета от по 300м, за по-малките и 600м за по-го-
лемите ученици. В състезанието сили премериха 
почти всички ученици.  Големият брой участници 
предопредели и голяма конкуренция във всяка 
възрастова група.

На най-добре представителите се бяха връчени 
медали.

А  ето и победителите:
І – ІV клас
І място – Мартин Емилов- ІІ клас
ІІ място – Ралица Нинова – ІV клас
ІІІ място – Иван Валентинов – ІV клас

V -  VІІ клас
І място – Николай Василев – V клас
ІІ място – Вяра Ангелова – VІ клас
ІІІ място – Тодор Яръмски – VІІ клас
На победителите - ЧЕСТИТО! На всички остана-

ли – повече успех следващия път!

УЧЕНИЧЕСКИ КРОС „ЗЛАТНА ЕСЕН” В С. РАВНО ПОЛЕ
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ПДО и мажоретен състав „Стефан 
Стефанов” взеха участие в концерт, 
който се проведе в гр. Долна баня. 
Публиката благодари за  чудесното  
изпълнение на ПДО и мажоретен със-
тав „Стефан Стефанов с много топли 

и искрени аплодисменти.  Пътуване-
то до Долна Баня беше награда за тях-
ното добро представяне през   про-
летно-летния сезон и стимул за още 
по-упорита работа през тази учебна 
година.

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР И МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ „СТЕФАН СТЕФАНОВ” С КОНЦЕРТ В ДОЛНА БАНЯ

На 24.08.2014г. ПДО и мажоретен състав ”Сте-
фан Стефанов” взеха участие в ежегодните Дико-
илиеви празници в гр. Оряхово. Прозведенията на 
Дико Илиев са едни от основните в репертоара на 
нашите участници и те за пореден път доказаха,че 
по нищо не отстъпват в изпълненията си на тради-
ционната за Северозападна България музика.Раз-
бира се,освен хората,които накараха публиката да 
заиграе,програмата включваше и други произве-
дения,на които момичетата от мажоретния състав 
със своите изпълнения и чар събраха симпатиите 
и овациите на всички присъстващи-слушатели и 
изпълнители. За участието си на  празниците ор-
кестърът и мажоретният състав получиха почетни 
грамоти и статуетки,но много по-голяма награда 
за тях си остава топлото отношение и уважението,с 
което бяха посрещнати от организаторите и мест-
ните жители. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ДУХОВ ОРКЕСТЪР И МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ”СТЕФАН СТЕФАНОВ”
ВЗЕХА УЧАСТИЕ В ДИКОИЛИЕВИ ПРАЗНИЦИ В ГР. ОРЯХОВО
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РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ЕЛИН ПЕЛИН

Решение № 1124
приема предложения дневен ред, както следва:
1.Разглеждане и приемане на решение по Предложение с вх. № ОА- 

7242(3)/ 08.10.2014 г. от Й.Йорданов- ИД Кмет на Община Елин Пелин.
2.Разглеждане и приемане на решение по Предложение с вх. № ОА- 7676/ 

08.10.2014 г. от Й.Йорданов- ИД Кмет на Община Елин Пелин.
3.Разглеждане и приемане на решение по Предложение с вх. № ОА- 7677/ 

09.10.2014 г. от Й.Йорданов- ИД Кмет на Община Елин Пелин.
Решение № 1125

1.Да се осигурят средства за ремонт на мост над река ,, Суха“ на Общински 
път SFO 2235 1- 8 Нови хан- Габра като се увеличи плана по бюджета на Об-
щината за 2014 година с 250 000 лв., както следва:

-В приходната част в Местни дейности от преизпълнение плана в отчета 
към 30.09.2014 г. спрямо първоначалния план на параграф 13- 04 ,, Данък 
при придобиване на имущество по дарение и възмезден  начин“, със сумата 
от 180 000 лв. и параграф 28- 02 ,, Глоби, санкции, неустойки, наказателни 
лихви, обезщетения и начети“, със сумата от 70 000 лв.

-В разходната част в Местни дейности-  Функция 2 ,, Отбрана и сигурност“, 
група 5 ,, Група защита на населението“, Дейност 283 ,, Превантивна дейност 
за намаляване последствия от бедствия и аварии“, § 51- 00 ,,Основен ремонт“ 
със сумата от 250 000 лв.

 Решение № 1126
1. Да бъде открита процедура за продажба чрез публичен оповестен кон-

курс на недвижими имоти, заедно и неразделно един от друг, частна общин-
ска собственост, съставляващи: 

- имот №000107, с начин на трайно ползване: ”ливада”, V-та категория, с 
площ 21.539 дка., местност „Язо” по одобрената КВС на землище с.Мусачево; 

- имот №000078, с начин на трайно ползване: ”ливада”, V-та категория, с 
площ 38.865 дка., местност „Висо” по одобрената КВС на землище с.Мусачево; 

- имот №000098, с начин на трайно ползване: ”ливада”, V-та категория, с 
площ 244.181 дка., местност „Аговица” по одобрената КВС на землище с.Му-
сачево;

2.Предмет на конкурса – за изграждане на „Ваканционно развлекателен 
комплекс“,

3. Определя начална конкурсна цена на имотите подробно описани в т.1 
в размер на:

- За имот №000107 в размер на  43 078, 00 лв. / четиридесет и три хиляди 
и седемдесет и осем лева и 00 стотинки/

- За имот №000078 в размер на  77 730, 00 лв. / седемдесет и седем хиляди 
седемстотин и тридесет лева и 00 стотинки/

- За имот №000098 в размер на  488 362, 00 лв. / четиристотин осемдесет 
и осем хиляди триста шестдесет и два лева и 00 стотинки/,

4. Упълномощава Кмета на общината да проведе процедура за продажба 
чрез публично оповестен конкурс на имотите подробно описани в т.1 и склю-
чи договор с кандидата обявен за спечелил, съгласно заповед за класиране.

Решение № 1127
1. Одобрява ПУП- Парцеларен план за  път с трайна настилка между ПИ  

№№ 165053 и 115038 през имот № 000507 в землището на с. Нови хан, Общи-
на Елин Пелин, Софийска област.

2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфра-
структура, необходима за функционирането на обектите, които ще се из-
граждат, съгласно одобрения от Общински съвет-Елин Пелин подробен ус-
тройствен план да бъде за сметка на съответния възложител /собственик/, 
съгласно Решение №787/26.11.2009г. на Общински съвет-Елин Пелин.

ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО

ОБЯВЛЕНИЕ
на основание чл.22 ал.2от ЗМСМА обявява, че Решение №864/30.01.2014г. 

на Общински съвет е в сила, съгласно Решение №684/11.07.2014г. на Адми-
нистративен съд София област по дело №189/2014 година, влязло в сила.

Общински съвет-Елин Пелин

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Ежегодно по решение на общинския съвет от бюджета на Община Елин 

Пелин се предоставя еднократна парична помощ на хора в неравностойно 
положение, жители на Общината, притежаващи решение на ТЕЛК с опреде-
лена нужда от придружител (чужда помощ) в размер на 75,00лв.
През 2015 година Общински съвет-Елин Пелин предоставя възможност на 

жителите от общината, притежаващи актуално решение на ТЕЛК с придру-
жител (чужда помощ) да изберат вида на еднократната помощ между сума-
та от 75,00лв. или 2 (два) кубика дърва за огрев с безплатен транспорт до 
постоянният адрес.
 Желаещите да бъдат подпомогнати с дърва за огрев следва да попълнят 

и подадат Заявление по образец до Общински съвет – Елин Пелин с прило-
жени ксерокопия от актуално решение на ТЕЛК и лична карта в срок до 30 
ноември 2014 година.
За останалите, които предпочитат еднократна парична помощ от 75,00 

лева реда остава същия, а именно - за 2015 година молбите се приемат от 
01.01.2015г.
Общински съвет-Елин Пелин

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Съгласно Закона за съдебната власт и Наредба №1/2011 год. за съдебни-

те заседатели, ви уведомяваме че в Общински съвет-Елин Пелин (сградата 
на Общината, ет.3) се приемат документи на желаещи да бъдат избрани за 
съдебни заседатели в Районен съд-Елин Пелин. Съдебен заседател може да 
бъде всеки дееспособен български гражданин, навършил 21 години, но да 
не е навършил 65 години към 30 ноември 2014г., да се ползва с добро име 
в обществото и да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от 
реабилитацията.
Кандидатите трябва да дават писменото си съгласие и документите, удос-

товеряващи българското им гражданство, възрастта и педагогическата  
квалификация, ако притежават такава, както и свидетелство за съдимост, 
че не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилита-
цията. Кандидатите, които вече са били съдебни заседатели, прилагат към 
документите и мнение на председателя на съответния съд за работата им.
Срок за подаване на документите – 20 ноември 2014 година
За допълнителна информация тел.:0725/60212
Общински съвет-Елин Пелин

„Газо-енергийно дружество-Елин Пелин“ ЕООД уведомява своите бъдещи клиенти, че 
предстои стартиране на нова национална порграма за стимулиране развитието на би-
товата газификация по проект DESIREE-GAS.  Целта на проекта е да се осигури специа-
лен и ефективен механизъм за подкрепа на газификация на българските домакинства. 
DESIREE-GAS ще се осъществява под ръководството на Министерство на икономиката и 
енергетиката, а финансовата помощ се предоставя от Международен фонд „Козлодуй”.

Към настоящият момент е разработен проектен алгоритъм за схемата на финансира-
не, от която всички желаещи бъдещи потребители на природен газ могат да се възполз-
ват. При окончателното уточняване на параметрите и схемата по настоящата програма 
от страна на донорски фонд и националния кооринатор на проекта, „Газо-енергийно 
дружество-Елин Пелин“ ЕООД свевременно ще предостави допълнителна информация 
на своите бъдещи клиенти.

Към настоящият момент изградената газоразпределителна мрежа на лицензираната 
територията на Община Елин Пелин обхваща следните населени места - гр. Елин Пелин, 
с. Гара Елин Пелин, с. Нови хан. с. Равно поле, с. Мусачево и с. Григорево.  „Газо-енергий-
но дружество-Елин Пелин“ ЕООД предоствя услугите „разпределение на природен газ“ и 
„снабдяване с природен газ от краен снабдител“ на най-ниските цени в страната, опреде-
лени от страна на ДКЕВР.



ЧЕТИ С МЕН
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ОБЩИНСКАТА БИБЛИОТЕКА - ГР. ЕЛИН ПЕЛИН ЧАСТ ОТ

НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „ЧЕТИ С МЕН“
В рамките на националната кампа-

ния „Чети с мен“, ученици от СОУ„Ва-
сил Левски“ посетиха библиотеката на 
25.09.2014 г. и четоха колективно сти-
хове  от книжката на начален учител 
г-жа  Ива Ковачева „Наниз от шестици“. 
Гл. библиотекар Виолета Гацева запоз-
на децата с ролята на библиотеките и 
значението на книгата и четенето.

      На 26.09.2014 г. третокласници 
от НУ„Христо Ботев“ четоха пред съу-
чениците си откъси от любимите си 
детски книги под мотото:„Аз прочетох 
тази книга и ти я препоръчвам, защо-
то...“. На четенето присъстваха повече 
от 80 деца, които с желание слушаха 
своите другарчета как четат, разказ-
ват сюжета на дадена книга и горещо 
я препоръчват на останалите.   

На 1-ви октомври  в Общинска 
библиотека „Елин Пелин” Лите-
ратурен клуб „Димчо Дебелянов“ 
представи пред жителите на гра-
да новия си сборник „Светлини” - 
кн.5. Събитието бе  посветено на 
Международния ден на поезията 
и музиката и е част от кампанията 
„Чети с мен”. В сборника са вклю-
чени 33- ма автори, различни по 
възраст и професия. Представяне-
то премина под формата на лите-
ратурно четене в съпровод на пи-
ано. Виолета Гацева и съставите-
лят на сборника, писателят Кирил 
Назъров, презентираха от различ-
на гледна точка книгата, клуба и 
авторите, включени в изданието.
Изтъкна се ролята на литератур-
ното общество за развитието на 
писаното слово и културата в ре-
гиона. В поредните ”Светлини” 
участват и млади таланти, чиито 
творби много впечатлиха аудито-
рията. 

ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ ПРЕДСТАВИХА НОВИЯ СИ СБОРНИК „СВЕТЛИНИ“

На 22.10.2014г. в ЦДГ ,, Славейче „ ,с. Лесново 
артисти от театър ,, ПАН„ – гр. София, чрез забавни 
игри и песни запознаха децата с правилата за безо-
пасно движение на улицата.

Обучението продължи с прилагане на усвоените 
знания в реална пътна обстановка. Малките палав-
ници преминаха пешеходната пътека тип ,, Зебра „ 
, за да отидат в парка на селото , където беше обо-
собена площадка с пътни знаци , алея за пешеходци 
и велоалея. Чрез занимателни игри те упражниха 
на практика правилата за безопасно движение по 
пътищата.

,, ВНИМАНИЕ УЛИЦА !”

Второкласниците от 
ОУ „Христо Ботев” с. Равно 
поле с преподавател Теме-
нужка Василева проведоха 
урок по литература в биб-
лиотеката на читалище 
„Просвета“ в селото. Той 
беше свързан  с инициати-
вата „България чете – Чети 
с мен.

Г-жа Венета Алексан-
дрова запозна учениците с  
дейността на библиотека-
та  и обясни на учениците 
защо трябва да четем кни-
ги. 
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На 14.10.14г. Венета Караджова 
Ташева представи пред пълната зала 
на НЧ „Елин Пелин-1896г.“ книгата си 
„Под родовата стряха“ . 

„В тази книга съм отразила важни 
моменти от живота на нашия близо 
200 годишен род Караджови от град 
Елин Пелин“, заяви пред жителите на 
Елин Пелин Караджова. Тя представи 
и най-стария местен жител – 96 го-
дишния Никола Караджов – един от 
главните герои в книгата. Г-жа Вене-
та Караджова благодари на г-н Павел 
Канев и ръководството на НЧ „ Елин 
Пелин“ за оказаното съдействие за 
организирането на премиерата. За 
вдъхновяващата книга говори проф.
Марин Кадиев от Пловдивския уни-
верситет „Паисий Хилендарски“.

„Новоиздадената книга за Кара-
джовия род от Елин Пелин е дълго-
очаквано събитие  в  нашия град.Тя е 
не само родово проучване ,изследва-
не на историческия развой на един  
род, но и равносметка на живота и 
дейността на някои по-бележити не-
гови членове“, подчерта пред жите-
лите на Елин Пелин Павел Канев. Той 
обобщи, че статиите са написани с  
познание, разбиране и любов, които 
може да прояви единствено човек от 
същия род. „В изданието има доку-
ментални  материали,които ще бъдат 
в помощ на изследователите на мест-
ната история, просвета, бит и култу-
ра. То е ценен принос в  селищната 
историография, пример за това как 
може да бъде направено добре едно 
родово проучване“, допълни още той.

„Защо е важно човек да знае за 
рода си?!? Народът  мъдро е казал:- 

„Човек без род е дърво без корен”. От 
него, от своите близки всеки човек 
черпи сили в трудното си ежедне-
вие, уповава се на тяхната подкрепа 
и в мъка , и в радост. Семейството е в 
основата на рода. Множеството родо-
ве на едно място съставят селището.
Селищата са елементите на всеки ре-
гион, а тяхната цялост в политико-ге-
ографски смисъл представлява стра-
ната. В такава линия на разсъждения 
може да се каже,че развитието на 
семействата, на родовете във всички 
части на страната са в сърцевината на 
националната история. Те излъчват 
великите личности, така наречените  
„мотори на историята”. Обаче човеш-
ката памет е „къса”,а записаното сло-
во  сезапазва във времето.Ето  защо 
е необходимо сега да се възобнови 
познанието за родовете и за техните 
представители,които са ни карали да 
се гордеем,че сме потомци на такива 
хора.Чрез запознаването на младите 
със знанията за рода от възрастни-
те,освен всичко друго,се задълбочава 
връзката между поколенията.Родо-
вите проучвания на Музейната сбир-
ка при читалището в гр.Елин Пелин 
са правени в насоки: запис на споме-
ни на възрастни хора,ползване доку-
ментални материали като селищни 
регистри на населението,землищни 
регистри,църквони и др.списъци.

Кратката история на рода,пред-
ставена тук е последвана от текстово 
изброяване на членовете му,на данни 
за някои по-бележити техни предста-
вители,схематично родословно дър-
во,богат  архивен и  снимков матери-
ал“, обобщи Павел Канев. „С  няколко  

думи  мога да кажа за книгата и ав-
тора:- „Хвала на автора, на човека от 
нашия град,на учителя и литератора 

за  ценния  и  необходим  принос  за 
запазването  на познанието за наше-
то селище“, заяви още той.

ВЕНЕТА КАРАДЖОВА- ТАШЕВА ПРЕДСТАВИ КНИГАТА СИ „ПОД РОДОВАТА СТРЯХА“

На 15.09.2014г. децата от яслена 
група на ОДЗ „Слънце” тържествено 
бяха приети в първа група на детската 
градина. На мероприятието присъст-
ва целият персонал, който бе подгот-
вил празничен сценарий с участието 
на деца от всички възрастови групи. 
След неговото провеждане всички 

групи ентусиазирано поеха към свои-
те занимални, а 3-4 годишните деца 
бяха посрещнати с питка и мед, здра-
вец и други подаръци. 

След отделеното специално вни-
мание на най-малките възпитаници 
на детската градина, на 30.09.2014 г. 

в салона на детското заведение тър-
жествено се откри новата 2014-2015 
учебна година. На децата гостува теа-
тър „ ЕКО СЦЕНА 21 ВЕК” с постанов-
ката „Хубаво е в детската градина”. 

В публиката бяха наши приятели, 
общински съветници от комисията 

по образование, здравеопазване и 
култура, г-жа Вяра Вучкова - кмет на 
с. гара Елин Пелин и г-жа Нина Стоя-
нова - директор на НУ „Отец Паисий” 
с. гара Елин Пелин. 

ОТКРИВАНЕ  НОВАТА 2014-2015 УЧЕБНА ГОДИНА В ОДЗ „СЛЪНЦЕ”, С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН
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На 03-04 октомври 2014 г. 
в гр.Стара Загора се проведе 
XI Държавно първенство по 
Естетическа групова гимнас-
тика. Състезателките на СК 
„ТЕА Денс“ взеха участие в 
две възрастови групи.

Във възраст 8-10 годиш-
ни, отборът ни направи 
грешки в първия състеза-
телен ден и стана четвърти 
във временното класиране. 
На втория състезателен ден 
децата се справиха добре и 
се върнаха отново на почет-
ната стълбичка и заеха тре-
тата позиция с обща оценка 
26,900.Пред нас се класираха 
Отбора на Академик „Е“ – 
28,300 и на съвсем малка раз-
лика отборът на Академик 
„Т“ - 26,950. Това беше първа 
година на нашите малки гра-
ции в тази по-голяма за тях 
възрастова група.Отборът е в 
състав Валентина Георгиева, 
Дара Кръстева, Дана Кеми-
лева, Ивана Иванова, Симона 
Стоилова, Марина Йолова, 
Диляна Александрова и Ан-
тония Цветкова.

В следващата възрастова 
група 10-12 годишни, бор-
бата за златото беше без-
милостна.Отборът ни изи-
гра прекрасно и двата пъти 
своята композиция, като 
стана любимец на публиката 
с крайна оценка 34.300 т. Но 
за жалост 0,05 ни раздели от 
златото, което беше спечеле-
но от отборът на Федерация-
та по ЕГГ „Академик“ с 34.350 
т.. Отборът ни е в състав Би-
ляна Усева ,Анджела Кръсте-
ва, Анита Цветанова, Ирена 

Цветанова, Микаела Брънзе-
лова, Мария Дамова и Савина 
Велкова.

Треньори и хореографи 
на отборите на СК“ТЕА Денс“ 
са Теодора Граматикова, 
Преслава Вулова и Людмила 
Илиева.

Отново едно прекрасно 
представяне на Елинпелин-

ските грации. Сега за тях 
предстой ново състезание. В 
края на месец ноември те ще 
участват на I кръг от Светов-
ната купа по ЕГГ във включе-
ния в нея международен тур-
нир по ЕГГ за деца, който ще 
се проведе в Мадрид – Испа-
ния от 28.11 до 01.12.2014 г..

Благодарение на Общи-

на Елин Пелин и фирмите 
спонсори  „АЕС-Х” ООД, „ГЛО-
РИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ” 
ООД, „ЗЕМЕЛРОК ЩАЙН УНД 
ДИЗАЙН” ЕООД „ШАМОТ ЕЛ 
ПЕ 2007” ООД,  децата ще мо-
гат да защитават името на 
България и гр.Елин Пелин в 
този престижен форум. Все 
още средствата обаче не са 

достатъчни и ние от СК „ТЕА 
Денс“ ще бъдем благодарни 
и на всички други фирми на 
територията на Общината, 
които могат да станат наши 
спонсори.

Благодарим на всички за 
подкрепата и успех на наши-
те грации в предстоящото 
тежко за тях състезание!!!

НА КРАЧКА ОТ ЗЛАТНИЯ МЕДАЛ
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1-и октомври е обявен за Международен ден на въз-
растните хора. На този ден всички ние отдаваме почи-
тта си към хората от третата възраст и техния принос 
към обществото. 

На 1-и октомври беше отбелязан празника със 
скромна почерпка в дневния център за стари хора с. 
Голема Раковица. Всички потребители изразиха при-
знателността си към всички, които даряваме любов 
на възрастните хора и на всички нуждаещи се, като с 
това допринасяме за тяхното по-добро съществуване. 
По този повод баба Малинка посвети стихотворение, а 
дядо Цецо песен.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР РАКОВИЦА ОТБЕЛЯЗА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР РАКОВИЦА

Тук до близката речица
на Голяма Раковица
има хубав дневен център
дар от град Елин Пелин
за удобство и разтуха
на обитателите тука.
Грижи се полагат много
за удобство, за храна
и за много веселба.
От сърце благодарим
на създалите дома
да се чувстваме обгрижени
от работниците тука,
млади, весели, сърцати
специалисти все познати,
даващи ни топлина
да се чувстваме добре.
Пожелаваме  им от сърце-
много здраве, мир,  любов
в идващите дни напред,
за да бъде всичко в ред.
Който търси общество
с веселба и уважение,
да не чака много време,
а да дойде тука, в дома,
ще го срещнем с топлина.

                           Малинка Станоева

ПЕСЕН ЗА ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР

Тук на изток от Елин Пелин
се намира центъра любим.
В китно село Раковица
средногорска хубавица.

Раковице, Раковице
хубава си и красива.
Имаш хора приветливи
 весели щастливи.

Искаш ли живота да е друг,
идвай друже тук.
Литни като бързокрила птица
Към центъра в Раковица.

Раковице, Раковице
средногорска хубавице.
В любов гореща тука живеем
трудим се и пеем.

Под ръководството на Руми
и грижите на Ани, Веселка и Лили,
всеки потребител е здрав и жив
в центъра се чувства най-щастлив.

Раковице, Раковице
средногорска хубавице
дневният център е чудесен
денем минава ни в песен.
           

                         Цветан Ангелов

Солистите на вокална група 
”Шик и Трик” Венелина Боне-
ва, Дарина Методиева и Мария 
Валентинова взеха участие в в 
десетото издание на Междуна-
роден конкурс „Златни ябълки” 
в гр.Кюстендил. Талантливите 
момичета от вокална група”Шик 
и Трик спечелиха три награди от 
фестивала:

-втора награда за Венелина 
Бонева във пета възрастова гру-
па

-награда на хотел „Лавега”-
за Дарина Методиева във трета 
възрастова група

-награда на ДЮМШ” Звън-
че”гр.Велинград за Мария Ва-
лентинова от втора възрастова 
група

   Гала-концертът на победи-
телите бе излъчен на живо по детската интернет телевизия- 
„Аз знам, аз мога.”

   НЧ”Иван Вазов” поздравява участниците, техните родите-
ли и госпожа Юлия Динчева, която беше отличена с наградата 
за най-добър вокален педагог на конкурса , на името на Фани 
Бенова.

   Пожелаваме им още награди и много успехи.
                                           

 НЧ”Иван Вазов”с.Нови хан

СОЛИСТИТЕ НА ВОКАЛНА ГРУПА”-
ШИК И ТРИК” ВЗЕХА УЧАСТИЕ В    

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС „ЗЛАТНИ 
ЯБЪЛКИ” В ГР. КЮСТЕНДИЛ


