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âúðâè íàðîäå, âúçðîäåíè!

Уважаема госпожо Пет-
кова, Вие сте специалист в 
своята област, тъй като сте 
завършили 
“Публична 
админист-
рация” от 
една стра-
на, а от дру-
га имате 
и практи-
чески опит. 
В ъ п р е к и 
това, на 
човек му 
е нужна 
адаптация 
при смяна 
на работното място. При Вас 
този процес вече завършен ли 

                 КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА
В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ 

РАСТЕ С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДОБРИ
ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ

Веселка Петкова - секретар на Община Елин Пелин
е?

Спецификата на работа в 
една Общинска администра-

ция се раз-
личава от 
работата 
на админис-
трацията 
в други ин-
с т и т у ц и и 
и това е в 
реда на не-
щата. На-
истина в 
н а ч а л о т о 
от встъп-
ването ми 
в длъжност 

ми беше необходимо извест
(продължава на стр. 4)

На 29 май т.г. Общинският 
съвет проведе редовната си 
сесия.

Още при обсъждането 
на дневния ред общинският 
съветник Ангел Цветанов 
предложи сесията да разгледа 
въпроса за отмяна на свои ре-
шения, приети на 26 май т.г., 
когато бяха проведени общи-
те събрания на общинските 
фирми.

В мотивите за това пред-
ложение Ангел Цветанов посо-

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
• Общинските съветници отмениха решенията от събранията на 

Общинските фирми, проведени на 26 май т.г.
• Утвърден е план за защита при бедствия и аварии.

• Приета е административната структура на Общината.
• Общинарите не се съгласиха с предложенията на превозвачите 
за увеличение цените на билетите на маршрутните автобуси.

чи, че са направени формални 
и неформални нарушения на 
Търговския закон.

  В подкрепа на предложени-
ето на Цветанов се изказаха 
Валери Брънзелов, Трайко Цве-
танов и Румен Попов.

При поименното гласува-
не 13 общински съветници 
подкрепиха предложението, с 
което решенията от 26 май 
се отменят и най-вероятно 
предстои провеждането на 

(продължава на стр. 2)

На 24 май - Ден на българс-
ката просвета и култура и на 
славян -
с к а т а 
п и с м е -
н о с т 
стоти -
ци уча-
щи се и 
гражда-
ни по-
ч е т о х а 
д е л о т о 
на Кирил 
и Методий.

На площада пред Община 

                          ПОЧИТ КЪМ
ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Елин Пелин дойдоха учениците 
от СОУ”В.Левски”, НУ “Христо 

Ботев” и 
детски-
те за-
ведения, 
к о и т о 
п р е д и 
това де-
ф и л и -
раха по 
главната 
улица на 
града.

Учениците носеха плакати 
(продължава на стр. 3)

СЛОВА, ЗАВЕТИ...
“Само онзи, който е свободен, 

само той може да се нарече човек 
в пълния смисъл на думата”.

“Както окото е потребно за 
светлината, ухото за звука, а 
разумът за разбирането и на най-
простите истини, така също на-
уката, образованието и развити-
ето са потребни за който  и да е 
народ, за достигане до известна 
степен на своето благосъстоя-
ние...”

“Идеята за свободата е все-
силна и любовта към нея всичко 
може да прави.”

2 юни - ДЕН НА БОТЕВ

още по темата на стр. 8

Градът ни усилено се 
готви за “Шопски празник, 
2008”, който ще се състои 
от 12 - 16 май.

Програмата обещава да 
бъде интересна, като наред 
със стремежа да се съхра-

нят традииците са внесени 
и някои по-атрактивни еле-
менти в духа на времето.

В настоящия брой “Елин 
Пелин днес” поднася на чи-
тателите си програмата 
като приложение.

На 18 май т.г. почитате-
лите на шопските хора имаха 
поредна среща с талантли-
вите изпълнения на Шопския 
ансамбъл.

Поводът бе тържествено-
то честване на 40-годишнина-
та от създаването на ансам-
бъла, което стана в салона на 
градското читалище.

Петрана Реджова, предсе-
дател на настоятелството на 
читалище “Елин Пелин” 

(продължава на стр. 7)

40 години от създаването на
шопския ансамбъл

ЯРКА ИЗЯВА НА ТАЛАНТА

В рамките на проект “Реха-
билитация на уличното освет-
ление”, финансиран по линия на 
Международен фонд Козлодуй, 
както и по силата на подписано 
споразумение за безвъзмездна 
помощ между Министерството 
на икономиката и енергетиката 
и Европейската банка за възста-
новяване и развитие, в нашата 
община до края на годината ще се 

(продължава на стр. 2)

До края на годината

УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ 
НА ГРАДА И СЕЛАТА ЩЕ 
БЪДЕ РЕХАБИЛИТИРАНО

Особено тревожно е състо-
янието на пътя от Мусачево 
до разклона на пътя София -
Бургас и жп-надлеза гара Елин 
Пелин.

(продължава на стр. 2)

            ОБЩИНАТА
НАСТОЯВА ПРЕД ФОНД

РЕПУБЛИКАНСКА И 
ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
БЪРЗО ДА СЕ ПОДОБРИ 

СЪСТОЯНИЕТО НА
ПЪТНАТА МРЕЖА

1 юни - 
Международeн 
ден на детето

За детския празник,
състоял се на 1 юни на 

площада в града - стр. 5
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(продължение от 1 стр.)
нови общи събрания на чети-
рите общински фирми.

След това общинарите об-
съдиха план за защита при 
бедствия, предоставен от 
Георги Стойнов. Посочено бе, 
че на практика това са мер-
ки за намляване на риска при 
бедствия. Планът трябва да 
се обсъди и в кметствата.

Сесията разгледа и пред-
ложенията на фирмите-пре-
возвачи за актуализаране - 
т.е. за увеличаване цените на 
билетите за превоз на пътни-
ци по съответните направле-
ния.

Всички общински съветни-
ци се обединиха около мнение-
то, че предложенията на този 
етап са неприемливи, въпреки, 
че има и обективни причини - 
увеличаване цените на дизело-

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
• Общинските съветници отмениха решенията от събранията на 

Общинските фирми, проведени на 26 май т.г.
• Утвърден е план за защита при бедствия и аварии.

• Приета е административната структура на Общината.
• Общинарите не се съгласиха с предложенията на превозвачите 
за увеличение цените на билетите на маршрутните автобуси.

вото гориво например.
С единодушие бе прието 

следното решение: “ОбС не 
приема предложението на 
фирмите-превозвачи за цени 
по направления за един пътник. 
Трябва да се направят и обос-
новки за цени на километър и 
разбивка за вътрешните раз-
стояния”.

На тази сесия направи впе-
чатление тенденцията за 
“шарено” гласуване, което 
според нас е знак, че община-
рите си поставят като осно-
вен приоритет проблемите и 
въпросите,свързани с разви-
тието на Общината.

Бележка на редакцията:  
от 1 юни има промени в це-
ните на превозите по всички 
маршрутни линии. От град 
Елин Пелин до София цената 
вече е 2,50 лева.

До края на годината

УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ 
НА ГРАДА И СЕЛАТА ЩЕ 
БЪДЕ РЕХАБИЛИТИРАНО

(продължение от 1 стр.)
извърши цялостна рехабили-
тация на уличното осветление 
в града и селата.

За целта ще се изразходват 
близо половин милион лева, 
като новото улично осветле-
ние ще бъде изградено с най-
съвременна техника и техно-
логия.

ОБЩИНАТА НАСТОЯВА ПРЕД ФОНД РЕПУБЛИКАНСКА И 
ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА БЪРЗО ДА СЕ ПОДОБРИ 

СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНАТА МРЕЖА
(продължение от 1 стр.)

За тези проблеми се знае 
отдавна и макар, че отговор-
ността не е пряко в Община-
та са правени много усилия за 
отстраняване на проблеми-
те.

Тези дни кметът на Общи-
ната отново изпрати писмо 
до Фонд републикански и път-
на инфраструктура / ФРПИ/ с 
настояването да се вземат 
незабавни мерки за изкърп-
ване на дупките на пътя от 
Мусачево до Богров и на жп-
надлеза.

   Нека припомним на наши-
те читатели кои от пътища-
та са общински и кои от  ре-
публиканска пътна мрежа.

Общински пътища са: Елин 
Пелин - Голема Раковица, 
Доганово- Богданлия-Кара-
полци, Мусачево-Равно поле- 
АМ”Тракия”, гара Елин Пелин 
- Лесново, Елин Пелин-Григо-
рево, Нови хан-Габра, Елин 
Пелин-Петково, Побит камък 
- Крушовица. Цитираните 
до тук пътища се намират 
в сравнително добро състо-
яние. През годините Общи-
ната е извършвала текуща 
поддръжка с целеви средства 
от държавния бюжет и със 
собствени средства. За тази 
година също се плануват те-
кущи ремонти като по-голям 

е предвиден за пътя Елин Пе-
лин-Петково, където в по-
големият му участък липсва 
изностващ пласт. В бюджета 
на Общината за 2008 г. заляга 
и полагането на хоризонтална 
пътна маркировка/ такава не е 
правена в последните 10 годи-
ни/ и подобряване на знаково-
то стопанство. Но по-големи-
ят проблем за населението са 
ужасното състояние на пъти-
щата Елин Пелин – Мусачево- 
Хан Богров, Елешница-Потоп- 
Чурек и отделни участъци от 
пътя Елин Пелин-гара Елин 
Пелин. Те са собственост и се 
стопанисват от ФРПИ/ Фонд 
Републиканска и Пътна Инф-
раструктура/. В многократ-
но изпращани писма до ФРПИ 
общината е сигнализирала за 
лошото състояние на избро-
ените пътища, подкрепени 
със снимков материал. Но към 
момента единственото кое-
то се прави е асфалтирането 
на подхода към АМ”Хемус” и 
довършителни строителни 
работи на съборения от на-
водненията през 2005 г. мост 
над р. “ Матица” при с. Елешни-
ца. В неформални разговори 
има уверения, че пътят Елин 
Пелин - Мусачево - Хан Бог-
ров е залегнал в програмата 
на ФРПИ за рехабилитация 
през т.г.

Известно е, че неспазване 
на правилото за употреба на 
предпазните колани, увеличава 
почти двойно рискът от теж-
ка злопулука при автомобилно 

произшествие.
Този факт е световно извес-

тен, но се подценява масово 
от всички нас. За ползата от 
слагането на предпазни колани 
се сещаме едва, когато, недай, 
Боже, стане белята.

А за да не стават такива 
бели, служителите от КАТ 

при РУ на МВР на 26 април т.г. 
съвместно с представител на 
редакцията на вестник “Елин 
Пелин днес”, направиха т.н. 
“преброяване” на шофьорите, 
които не спазват правилото 
за употреба на предпазни кола-

ШОФЬОРИ, СЛАГАЙТЕ КОЛАНИТЕ!
ни. Мястото на проверката бе 
на пътя от града за с. Лесново, 
при “Братска могила”.

   Младши – автоконтроль-
ор, полицай Георги Златанов 

и полицай Димитър Стамбо-
лийски много старателно си 
свършиха работата, фотока-
мерата засне няколко мига, ко-
ито показват разговорите на 
автоконтрольорите с водачи 
на автомобили за ползата от 
употребата на предпазни кола-
ни. В този ден не се срещнахме 

с фрапиращи нарушения, тъй 
като целта ни бе да придобием 
представа за процента на шо-
фьорите, които пренебрегват 
правилата. А този процент не 
е малък.

Елин Пелин днес

Над 30 водачи на автобуси 
от Автогара Елин Пелин, учас-
тват в символичния протест 
в подкрепа на колегите си от 
страната срещу увеличените 
цени на горивата.

Протестът на шофьорите 
е със специални табелки “Про-
тест”, които са поставени на 
всички автобуси на предното 
стъкло.

ПРОТЕСТ

Най-големият завод за вра-
ти на Балканите ще заработи 
до една година. Производстве-
ните мощности ще се изгра-
дят край гр. Елин Пелин. Зам.
кметът на общината г-н Йор-
дан Йорданов и управителят 
на „Солид 55” ООД инж. Иван 
Аков ще направят първа копка 
на завода на 3 юни т.г. от 11 ч.

Близо 30 млн. лева ще бъдат 
инвестирани в новата произ-
водствена база на компанията. 
Откриването на завода в Елин 
Пелин поетапно ще осигури  до 
100 работни места. За бъде-
щите кадри са предвидени мно-
жество вътрешно-фирмени и 
специализирани обучения за по-
вишаване на квалификацията. 
Инвестицията е изцяло българ-
ска, проектът се реализира без 
чуждестранно партньорство и 
съдружие.

Производствената площ е с 
размер 14 500 кв. метра, което 
ни дава самочувствието да смя-
таме, че реализацията на една 
такава успешна инвестиция ще 
ни отреди лидерското място 
в производството на врати не 
само у нас, но и сред страните 
от Балканския регион, каза упра-
вителят на “Солид 55” инж. Аков.

Заводът ще работи с най-но-
вите и модерни технологични 
мощности, което ще позволи 
увеличаване на производител-
ността до 200- 250 броя врати 
дневно при 30-дневен работен 
цикъл.

„Солид 55” е една от воде-
щите български компании в 
производството на врати и 
предлага своите продукти на 

БЪЛГАРСКА ФИРмА СТРОИ НАЙ-ГОЛЕмИЯ 
зАВОД зА ВРАТИ НА БАЛКАНИТЕ

â ãð. Åëèí Ïåëèí

българския и външен пазар вече 
18 години. Ефективността на 
производството, услугите и 
взаимоотношенията с партнь-
ори и потребители осигуряват 
възможността за създаване на 
стойностни продукти и ста-
билното развитие на компания-
та. Солид 55 предлага продукти 
с доказано качество, поддържа 
високи стандарти на изпълне-
ние, а приоритет в дейността 
й са иновативния подход и твор-
чеството в работата. Стре-
межът си да бъде иновативна 
компания, Солид 55 затвържда-
ва със създаването и лансиране-
то на пазара на интелигентни 
блиндирани врати с вградена 
електроника.

Електронната брава е тяхна 
собствена разработка и произ-
водство. Солид 55 е патенто-
вала всички свои продукти. До 
момента са произведени 

над 850 броя врати с елект-
ронно заключване. Този продукт 
успешно се налага вече пета годи-

на на пазара. Характерно за тези 
врати е двойната защита срещу 
взлом - от механична брава и от 
скрита IPS система (Intelligent 
Protection System или Интелиген-
тна Система за Защита). Соф-
туерът на тази система прове-
рява автентичността на всеки 
подаден сигнал за отключване и 
разрешава или отказва достъп. 
„Интелигентната врата” пред-
лага различни възможности за 
управление - чрез безконтактна 
карта със специално вграден чип 
и чрез мобилен телефон.

Чрез вграден GSM - модул във 
вратата собственикът може 
да отвори своя дом с едно поз-
въняване, без да се таксува раз-
говор на мобилния му  телефон. 
Една от последните разработки 
на фирмата е опцията за вграж-
дане на персонален компютър 
във вратите.

Тази година фирмата предло-
жи на българския пазар и т.нар. 
врати от биометричната серия 
- един високотехнологичен про-
дукт, който дава възможност 
на клиента да управлява достъпа 
до дома или офиса си чрез свръх-
модерен метод - разпознаване 
на собственика по  пръстов от-
печатък или лицева специфика.

На традиционната Годишна 
среща с корпоративни клиенти 
и партньори фирмата произ-
водител ще представи новите 
си продукти и най-актуалните 
тенденции в сферата на врати-
те за дома на бъдещето. Среща-
та ще се проведе на 5 юни т.г. от 
19.30 ч. в комплекса на „Солид 55” 
на бул. Цариградско шосе.

VIPART- PR партньор
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с ликовете на Кирил и Методий 
и български възрожденски дей-
ци, знамена и балони.

С топли думи към присъс-
тващите се обърнаха Галя 
Георгиева - кмет на Общината 
и Емил Мишов - председател 
на ОбС. Те казаха, че делото 
на Кирил и Методий и техните 
ученици има изключителен при-
нос за изграждане на славянс-
ката и европейската средно-
вековна култура. Те пожелаха 
на учащите се нови резултати 
в овлядяване на знанието.

  С голям интерес бе посрещ-
ната програмата, с участие-
то на духов оркестър, мажо-
ретките от състав “Светла”, 
вокален състав “Камбанки”, 
ученически състави.

âúðâè íàðîäå, âúçðîäåíè!                          ПОЧИТ КЪМ
ДЕЛОТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

На 25 май ръководството 
на Общината се срещна

с учители, постигнали 
високи резултати в

учебния процес. Срещата 
бе открита от

д-р Валентина Паликова 
- заместник -

кмет на Общината,
а награди на отличените 
връчи Галя Георгиева -

кмет на Общината.

Преди да стъпят на Балка-
ните, турците са оглеждали 
отвъд Проливите земите на 
ромеи и българи и в очите им 
светел алчният блясък да за-
владеят “зелената” земя…

Вековни гори са покривали 
почти цялата територия на 
държавата България. Посте-

пенно те се отдръпват към 
планините, за да отворят мяс-
то за земеделие. Но народът 
ни винаги е приемал гората 
за своя закрилница и я пази и 
възпява в най-поетичните си 
песни…

“Хубава си, моя горо,
миришеш на младост…”

Опирайки се на закрилата 
на Балкана и на вековните му 
гори, Крум Страшни отсича 
главата на вероломния импе-
ратор Никифор, по-късно, из 
горите ни бродят народните 
закрилници - хайдутите, които 
в годините на робството мъс-
тят за неволите на раята…

Било е време, когато държа-
вата ни полага изключителни 
грижи за опазването и възраж-
дането на гората. Но дойдоха 
и времена, когато гората ста-
на жертва на поголовна сеч и… 
способ за безконтролно забо-
гатяване. За сметка на всички 
нас и най-вече - за сметка на 
децата и внуците ни.

Затова инициативата “Да 
засадим дърво” е навременна, 
не толкова, за да се обогати 
горският фонд на България и 
да се облагороди околната ни 
среда, а за да се събуди отново 

“ХУБАВА СИ, мОЯ ГОРО…”
усещането ни за отговорност 
пред утрешния ден на децата 
ни.

На 16 май по инициатива 
на ОбС на БСП в с.Доганово в 
красиво оформения и отлично 
поддържан парк се срещнаха 
кметовете на Чурек -  Татяна 
Михайлова, на Равно поле - Си-

меон Господинов и на Доганово 
- Димитър Спасов.

Домакинът Димитър Спа-
сов предвидливо бе осигурил 
фиданки за засаждане. Част 
от тях кметовете, председа-
телят на ОбС на БСП, Трайко 
Цветанов и организираната 
от Димитър Спасов бригада 
от Доганово, засадиха в цен-
търа на селото. Останалите 
фиданки “заминаха” за Равно 
поле, Чурек и гара Елин Пелин. 
Съветничката от БСП Вла-
димира   Костадинова прояви 
интерес към събитието и при-
стигна навреме, за да отнесе 
със себе си няколко крехки фи-
данки, които ще бъдат засаде-
ни на гара Елин Пелин.

Има една приказка, че на-
празно не е живял онзи човек, 
който е засадил поне едно дър-
во през живота си.

Ние, българите, твърдим, 
че много обичаме децата си. 
Но, напоследък, може би ряд-
ко се оглеждаме, за да видим 
в каква среда ги отглеждаме. 
За тях трябва да мислим, ко-
гато посягаме към брадвата 
или засаждаме млада фиданка, 
която да расте заедно с тях и 
да им дава повече кислород. 

Емилия ХРИСТОВА

На 14.05.2008г. от 10 ч. в 
заседателната зала в сграда-
та на  Общината се проведе 
встъпителна среща, органи-
зирана от общинското ръко-
водство със съдействието 
на Euro Link & Co Ltd,  относно 
представяне на Подходът 
ЛИДЕР, Приоритетна Ос 4 на 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2007 – 2013 година. На сре-
щата присъстваха кмето-
вете по населените места 
от общината, представи-
тели на неправителствени 
организации регистрирани 
на територията на община-
та, читалищни настоятелс-
тва и други.

Беше разяснена полити-
ката за развитие на селс-
ките райони, в частност 
Подходът ЛИДЕР и неговата 
роля за насърчаване на но-
ваторски решения на стари 
и нови проблеми в селските 
райони.

Оригинална и важна черта 
на този подход е установя-
ването на местни партнь-
орства, познати под името 
„Местна инициативна гру-
па” /МИГ/.

 МИГ има за цел да иденти-
фицира и осъществи стра-
тегията за местно разви-
тие, събере и комбинира 
наличните човешки и финан-
сови ресурси от обществе-
ния сектор, частния сектор, 
гражданския и доброволчес-
кия сектор, засили диалога и 
сътрудничеството между 
различните действащи лица 
в селските райони, улесни, 
чрез взаимодействието 
между различните партньо-
ри процесите на адаптация и 
промяна в селскостопанския 
сектор. 

МИГ трябва да обединя-
ва партньорите от обще-
ствения и частния сектор, 
да бъде добре балансирана и 
представителна за същес-
твуващите местни групи 
по интереси, произлезли от 
различните социално-иконо-
мически сектори в района. 

МИГ представлява модел 
на организация, която може 
да повлияе върху осъщест-
вяването на политики по по-
зитивен начин. 

На 10.06.2008г. от 10 ч. 
Заседателната зала в сгра-
дата на  Общината ще се 
проведе втора среща относ-
но създаването на Местна 
инициативна група в Община 
Елин Пелин.

Каним всички професио-
нални организации и съюзи, 
търговски асоциации, граж-
дани, жители и техните 
местни организации, мест-
ни политически представи-
тели, екологични асоциации, 
доставчици на културни и 
обществени услуги, включи-
телно медиите, женски асо-
циации и млади хора.

ПЪРВИ СТЪПКИ 
НА ОБЩИНАТА В 

СЪЗДАВАНЕТО НА
МЕСТНА

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

част от 
наградените 

учители

- за гаðа Åлин Пелин

02/40 24 514
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но време да се адаптирам и да 
се запозная по подробно с дей-
ността на различните отдели, 
както и да придобия общ поглед 
за работата на администраци-
ята.

Това че сте жена дава ли Ви 
някакви предимства в осъщес-
твяване на трудната дейност 
и организация в общинската 
администрация?

Днес се провеждат много-
бройни дискусии за равенство 
между половете и това е пре-
дизвикано и от факта, че жени-
те в последните години се до-
казват като силни личности в 
различните сфери на дейност и 
затова че могат да се справят 
с всякакви трудности и пречки, 
независимо ка-
ква длъжност 
заемат. През м. 
април участвах 
в Общо събра-
ние на секрета-
рите на общини 
и мога да кажа, 
че жените сек-
ретари преоб-
ладават като 
цяло. В крайна 
сметка неща-
та опират и до 
индивидиуал-
ността на са-
мата личност. 

Завършена 
ли е вече работата по прест-
руктурирането на някой звена 
и направените персонални про-
мени в съответствие с реше-
нията на правителството и 
ОБС?

Предстои да бъде внесе-
но предложение до Общински 
съвет за промяна в структу-
рата на общинска админис-
трация с цел подобряване на 
организацията на работа и при-
веждането на Структурата на 
общината в съответствие с 
изискванията за качествено 
и ефективно обезпечаване на 
административните нужди на 
населението. 

Във връзка с разпоредбата 
на §23 от Закона за държавния 
бюджет, съгласно който пър-
востепенните разпоредители 
с бюджетни кредити, включи-
телно общините за делегира-
ните от държавната дейност, 
следваше да предприемат дейс-
твия за намаляване с не по-мал-
ко от 12 на сто на числеността 
на персонала. В тази връзка се 
наложи съкращаване на 9 /де-
вет/ щатни длъжности от об-
щата численост на админист-
рацията. 

На 29 май т.г. ОбС одобри ад-
министративната структура 
на Общината.

Смятате ли, че е подобрен 
качественият състав на слу-
жителите и какъв ще е бъде-
щият Ви подход в това направ-
ление?

Впечатленията ми за служи-
телите от администрацията 
са, че се справят добре с рабо-
тата си благодарение и на това 
че имат дългогодишен опит. За 
усъвършенстване на тяхната 
квалификация и придобиване 

на още повече познания в раз-
личните дейности на работа 
ще използваме възможността 
която предлага Институтът 
по публична администрация и 
европейска интеграция за раз-
лични обучения, както и ще по-
сещават семинарите, които са 
целесъобразни и ще бъдат по-
лезни за тяхната работа. 

Обслужването на гражда-
ните според обща оценка е на 
добро ниво. Какво още ще се на-
прави за да бъде подобрено?

Ще бъде направена корекция 
по отношение на регламен-
тираната обедна почивка на 
служителите от Центъра за 
услуги и информация на граж-
дани. Тя е от 12.00 ч. до 13.00 ч., 
когато центърът е затворен и 

достъпът на граждани е огра-
ничен. Затова ежедневно в този 
период от време ще остава по 
един дежурен служител, за да не 
бъдат ощетени гражданите от 
този вид услуги и съответно за 
по-голяма ефективност на са-
мият център. Що се касае до ра-
ботата на отделите, в които се 
налага пряк контакт с гражда-
ните, имат определени приемни 
дни от седмицата, които ако се 
наложи ще бъдат увеличени на 
два пъти седмично.

Къде са според Вас все още 
нерешените проблеми и задачи 
за премахване на бюрокрация-
та и намаляване броя на жал-
бите от граждани за забавени 
или некачествено решени тех-
ни проблеми?

Не мога да кажа, че не са пос-
тъпвали жалби по един или друг 
въпрос но искам да отбележа, че 
те не са много на брой. Въпреки 
всичко това не означава, че не 
трябва да се вземат под внима-
ние и да се разгледа съответ-
ния проблем за да се стигне до 
неговото разрешаване. Волята 
на цялото ръководство е да се 
работи в услуга на гражданите. 
Продуктът, който използваме 
за обработка на документи поз-
волява да се следят сроковете 
за изпълнение и това, което ще 
изисквам от всеки един отдел 
е да се спазват тези срокове, 
които са в съответствие със 
Закона. От там нататък всич-
ко опира до експедитивност и 
желание за работа, спазване на 
етичния кодекс. Ясно е на всич-
ки служители, че при тенденци-
озно и не добро изпълнение на 
служебните им задължения ще 
понесат дисциплинарна отго-
ворност.

КАЧЕСТВОТО НА РАБОТАТА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЩЕ РАСТЕ С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ

Веселка Петкова - секретар на Община Елин Пелин

Предвиждат ли се някои 
добри практики в админист-
ративното обслужване с оглед 
на доброто взаимодействие 
между различните служби, 
отговорни за обслужването на 
хората?

Тук на първо място стои 
въпросът за електронното уп-
равление на ниво местна власт 
и всичко опира до момента в 
който ще се въведе единна ин-
формационна система за WEB 
ОБЩИНА. Това означава, че ко-
гато например на един жител 
на населено място на терито-
рията на Общината му е необ-
ходим някакъв вид документ, 
той ще може да го получи вече 
обработен и готов на място 
от съответното Кметство 

без да е необ-
ходимо специ-
ално да дойде 
тук при нас. За 
всичко това 
е необходимо 
време, как-
то и да бъде 
о с и г у р е н о 
материално 
и техническо 
обезпечаване. 
За съжаление 
това ще бъде 
дълъг процес 
но ще рабо-
тим в тази 
насока усиле-

но. 
Съвсем скоро ще започнем 

работа и с електронния про-
дукт “Информационно гише 
за предприемача”, който ни 
е предоставен безвъзмезд-
но от Изпълнителна Агенция 
за насърчаване на малките и 
средните предприятия. Този 
продукт съдържа информация 
за административните проце-
дури за регистрация на фирма, 
за строителство, въвеждане 
в експлоатация и промяна на 
предназначение на търговски 
обект и за получаване на лиценз, 
разрешение или регистрация за 
определени стопански дейнос-
ти и тази информация ще може 
да бъде предоставяна на граж-
даните.

По отношение на модернизи-
рането за работата на адми-
нистрацията и постигане на 
най-добро ниво на администра-
тивно обслужване ще се работи 
и за пример ще се вземат всички 
добри европейски практики.

Какво бихте казали на слу-
жителите и на гражданите в 
края на нашия разговор? 

На служителите и гражда-
ните първо искам да пожелая 
здраве. Служителите да из-
пълняват добре и съвестно 
служебните си задължения, да 
работят добре в екип и да се 
уважават помежду си. Всич-
ко това се възнаграждава по 
един или друг начин. Граждани-
те имат право по всяко време 
да дават оценка за работата 
на администрацията. По този 
начин те ще бъдат един добър 
коректив за подобряване ка-
чеството на обслужване и ра-
ботата на администрацията.
Разговора води Димитър Ядков

На 08. 05. 2008г. в Община 
Елин Пелин се състоя работна 
среща между  д-р Валентина 
Паликова -  
зам. кмет на 
Община Елин 
Пелин,  Анге-
лина Илиева 
- гл. експерт 
„ О б р а з о в а -
ние” и д - р 
Симеонка Ан-
дреева - ст. 
експерт Ди-
рекция „ООЗ”, 
при РИОКОЗ 
- Софийска 
област. 

С р е щ а т а 
бе посветена 
на организи-
ране от общи-
на Елин Пелин 
на общоград-
ска младежка 
к а м п а н и я , 
посветена на 
31 май - Све-
товен ден без 
тютюнопушене  под мотото: 
„Младите хора - независими от 
тютюна”.

 Ще вземат участие детски-
те и учебните заведения от гр. 
Елин Пелин и селата на община-
та. Планира се провеждането 
на здравни беседи с ученици 
и родители, видеопокази, из-
ложби на рисунки, изработва-
не предмети от приложните 
изкуства. Ще бъдат раздавани 
информационни листовки и дру-

мЛАДИТЕ ХОРА -
НЕзАВИСИмИ ОТ ТЮТЮНА

ги рекламни материали, разяс-
няващи вредата от тютюно-
пушенето. С анонимни анкети 

сред ученици 
и родители 
ще се проучи 
отношението 
към тютю-
нопушенето в 
семейството, 
на обществе-
ните места 
и на улицата. 
За най - малки-
те се планира 
провеждане на 
открит урок 
на тема: „Защо 
животните не 
пушат”, из-
ложба на деца 
от кръжока по 
изобразител-
но изкуство 
под надслов 
„Мамо, татко 
не пушете!”, 
литературно 
- музикални 

програми. В много от учили-
щата ще се проведат спортни 
турнири по футбол, волейбол и 
баскетбол, крос и др.Ще бъдат 
организирани туристически 
походи и екскурзии под мотото 
„Природата ни спасява от по-
рока - тютюн”.

При провеждането на об-
щоградската младежка кам-
пания се използват здравно 
- информационни материали и 
видеофилми. 

По инциатива на кметс-

твото, клуб “Надежда” и Бъ-

лгарското национално радио, 

на 22 май т.г. в училището на 

село Нови хан се проведе тър-

жество по повод поставяне-

то на паметна плоча на север-

ната фасада на училището, 

в която се посочва, че тук е 

било настанено Радио София 

по време на евакуацията на 

София в годините на Втора-

та световна война.

На тържеството присъс-

твува група отговорни жур-

налисти и ръководители от 

Българското национално ра-

ОТ ТУК Е зВУЧАЛ
ГЛАСЪТ НА РАДИО СОФИЯ

дио, Емил Мишов - председа-

тел на ОбС , д-р Валентина 

Паликова - заместник -кмет 

на Общината, Веселка Пет-

кова, секретар на Общината, 

Сашка Ненова, кмет на с. Нови 

хан, както и много жители на 

селото и ученици.

Спомени за времето, кога-

то Радио София е звучало от 

Нови хан разказа Велин Динев, 

а децата от вокална група 

“Новоханче” и съставът за 

художествено слово при учи-

лището изнесоха литератур-

но-музикална програма.
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От Европейския център 
за контрол на заболявани-
ята (ЕЦКЗ) беше получена 
информация за отделни 
случаи на заболявания и епи-
демични взривове от мор-
били в страни от западна 
Европа (Австрия, Швейца-
рия, великобритания, Гер-
мания, Италия и др.)

Това създава епидеми-
ологичени риск не само за 
внос на заболяването в 
страната, но и за заразя-
ване на неимунизирани бъ-
лгарски граждани, посеще-
ващи засегнатите райони.

Препоръката на ЕЦКЗ и 
Министерството за здра-
веопазването е лицата, 
които планират пътуване 
в чужбина, да проверяват 
имунизационния си статус 
и тези, не са ваксинирани 
да си направят една доза 
ваксина МПР (морбили, па-
ротит, рубеола).

Имунизациите ще се из-
вършват в Имунизацион-
ния кабинет на РИОКОЗ 

От 25 април 2008 год. в община 
Елин Пелин е разкрит логопедичен 
кабинет. Седалището на кабинета 
се намира в ОУ „Ст.Стефанов” 
гара Елин Пелин.

Той работи през всички дни на 
седмицата и в него се извършва 
диагностична, терапевтична и 
консултативна дейност на деца 
с комуникативни нарушения от 
предучилищна и начална училищна 
възраст

Кабинетът предлага:  
диагностика на нарушенията 

на речта и езиковата система;  
терапия на нарушенията на 

речта и езиковата система: заек-
ване, артикулационни нарушения, 
алалия; 

развитие и усъвършенстване 
на комуникативните умения; 

преодоляване на затрудненията 
в писането и четенето:  аграфия - 
дисграфия; алексия - дислексия; 

индивидуални и групови за-
нимания с деца и се базира на 
интересите и нуждите на дете-
то;

консултации и срещи с 
родителите на деца с комуника-
тивни нарушения.

График на работа на кабинета:

РАЗКРИТ Е ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ 25  2008 . .
 � . � .

,

:
;

: ,
, ;

;
:  � ;  � 

;

;
.

:

10.00-11.20
11.30-13.30
15.45-16.25

 �  �- .
 � � � .

 �  � � .

10.30-14.30  � � � 

10.30-12.30
13.00-15.00

 � � � 
 � . .  � � .

10.30-14.30  �  � � 

10.30-14.30
14.30-15.30

 � � � 

- Софийска област, адрес: 
София, ул. “Неофит Рил-
ски”64, от 10-то число на 
всеки месец - от 9.00 - 13.00 
часа всеки работен ден.

За лицата, родени в пе-
риода 1982 - 1992 год. иму-
низацията е безплатна, 
а желаешите от други 
възрастови групи- запла-
щат услугата, съгласно 
утвърдената тарифа.

Обръщаме Ви внимание, 
че лицата имунизирани 
през 2007/2008 година по 
повод паротитната епи-
демия не следва да се иму-
низиран отново, защото 
приложената им ваксина е 
комбинирана/против мор-
били, паротит, и рубеола. 

Повече информация 
може да бъде получена 

от отдел
“Противоепидемичен 

контрол” дирекция
“Надзор на заразните 

болести” - на телефон:  
02/980 96 10 или общоп-

рактикуващите лекари. 

С цел предотврътя-
ване и противодейс-
твие на извършването 
на противообществени 
прояви на малолетни 
и непълнолетни и пре-
стъпления от непълно-
летни на територията 

на Елин Пелин функцио-
нира гореща телефонна 
линия при пълна повери-
телност.

Горещият
телефон
на МКБППМН е:
 0893441472 

Пчеларите от общини Елин 
Пелин и Мирково, събрани на 
среща в гр. Елин Пелин подкре-
пяме “Петицията” на пчелари-
те от Видински регион.

Настояваме пред МЗП суб-
сидиите, определени за пчела-
рите да бъдат разпределени 
на база брой пчелни семейства. 
Така всеки пчелар регистриран 
като такъв, ще получи реални 
пари, също както подпомагани-
те за “единица площ-хектар”. 
За целта предлагаме на експер-
тите от МЗП да проучат опи-
та, приложен в Чехия. Там всяко 
пчелно семейство се субсидира 
в размер от 5 до 10 евро. Целта 
е да се стимулира увеличение-
то  на пчелните семейства и да 
се води по-успешна борба с бо-
лестите по пчелите, което пък 
води до по-добро опрашване на 
селскостопанските култури и 
по-високи добиви.

Настояваме в България да 
бъде регистрирана само една 
браншова пчеларска органи-
зация под името “Български 
пчеларски съюз” по подобие на 
единственият “Български Лов-
но-Рибарски съюз”, което да 
доведе до спиране на деленето 
в пчеларския бранш на 5-10 ор-
ганизации и разединението на 
стопаните от бранша.

Непрекъснато се нарушава и 
Закона по отношение опадване-
то на пчелните семейства от 
отравяне при провеждането 
на третирания на земеделс-
ките култури с пестициди, в 
резултат на което пчелните 
семейства биват натравяни 
масово.

Настояваме да се вземат 
бързи и неотложни мерки за 
изясняване причините за ма-
совото измиране на пчелни 
семейства и вредата от на-
сищането на околната среда с 
електро-магнитни вълни, кое-
то води до объркване на работ-
ната пчела и невъзможността 
и да се ориентира при завръща-
нето в жилището си.

ПЧЕЛИТЕ С
ЛИЧЕН ЛЕКАР
Всяко пчелно семейство ще 

има ветеритарен лекар, който 
ще отговаря за здравето на 
пчелите.

Изискването е въведено с 
промени в Наредбата за регис-
трация и идентификация на 
пчелните семейства. 

Пчелите ще се преглеждат 
от ветеринар, който след това 
подробно ще описва в картона 
им какво е здравословното им 
състояние, от какво са боле-
дували и т.н. Освен лекари про-
фесионалисти, за здравето на 
пчелите трябва да следи и тех-
ният стопанин.

Според промените в наред-
бата всички кошери трябва 
да бъдат регистрирани в Ре-
гионалните ветеринарноме-
дицински служби (РВМС) под 
индентификационен номер. В 
него трябва да се съдържа  по-
щенският код на населеното 
място и броят на пчелните 
семейства. Този код трябва да 
бъде изписан с боя и поставен 
на табела върху кошера.

На 18 май т.г. в малкия 
салон на градското чи-
талище младият худож-
ник Венцислав Атанасов, 
който е и танцьор, откри 
самостоятелна изложба, 
посветена на 40-годишни-
ната от създаването на 
Шопския ансамбъл. Вен-
цислав Атанасов показва 
10 икони, както и 13 живо-
писни платна. Творбите 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБЯВА

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ,
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ДОБРЕ Е ДА зНАЕТЕ

ИзЯВА НА мЛАД  ХУДОЖНИК
му се отличават с ярък 
колорит и са показател 
за таланта на Венцислав. 
Той още веднъж ни убеж-
дава, че притежава разно-
странни дарби.

Истински детски празник се 
състоя на 1-ви юни в парка на 
гр. Елин Пелин. Стотици деца 
от детските градини в Общи-
ната бяха се превърнали в при-
казни герои. Те се представи-
ха на многобройната публика 
от естрадата в парка, а жури 
оценяваше техните умения да 
се преобразяват в герои от 
приказки. Макар, че формален 
победител стана детската 
градина “Слънце” от гара Елин 
Пелин, победители са всички, 

тъй като прекараха един не-
забравим ден. На края децата 
до насита хапнаха от вкусните 
торти, осигурени от Община 
Елин Пелин и фирма “Тотал бе-
тон” с управител Саве Савов.

Освен че фирмата “Тотал 
бетон”, която от много години  
безвъзмездно предоставя на 
децата вкусни торти, на 2 юни 
фирмата ще достави торта 
за всички ученици от Дома за 
деца и юноши - Доганово.  

1-ВИ ЮНИ мЕЖДУНАРОДЕН
ДЕН НА ДЕТЕТО
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СЕФТЕТО
 В едно шопско село дошъл млад учи-

тел, но още първия ден в училище му 
откраднали шапката. Научил той кой е 
крадецът и вечерта посетил баща му.

- Срамота, господине! - възмутил се 
учителят.  - В училище ги учим да бъдат 
честни и почтени, а той да ми открадне 
шапката!...Вземете незабавно мерки, 
докато не е станало късно!

- Арно де, даскале, арно! - взел да го 
успокоява бащата. - Шапката ше ти пла-
тиме, ама немой да разваляш сефтето 
на детето...

СКЪПОТИЯ
Вуте влезнал в редакцията на един 

столичен вестник и попитал:
Господжа, колко ше чини една обява у 

вестнико?
- А за какво ще е обявата, господине?
- Епа, жена ми Пена се спомина, та...
- По 3 лева на сентиметър!
- Брей, па многу скапо, бре! Она беше 

висока метър и осемдесе...

ТРИСТА ПРОЦЕНТА ИНВАЛИД
Една икиндия Пена срещнала старата 

си дружка Мара, спряла я, па й рекла:
- Що си така угрижена, сестро? Що ти 

е на душата?...
- Остави се, Пено, само лошотии ми 

доаждат на главата! Па при таа сексуал-
на демокрация сега мой Ване се оказа сто 
процента инвалид - разплака се тя.

- Че как така, ма? Па вчера го видох 
и сума жилав ми се виде! - окуражила я 
Пена.

- Жилав ли рече? - разсмяла се през 
сълзи Мара. - де да беше така, сестро, а 
она жилата му от бая време не стая!

- Това ли било, Маро? Така кажи, де! - 
разсмяла се Пена.  - Па по тоа показател 
мой Вуте бие рекорд - триста процента 
инвалид!

- Как така триста процента, ма? - 
шашнала се на свой ред Мара.

- Па многу просто, Маро! Не стига 
дека жилата му не стая, ама есенеска се 
утрепа с моторо, потроши си пръстите 
и си преапа язико... Само сметай!

СТАРА ИЗПИТАНА РЕЦЕПТА
Разболела се баба Минка Шопкинята, 

та по тая причина Вуте извикал докто-
ра. Погледнал я той и предписал лекарс-
тво .Вуте заминал за общинския център 
да го купи от аптеката. На връщане се 
отбил в кръчмата до автогарата да се 
разхлади със студена бира. Оставил на-
страна лекарството и спокойно си от-
пивал от бирата, рееки поглед през про-
зореца. Един местен зевзек незабелязано 
взел лекарството и на мястото, където 
пишело”по три пъти на ден след ядене”, 
добавил “след любене”.

За да върви лечението нормално дядо-
то бая се озорил по три пъти на ден. От 
това вратът му ептен отънял и взел да 
преплита крака. Но пък баба Минка след 
всеки изминал ден се оправяла, зачервила 
бузи... Седмица след това я навестил до-
кторът и смаян запитал:

- Бабо Мико, че много бързо ти по-
действа лекарството! Просто да не по-
вярва човек...Я да взема да ти предпиша 
второ лекарство!

- Хайде холан, доктуре! Ше го предпи-
шеш, ама тизе ше вършиш оная работа 
по три пъти на ден! - проплакал на пресе-
кулки със слаб глас дядото.

ТАРИКАТЛЪК
Една заран внуко на нане Вуте припла-

кал, че много му се яло мед. Домъчняло 
му на дедото и он изпратил внуко си у 
бакалията на Гого Айдуко.

Малкио сладокусник подал празнио 
буркан и рекъл:

- Дедо заръча да му претеглиш кило 
мед. 

Магазинеро напълнил буркано, пре-
теглил го на канторо и попитал:

- Малкио, а парички даде ли ти дър-
тио?

- Не, но рече, щом земе увеличението 
на пенсията...

- Ааа, не! Кажи на дъртако, че на ве-
ресия не давам! - прекъснал го ядосан 

  ØÎÏÑÊÈ ÕÓÌÎÐ
Айдуко и зел да изсипва меда обратно в 
тенекията. 

Внуко си тръгнал с празнио буркан и 
усмихнат си рекъл:

- Брей, голям гявол е дедко! У буркано 
па остана мед за една филия...

ХОТЕЛ “ШЕРАТЪН”
В шопската кръчма на бай Станой 

Ментата сека вечер се сбират местни 
зевзеци на блага приказка. Една вечер в 
групата се присламчил зето на най-голе-
мио зевзек и въодушевено заразказвал:

- Знаете ли, бре, дека у Софията отк-
риле един особен хотел? 

-  И к’во му е особеното?
- Кръстиле го “Шератън”... Влезеш у 

него, сички ти свалят капи, ручеш на ко-
рем без да плащаш, качваш се у спалнята, 
а там баня, телевизор, телефон и ... па 
нищо не плащаш! Ама най-шашардисано-
то е, че на заранта, кога се събудиш, под 
възглавницата ти сто доларе!...

- Айде, бе! И кой ти ги разправя тиа 
убави санища?

- Как кой, бе ?! Мойта жена вчера си 
доде от там...

ДОКТОР БЕЗ ПАРИ
Щом пекна пролетното слънце и 

птичките запяха в различни гами, дедо 
Петко Чушкаро и Данчо Локумо присед-
наха на припек в парко и взеха да комен-
тират днешното си безпаричие.   

- Лоша работа, Данчо! Лоша ти каз-
вам... Завчера одих на доктур да ми пре-
мери кръвното и он ми зе такса за три 
лебета - жалва се дедо Петко.

- Па ше ти земе, щом немаш акъл! - 
гълчи го свойски Данчо Локумо. - Смени 
го, бре! И това ли да те учим. Знаеш ли, 
дека един мой авер, Бог да го прости, си 
беше нашел некаков народен лечител и он 
го цереше без да му земе пукнат грош!

- И с кви илачи го церил? - ококори очи 
дядото.

- Нема никакви илачи, старче! Предпи-
сал му лечебен глад и он цел месец деанил 
саде на водица...

- Брей, сигурно бая парици спестил 
човеко! - диви се дедо Петко. Епа, доста! 
Стигнаа му за погребението...

ОТМЪЩЕНИЕ
На Пена й се развалила вносната пе-

ралня. Вечерта се оплакала на мъжа си 
и го помолила да види дали може сам да 
я поправи.

- Па я да не съм техник, ма! Отсякъл 
Вуте и продължил да си пие ракията.

След седмица на Пена й се повредила 
готварската печка, а Вуте се измъкнал 
с думите:

Че язе на елтехник ли ти мязам, ма!
Един ден Вуте се прибрал рано у дома 

и с изненада видял, че пералната работи, 
а печката пече баница. Погледнал жена си 
с благодарност и попитал:

- Пено скапо ли ти зе технико за ре-
монтите?

- Не съм викала техник, Вуте. Пешо 
от горнио етаж се съгласи да ги поправи 
безплатно срещу един секс или кекс.

-  И ти каков кекс му извърте? - полю-
бопитсвал Вуте.

- Ами язе на готвачка ли ти мязам, 
бре?...

ПРИЛИКАТА
Пижо и Пендо са стари шопски поб-

ратими. И те като многобройните си 
колеги пенсионери гладуват в името на 
реформите и със свито сърце очакват 
България да бъде приета в ЕС. Всеки ден 
се сбират на сладък моабет в градския 
парк и докато бистрят политиката, хра-
нят птиците с трохи.

По едно време Пижо, изненадан от по-
ведението на птиците, рекъл:

- Пендо, не ти ли се чини, дека птици-
те многу мязат на нашите политици?

- Не те разбирам, Пижо? - дзвери се 
Пендо.

- Па те глей ги, бе! Додека са на зе-
мята се задоволяват с трохички, а кога 
изхвърчат нависоко, непременно ше ти 
си издрискат на главата...

от книгата “Шопска диагноза”
на Спас Вутев

УСМИВКИ 
ОТ ШОПСКО

Качество
Двама стари приятели си купи-

ли съседни апартаменти в един па-
нелен блок. От деца били нераздел-
ни и като семейни хора решили пак 
да живеят задружно в съседство. 
Настанили се по живо, по здраво и 
на единия му хрумнало да провери 
дали са тънки панелите и доколко 
ще се чува в съседите това, което 
става в неговото жилище... Изтъ-
панил се по средата на апартамен-
та и извикал с цяло гърло:

- Пешоооо, чуеш ли ме, бе?
След малко от съседния апар-

тамент се чуло:
- Какво се дереш, бе... Я нали те 

вида...
                                                  
Ситуация
Една шопкиня чула по телевизи-

ята купешката дума „ситуация” 
и вечерта побързала да попита 
мъжа си какво означава.

- Ситуацията, Пено е например 
това: връщаш се тизе от работа и 
заварваш мене и комшийката заед-
но у кревато! Те това е ситуация!

- А, ясно. Значи, връщаш се тизе, 
мажо, от работа и заварваш мене 
и комшията у кревато!

- Пено, внимавай! Не бъркай си-
туацията с бойо!!!

Къщовник
Голям яд събирал дядо Гаврил с 

порасналия си син, безделник и пи-
яница. Нито на работа се хващал, 
нито в къщи го бивало за нещо да 
отмени стареца, който се трепел 
животни да гледа, та да живеят 
прилично като хората...Колчем 
станело дума за сина му, дядо Гав-
рил все разправял, че ще лиши не-
годника от наследство. Уплашил 
се синковеца и решил да се залови 
за работа. Издебнал един ден баща 
му да е вкъщи , та да го види и нара-
мил наръч сено да носи на говедата. 
Дядо Гаврил се скъсал от смях:

- Гледай, жено! Я продадох гове-
дата преди две години, а сино ти 
сега пошел сено да им тура!

По заобиколен начин
В едно поделение около София 

дошла лоша вест – на едно от 
войничетата, новобранец, вне-
запно починал баща му. Командира 
на ротата се чудил как да съобщи 
трагичната новина на момчето. 
Решил да повика старшината и да 
го натовари с тая неприятна зада-
ча.

- Ти си постоянно с тях - рекъл 
- виж там измисли нещо...Ама гле-
дай да е по заобиколен начин, да не 
се шокира момчето, новобранец 
е... Па оръжие носи...

Строил старшината войници-
те и изкомандвал:

- Я сички, дека имат бащи, една 
крачка пред стройо!  Аааа, а ти 
къде, бе?

Виолета Гацева

В навечерието на Шопския празник ще излезе от
печат книгата “Шопска диагноза” на Спас Вутев.

По този повод на 12 юни (четвъртък), ще се състои
премиерата на книгата. В този ден ще бъде открита и 
поредната обща излооба на художниците от общината.

Начало - 17,30 часа. Каним всички почитатели на шопския 
хумор и на изобразителното изкуство да дойдат в

конферентната зала на градската библиотека.

У КРАК С ВЛАСТТА 
Тази пролет се разболе ге-

рестия петел на баба Мика 
Шопкинята. Уплаши се стара-
та жена да го не изпущи зян и 
спешно замина за столицита, 
за да го изтъргува на Женскио 
пазар.

Застанала край една от сер-
гиите и зачекала изгладнели 
купувачи. По едно време се за-
въртела една млада и засукана 
клиентка. С присвити очи огле-
дала стоката, поопипала кълки-
те му и разочаровано рекла:

- Много е кльощав, бабке! А и 
гребенът му взел да посинява...

- Па кльощав ше е, госпуджа, 
он варди диета да го аресват 
кокошките! А гребено му си е 
червен, ама от време-навреме 
стая ту жълт, ту син, да е у 
крак с властта...

ТАКТИЧНОСТ
Вуте умрял по време на гур-

бет в съседна Гърция. Прияте-
лите му възложили на Геле да 
съобщи на жена му тъжната 
вест, но тактично и деликатно.

  Отишел Геле у дома на Вуте 
и позвънил на вратата. Излязла 
съпругата му Пена и рекла:

- Що е, бре?
- Бехме с твою Вуте на гур-

бет.
- Това знам!
- Спечелихме убави пари.
- Предполагам, щом ви нема 

цела година.
- Арно, ама твой Вуте ги про-

пи до грош.
- Да пукне дано!
- Твойто желание, Пено, се 

сбъдна - въздъхнал облекчено 
Геле.

* * *
Данъчният инспектор пита 

застаналият до него селянин:
- Ти байно, колко наследници 

имаш?
- Яз, господинчо, съм сиро-

мах човек и не моем да имам 
наследници. Яз моем да имам 
само деца...

* * *
- Комши, напоследък нещо си 

приказваш сам, а?
- Приказвам си сам, оти оби-

чам да разговарям с умни ора...
* * *

По повод на накакъв фолкло-
рен празник, ораторът от сце-
ната призовава:

- Да съхраним традициите, 
песните и танците, за да ги ос-
тавим в наследство на децата 
си!

 Глас от залата го прекъсва:
- Оти пари не можеме да им 

оставиме...
* * *

 Тя:
- Айде заспивай, бе! Три часа 

се въртиш, пуфтиш и шугавиш! 
И на мене не ми даваш да спим... 
Какво толко те яде?

- Мани, ма, имам да връщам 
на комшията 1000 лева до утре! 
Окъде да му ги взема?

 Жената излиза и вика през 
оградата към комшиите:

- Пешо, мой Иван нема да ти 
върне парите утре!

 Влиза вътре и казва на мъжа 
си:

- А сега спи, нека он се вър-
ти!
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ОВЕН (21 Март- 20 Април)
Не се увличайте и не рискувайте прекалено, 
като разумни хора давайте предимство на 
онези проекти, за които имате изготвена 
стратегия. Покажете, че умеете да защи-
тавате добре личните си интереси, като 
мислите повече за себе си.

ТЕЛЕЦ (21 Април-21 Май)
Новаторският подход на работното място 
безспорно ще ви спечели авторитет и пари. 
Решени сте да финализирате започнатото и 
без затруднения ще се справите с възниква-
щите проблеми.  Нечия любов ще ви вдъхно-
вява и дава импулс за живот, пълноценен и 
щастлив.

БЛИЗНАЦИ (22 Май- 22 Юни)
Ще преминете през периода в добра физичес-
ка и психическа форма. Самочувствието и 
материалното ви благополучие ще се пови-
шат. Постигнатото ще ви дава сили за нови 
действия и с проявената си активност ще 
провокирате у другите позитивно отноше-
ние към всичко, с което се занимавате. 

РАК (22 Юни - 22 Юли)
За повечето от вас периода ще е наситен с 
новости от професионален характер. Запазе-
те търпението си и не давайте израз на емо-
циите. Обстоятелствата ще изискват от 
вас да сте премерени и организирани, като 
избягвате всякакви рисковани и необмисле-
ни начинания. Избягвайти недоразуменията 
с близките си, а добронамерено общувате и 
ги насърчавате в реализацията им. 

ЛЪВ (23 Юли - 23 Август)
Поставили сте си цели, работете за успеш-
ното им приключване и неотлагайте нищо 
за по-късно. Усилията ви ще направят реа-
лизациата ви по-лека и печаливша. Търсете 
мнението му по всички въпроси, отнасящи 
се до двама ви, и доброто настроение ще при-
съства в живота ви.
  

ДЕВА (24 Август - 22 Септември)
Ще ви занимават направления, имащи пряко 
отношение към финансите ви. Успехите ще 
ви носят доволство и ще ви амбицират да 
се стремите към повече. Самотните ще 
останат очаровани от сродната енергия 
на привлекателна особа, която по волята на 
съдбата върви редом до тях. 

ВЕЗНИ (23 Септември - 23 Октомври)
Еднакво ще ви вълнуват както финансовите 
въпроси, така и личните. Оферта, обеща-
ваща добри перспективи, ще ви накара да й 
отделите повече внимание и няма да сгре-
шите. Изразявайте ясно намеренията си, 
без да се заблуждавате по отношенията на 
значимостта си. Като всеки друг и вие тър-
сите щастието си, затова бъдете открити 
и живейте освободено. 

СКОРПИОН (24 Октомври - 22 Ноември)
Напрежението не ви се отразява добре, за-
това гледайте да се вълнувате по-малко. 
Имайте позитивна нагласа не само към 
собствените но и към чуждите успехи и не 
хабете енергията си в търсене на чужди 
грешки и пропуски. Финансови приходи ще 
ви позволят да осъществите повече свои 
желания. 

СТРЕЛЕЦ (23 Ноември - 21 Декември)
Добрите ви взаимоотношения с партьора ви 
стимулират да не спирате пред трудности-
те, има на кого да се опрете в случай на нуж-
да. Сигурността, която търсите, не винаги 
ще ви бъде гарантирана, затова повишете 
вниманието си, за да избегнете главоболия 
и загуби. Подчинете потенциала, който но-
сите, на целите си и ще постигнете всичко, 
което искате. 

КОЗИРОГ (22 Декември - 20 Януари)
Ще работите, за да превърнете мечти-
те си в реалност. Предимства ще ви носи 
всяка идея, която направите водеща. Във 
връзка със започването на нов проект ще 
получите необходимите гаранции, което 
ще насочи вниманието ви в друга посока. 
Ще се чувствате в добра кондиция и здраве, 
платежоспособни и готови за нови предизви-
кателства.

ВОДОЛЕЙ (21 Януари - 18 февруари)
В търсене на добри професионални решения 
ще минава времето ви на работното място, 
от което ще печелите пари и слава. Няма да 
се сперате пред нищо, преследвайки целите 
си. Нова любов и взимане на важни за живота 
ви решения са част от вълненията, които 
ще ви съпътстват. Грижете се за себе си и 
не залитайте в крайности. 

РИБИ (19 февруари - 20 Март)
Привличайки вниманието на голям кръг от 
хора, ще участвувате в мероприятия с об-
ществен характер и присъствието ви ще 
бъде желано и следвано с интерес. Но бъдете 
разумни и не надценявайте възможностите 
си, за да не изпаднете в ненужен стрес и ра-
зочарование. Използвайте знанията и опита 
си в подкрепа на собственото си мнение и 
достойнство, като покажете уважение и 
към чуждото. С добра мотивация и вяра ще 
работите за своето бъдеще.

(продължение от 1 стр.)
проследи творческият път на 
ансамбъла, като каза, че той 
е  създаден от Окръжен на-
роден съвет - София. Негов 
пръв художествен ръково-
дител е Георги Бояджиев. 

Още от създаването си 
ансамбълът се обособява 
като най-яркият предста-
вител на шопския фолклор. 
Има активни международни 
участия, на които печели 
множество отличия.

Първото му излизане в 
чужбина е през 1968 година 
в Охрид, където участва на 
международен фестивал. 
Следват концертно турне в 
Тунис - 1969 г., едномесечно 
турне във Франция - 1970 г., 
спечелване на най-престиж-
ни награди в Закопане - Полша 
през 1976 г., турнета в Западен 
Берлин, Франкфурт на Майн, 

Виена, Швейцария, остров Си-
цилия, едномесечно турне в 
Норвегия, концерти в Австрия, 
Турция, Гърция, Финландия, 
Люксембург, Куба, Никарагоа, 
Мексико, Коста-Рика и др.

От 1987 г. Шопският ансам-
бъл се установява на база в чи-
талище “Елин Пелин” - гр. Елин 
Пелин. Като читалищен състав 
ансамбълът участва във фес-
тивали в Москва, Марсилия, 
Италия, Франция, Монако, Из-
раел, Португалия, Холандия.

От 1968г. до днес в ансам-
бълът са участвали 575 тан-
цьори, певци и музиканти. Днес 
ансамбълът се състои от 50 
танцьори на възраст от 16 до 
30 години, 5 музиканти и 5 пе-

40 години от създаването на Шопския ансамбъл

ЯРКА ИзЯВА НА ТАЛАНТА

вици.
Главен художествен ръко-

водител на ансамбъла е беле-

житият танцьор и хореограф 
Ради Радев, който го ръководи 
от самото му създавене. Ради 

Радев е носител на много пра-
вителствени и други награди и 

отличия.
През 1979 г. Ради Радев е 

удостоен със званието “Заслу-
жил артист”.

При създадените условия за 
развитие на българската кул-
тура през последните години, 
благодарение на Ради Радев 
Шопският ансамбъл като чи-
талищен състав от един малък 
град, устоява на всички пре-
дизвикателства и продължава 
да мери ръст с професионални 
ансамбли в България.

Поздравителен адрес от 
името на Емил Иванов, облас-
тен управител прочете Цанко 
Маринов, зам. областен упра-
вител, който обяви, че ансам-
бълът ще получи като дарение 

задгранично турне. Висока 
оценка за дейността на ансам-
бъла бе изразена и в поздрави-
телния адрес на Галя Георгие-
ва, кмет на Община Елин Пелин, 
прочетен от д-р Валентина 
Паликова, зам. кмет на Общи-
ната. 

Поздравителни ад-
реси, цветя и подаръци 
танцьорите получиха 
и от много свои почи-
татели, националното 
ръководство на народ-
ните читалища, госту-
ващите им приятели от 
гр. Правец, градското 
читалище, както и от 
бивши танцьори дошли 
специално за тържест-
вата.

Елин Пелин днес 

ХОРОСКОП ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

Българска лига Футзал.
Аматьорка група мини 

футзал-закриване 18.05.2008 г.
Класиране-група А-2

1.Каръците-Елин Пелин
2Мултимедия-София
3Люлин-Запад-Софи

Голмайстор-Стоян Христов-
Каръците

КАРЪЦИТЕ
№1Валентин Петков
№3Николай Николов
№4Атанас Голачки

№6БОрислав Димитров
№7Иван Дамянов

№8Стоян Христов
№10Светлин Стефанов

организаттор-LP супер спорт
турнирът се проведе в 

спортната зала - град Елин Пелин

НАШИЯТ ОТБОР “КАРЪЦИТЕ” 
СА ПЪРВИ

ÑÒÎ ÃÎÄÈÍÈ  ÎÓ 
“ÑÒÅÔÀÍ ÑÒÅÔÀÍÎÂ”

ÃÀÐÀ ÅËÈÍ ÏÅËÈÍ
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Институции в община Елин Пелин

Община Елин Пелин
гр. Елин Пелин 2100

пл. “Независимост” №1
тел.: +359 725/68620
факс: +359 725/60200

e-mail: ob_elin_pelin@abv.bg

Дирекция “Бюро по труда”
гр. Елин Пелин 2100

бул. София № 13
тел.: +359 725/66680
факс: +359 725/66680
e-mail: dbt804@abv.bg

Общинска служба “Социално 
подпомагане”

гр. Елин Пелин 2100
бул. София № 13, ет. 3
тел.: +359 725/66534

e-mail: dsp_epelin@abv.bg

Общинска служба “Земеделие и гори”
гр. Елин Пелин 2100

бул. София № 13, ет. 2
тел.: +359 725/66022
факс: +359 725/66022

БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ

Банка ДСК
гр. Елин Пелин 2100

ул. “София” № 5
тел.: +359 725/68050
факс: +359 725/66506

e-mail: k2206@dskbank.bg
www.dskbank.g

Райфайзен банк
гр. Елин Пелин 2100

ул. “София” № 5
тел.: +359 725/68012

факс: +359 725/666966
www.rbb.bg

УниКредит Булбанк АД
гр.Елин Пелин 2100

пл.Независимост №5
тел.+359725/68817
факс +359725/68821

www.unicreditbulbank.bg

Обединена Българска Банка
гр. Елин Пелин 2100

пл. “Независимост” №2
тел.: +359 725/68930
факс: +359 725/60323

www.ubb.bg

Интернешънъл Асет Банк АД
гр. София 1303,

бул. “Тодор Александров” 81-83
call center: 0800 12 422

www.iabank.bg
офис град Елен Пелин

тел.: +359 725/68620; факс: +359 725/60200
e-mail: ob_elin_pelin@abv.bg

Община Елин Пелин
гр. Елин Пелин 2100

пл. “Независимост” №1

Редакционна колегия

главен редактор и мениджър
Димитър ЯДКОВ

0878/302 390

Дизайн и печат

e-mail: bolidbg@yahoo.com

Редакцията не рецензира, не 
връща и не носи отговорност за 
достоверността на авторските 

материали и обявите

ОБЯВА
Търся под наем за

5 месеца, етаж или
къща с тоалетна и баня.

За контакти: 0898 607 328
Александър Танев. 

ОБЯВА
Нова печатница в с. Равно поле търси 

помощник-печатари. 
За контакти: 

02/ 9732419; 0887 538469 - Величков.

Търся земеделска земя
В местността “Шевовица”

Елин Пелин
За връзка: Тел. 0725 28-20 (вечер)

ЕТ ”ВАЛТИНА”
Книжарница гара Ели Пелин

ДЕТСКИ ОБЛЕКЛА
КНИЖНИ ПОСОБИЯ
Тел:  0878340553

 Тл. 0888414357   (0725) 66253
Резервни части за трактори и ССМ
Прикачен инвентар и долна техника

Резервни части за косачки,сламопреси 
и комбайни

Ремъци, маркучи, лагери и семеринги
Вериги, гуми и градинска техника

Резервни части за товарни камиони и 
акумулатори

   Гр. Елин Пелин - кръстовището за 
Григорево и Лесново,

източно от автогарата.

ОБЯВА

  Фирма “ Интерком Груп” ООД
   За база гр. Елин Пелин

Търси да назначи:
1. Общи работници за склад

2. Работници за арматурен двор
3. Кранист /мъж/

 За справка:  
  GSM:  0885 800 263   

      ТЕЛ:   0725/ 60 537

ОБЯВА

Читалище „Иван Вазов”, с.Столник 

отдава под наем помещение  55 

кв.м, подходящо за търговска 

дейност и интернет-клуб. За 

инфоармация тел.0888010152.

ОБЯВА

Продавам циментов гараж - 25 кв.м.

Цветан Ангелов гр. Елин Пелин

тел.: 0725/ 28 64

ОБЯВА

Шивашки цех - с. Равно поле набира 

шивачки

Тел. за връзка:  02/ 9875509

0887 694 827

029301886
Съвет към Областната 

администрация на 
Софийска област за борба и 
превантивни мерки срещу 

корупцията,
горещ телефон

070010150
ЗАПОМНЕТЕ:

ТОВА Е ТЕЛЕФОН ЗА 
СПЕШНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ,
ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

АГРОМАГАЗИН
 гр. Елин Пелин

ЕТ “ФАЗАН” - 92
Автоуслуги за товари

до 4,6,10 и 15 тона
Тел. 0888 62 61 49

София 1000

ул. Хр. Батанджиев № 50

сл. тел.: 02/ 839 44 30

GSM: 0896 821 731

GSM: 0898 565 261

ÑÒÎ ÃÎÄÈÍÈ  ÎÓ “ÑÒÅÔÀÍ ÑÒÅÔÀÍÎÂ”
ÍÀ ÃÀÐÀ ÅËÈÍ ÏÅËÈÍ

ÏÐÀÇÍÈÊ Â ÍÎÂÈ ÕÀÍ
на 29 май тържествено бе отбелязан

25-годишният юбилей на ЦДГ “Детелина”

Метални изделия;
  Монтаж на газови инсталации.
  Сервиз на стенни газови котли;

  Сертификат за монтаж на 
стоманени тръби и цветни метали 

/аргон и медни припои/.
   Фирмата е представител на 

световноизвестната марка “ДеУ”
   За контакти: гр. Елин Пелин, 

ул.”Кирил и Методий”№ 8
     Тел. 0888325240 ;   0885545226

ЕТ “СТОЯН ЦИГОВ” - ПУХ
   Сервиз и продажба на всички 

видове пожарогасители 
и противопожарни 

принадлежности. Сключва 
договори за целогодишна 

поддръжка.
   Гр. Елин Пелин,

ул.”Н.Вапцаров” 10
   Телефон: 0725 66810;

0888 551 954.

На 30 май т.г. бе отпразнуван 100-
годишния юбилей на училището. По 
този повод се състоя тържество, на 
което учителите и учениците полу-
чиха поздравителни адреси от Весела 
Лечева  - ДАМС, Районен инспекторат 
по образовението (РИО), Община Елин 
Пелин и Кметство гара Елин Пелин. 

Галя Георгиева - кмет на Общината 

с топли думи приветства учителите 
и учениците и присъствъщите на тъ-
ржеството, като пожела нови успехи в 
овладяване на знанието. Състоя се бо-
гат концерт с участието на Шопския 
ансамбъл, Духов оркестър ветерани, 
Мажоретен състав “Светла”, Детски 
танцов състав от с. Габра и др. 

Още - със снимки на стр. 7.

ОБЯВА
 

   Давам магазин под наем
20 кв.м. разработен с 

оборудване и склад
на гара Елин Пелин,

ул. Стефан Стефанов” № 1.
 

    Телефон за връзка: 
0878 584 545


