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На 25.04.2011 г. по повод светлия 
христиански празник Великден 
Община Елин Пелин организира 

ВЕлИКДЕНСКО НАДИГРАВАНЕ
Каним всички жители и гости на 

общината да се включат във 
Великденското хоро 

на пл. „Независимост”  от 10.30 ч.

ХХ ПлЕНАРНА СЕСИЯ НА КОНГРЕСА НА 
МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАлНИ ВлАСТИ НА 

СЪВЕТА НА  ЕВРОПА
Кметът на община-

та, г-жа Галя Георгиева 
взе участие в ХХ пленар-
на сесия на конгреса на 
местните и регионални 
власти на съвета на Ев-
ропа, провела се от 22 
до 24 март в Страсбург, 
Франция в състава на 6 
–членна българска деле-
гация.

Централна тема на 
дебатите на сесията 
бяха правата на човека 
на местно и регионално 
ниво. на стр. 2

ЖИТЕлИТЕ НА ОБЩИНАТА 
СА 22 786 ДушИ

Най-малкото населено място  в общината 
е село Потоп, където живеят 30 души.

Подробности четете на стр. 2 

СТО И ДЕСЕТ ГОДИНИ 
СОФИЙСКА ОБлАСТ
Подробности четете на стр. 2

На 8 и 9 април червен об-
лак за пореден път паникьоса  
жителите на гр. Елин Пелин и 
село Мусачево.  Два дни гъст 
червен облак сипеше заду-
шлив прах от „ коктейл „ ме-
тали от сгуроотвала на  „Кре-
миковци” . Това не се случва 
за първи път, но за първи път 
е с такава продължителност 
– казва кметът на с. Мусачево 
Стоян Цветков. 

След сигнал на телефон 
112, от Гражданска защита и 
Регионалната инспекция по 
околна среда и води (РИОСВ-
София) са изпратили експер-
ти да извършат замерване на 
въздуха. 

Изпратената мобилна ла-
боратория в събота, около 

19.00 ч., след утихването на 
вятърът е установила зави-
шение на праховите частици 
във въздуха 2 пъти над допус-
тимото, според официалните 
данни. Химически анализ на 
частиците не е извършван.

Досега няма експерт, кой-
то категорично да потвърди 
състава на прахта и доколко 
е вреден за човека и живот-
ните.

 Екоинспекторите са изда-
ли предписание на фалиралия 
комбинат за предприемане 
на необходимите действия, 
които да доведат до ограни-
чаване на неорганизираните 
прахови емисии.

Какви мерки са взети от 
общинското ръководство ? 

ЧЕРВЕН ОБлАК ХВЪРлИ В ПАНИКА ЖИТЕлИТЕ 
НА С. МуСАЧЕВО И ГР. ЕлИН ПЕлИН

Многократно е търсена  
Регионалната инспекция по 
околна среда и води/ РИОСВ/ 
с искане за предприемане на 
мерки срещу запрашаването 
на сгуроотвала. Отговорът 
на РИОСВ е, че е осигурено 
24 часово дежурство и се из-
вършва ежедневен оглед на 
сгуроотвала, като се подава 
вода за оросяване и навлаж-
няването му. 

Със свое решение от 2010 
г.  Общинския съвет задължа-
ва общинската администра-
ция да осъществи контакт с  „ 
Нипроруда” ООД гр. Пловдив 
с цел-снабдяване с изготве-
ните проекти за рекултива-
ция на сгуроотвала. Оказва се 
обаче, че има изготвен само... 
идеен проект. 

Сгуроотвалът е включен 
в Програмата за премахване 
на минали екощети, приета 
от Министерски съвет през 
1999 г. Трябвало е да се на-
прави проект за рекултива-
ция, който така не е изгот-
вен. Преди 8-9 месеца имало 
предложение сгуроотвалът 
да се засипе с пръст от изко-
пите на метрото, но “Креми-
ковци” спрял и нищо не било 
направено.  

Сгуроотвалът е на тери-
торията на Софийска голя-
ма община, но за съжаление 
потърпевшите сме ние.

Общинските 
съветници 
решават

Подробности на стр. 3 и 4

ПАРАД – ДЕФИлЕ НА ДуХОВИТЕ 
ОРКЕСТРИ И МАЖОРЕТНИ 

СЪСТАВИ В ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Подробности на стр. 8

РАЗПИСАНИЕ НА МАРшРуТКИ 
ЗАМИНАВАЩИ И ПРИСТИГАЩИ НА 

АВТОГАРА ЕлИН ПЕлИН
На стр. 4 и 5

ПРОлЕТНА ИЗлОЖБА В 
ГРАД ЕлИН ПЕлИН

Подробности на стр. 6
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ХХ ПлЕНАРНА СЕСИЯ НА КОНГРЕСА НА 
МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАлНИ ВлАСТИ НА 

СЪВЕТА НА  ЕВРОПА

Другите обсъждани теми 
бяха: реформите на Конгреса 
в общата реформа на Съвета 
на Европа, промените в Араб-
ските страни – нова политика 
на съседство, положението на 
ромите в Европа – предизви-
кателство за местните и ре-
гионалните власти, местната 
и регионална демокрация в 
Румъния, Турция и Австрия, 
местната демокрация в Мал-
та, местните избори в Украй-

на и др.
В Камарата на местни-

те власти бяха дискутирани 
докладите на Европейската 
местна демократична седми-
ца, посрещане на предизви-
кателствата между религи-
озните и между културните 
напрежения на местно ниво, 
бе проведен и дебат за защи-
та на градовете от природни 
бедствия. По всички изне-
сени доклади членовете на 
Конгреса приеха 4 резолю-

ции 7 препоръки.
Конгресът призова мест-

ните власти да продължат 
усилията за прилагане на 
мерки, насочени към интег-
риране на националните 
малцинства в местните общ-
ности, като се гарантира пъл-
ноценното им участие в мест-
ната политика. 

Единодушно бе приета ре-
золюция, в която се иска от 
местните власти да вземат 
под внимание религиозните 
потребности на групите на 
мигрантите, като същевре-
менно защитават основните 
ценности на местната общ-
ност.

На проведения дебат за 
защита на градовете от при-
родни бедствия бе обявена 
кампанията на ООН „ Да на-
правим градовете гъвкави”. 
Целта на кампанията е да 
информира местните и реги-
онални власти и да ги подпо-
могне в развитието на добри 
практики за по-добра подго-
твеност за справяне с нацио-
нални бедствия и природни 
катастрофи.

от стр. 1

Населението на общи-
на Елин Пелин е намаляло с 
1286 души за периода между 
двете преброявания - 2001-
2011 г., като в момента жите-
лите на общината са 22786. 
Това показват експресни ре-
зултати от преброяването на 
населението към 1 февруари, 
оповестени от Националния 
статистически институт . По 
броя на жителите общината 
ни се подрежда на 3 място в 
областта, след Самоков и Бо-
тевград.

Към 1 февруари 2011 г. съ-
отношението жени – мъже в 
общината  е 51  към  49 в пол-
за на жените или жените са с 
390 повече от мъжете. 

С 124 души са се увели-
чили жителите на гр. Елин 
Пелин, спрямо предходното 

преброяването и сега броят 
им е 6816,  което е близо 30 % 
от населението на общината.
В  населените места живеят 
15970 души. 

Най-много са хората на 
възраст между 18 и 64 годи-
ни  - близо 64% от населени-
ето на общината, следват с 
20.3% хората над 65 години, 
на последно място с 15.7% 
са децата от 0 до 17-годиш-
на възраст. Независимо, че 
спрямо предходното пребро-
яване, броят на хората над 65 
години е намалял с 454 души, 
като цяло за общината се на-
блюдава процес на демограф-
ско остаряване. 

Данните от разпределени-
ето на населението по етни-
чески групи ще станат ясни 
през м. юли.

ЖИТЕлИТЕ НА ОБЩИНАТА 
СА 22786 ДушИ

Най-малкото населено място  в 
общината е село Потоп, където 

живеят 30 души. 

Преди  110 години, по си-
лата на Указ № 236 от 16 май 
1901 г., обнародван в Държа-
вен вестник № 104/ 17.05.1901 
и Закона за административ-
ното деление на територията 
на държавата, приет от ХІ ОНС 
на 4 май 1901 г. е създадена 
Софийска област.

За да се отбележи достойно 
годишнината, Комисията по 
образование, култура, вероиз-
поведания, спорт и читалищ-
на дейност към областната 
администрация на Софийска 
област на 22 март т.г., на свое 
разширено заседание, обсъди 
и прие Програма на честване-
то. В работата на Комисията 
бяха поканени и взеха участие 
и външни експерти. Община 
Елин Пелин бе представена от 
заместник кмета Р. Младенова 
и гл. експерт „ Образование” 
Анг. Илиева.  

В Програмата се предвиж-

дат много и интересни ини-
циативи: фотоизложба в ис-
торически аспект за област-
та, ученически конкурси за 
рисунка и есе, спортни изяви, 
туристически походи, почист-
ване на екопътеки и др. 

Празничното честване 
стартира на 11 май, а на 20 
май, в навечерието на Денят 
на славянската писменост и 
българската просвета и кул-
тура, Областния управител г-
н Красимир Живков ще даде 
прием за изявени директори, 
заслужили учители и учени-
ци- абитуриенти и изявени 
дейци на културата от облас-
тта.

Предвижда се заключи-
телния етап на честването 
да стане в края на м. май в гр. 
Елин Пелин, с голям концерт 
и награждаване на изявили-
те се участници в обявените 
конкурси.

СТО И ДЕСЕТ ГОДИНИ 
СОФИЙСКА ОБлАСТ

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
С протоколно определение, постановено на 01.04.2011 г. по НОХД 

96/11 год. от състава на Районен съд – Елин Пелин е наложено нака-
зание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” спрямо Георги  Иванов Атанасов 
с ЕГН 9309309343, живущ в кв. „ Върбето” гр. Елин Пелин за това, че 
на 23.08.2010 г. в землището на гр. Елин Пелин – „Братска могила” 
отнел чужди движими вещи – каменни плочи с площ 8.40 кв.м. 

*****
С протоколно определение, постановено на 01.04.2011 г. по 

НОХД 96/11 год. от състава на Районен съд – Елин Пелин е нало-
жено наказание „ ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ” спрямо Георги Ма-
риянов Павлов с ЕГН 9506139364, живущ в кв. „ Върбето” гр. Елин 
Пелин за това, че на 23.08.2010 г. в землището на гр. Елин Пелин 
– „Братска могила” отнел чужди движими вещи – каменни плочи с 
площ 8.40 кв.м. 

Н А Р Е Ж Д А Н Е
№ 6 / 18.03.2011 година

На основание чл.97 от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация, във връзка устано-
вена явна фактическа грешка в точка първа от 
Решение №1320 по Протокол №48 от редовно 
заседание на ОбС-Елин Пелин, проведено на 
27.01.2011г. и Писмо от Кмета на Община Елин 
Пелин г-жа Галя Георгиева с вх.№ ОА-4843/1/ 
от 17.03.2011г.  и след проведени консултации 

Н А Р Е Ж Д А М :
Да се поправи явна фактическа грешка в 

точка първа от Решение №1320 по Протокол 
№48 от редовно заседание на ОбС-Елин Пе-
лин, проведено на 27.01.2011г., като вместо 
неправилно отразения текст „...„Изграждане 
на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК 
мрежа на агломерация Елин Пелин – гр. Елин 
Пелин” се чете текста „...„Изграждане на ПСОВ, 
реконструкция и разширение на ВиК мрежа на 
агломерация Елин Пелин”...”

 Поправката да бъде обявена пред Общин-
ски съвет-Елин Пелин на следващото му засе-
дание. 

След обявяването настоящето Нареждане 
да се сведе до знанието на Областния управи-
тел на Софийска област, Районна Прокуратура 
Елин Пелин, Кмета на Община Елин Пелин и 
гражданите на Община Елин Пелин чрез ин-
формационното табло в сградата на Общинска 
администрация, официалната интернет стра-
ница на Община Елин Пелин и местния печат-
общински вестник.

Нареждането е неразделна част от Решение 
№1320 по Протокол №48 от редовно заседание 
на ОбС-Елин Пелин, проведено на 27.01.2011г.

Н А Р Е Ж Д А Н Е
№ 5 /25.02.2011 година

На основание чл.29 от ЗМСМА и след пре-
глеждане на Протокол №49 и приетите с него 
Решения от заседание на Общински съвет-
Елин Пелин, проведено на 22.02.2011 година 

Н А Р Е Ж Д А М :
Да се поправи Решение № 1344 по Прото-

кол № 49 от редовно заседание на ОбС-Елин 
Пелин, проведено на 22.02.2011г., съобразно 
текста в Предложение от Кмета на Община 
Елин Пелин с вх.№ ОА-4934/01.02.2011 годи-
на, тъй като неправилно е отразено „замяна 
на земеделски земи частна общинска соб-
ственост с равностойни общински земи” още 
в проекторешението на ПК по „Инвестиции, 
управление и разпореждане с общинско иму-
щество”.

Замяната касае земеделски земи частна 
собственост с общински земи, видно от Пред-
ложението на Кмета на Общината и от Реше-
ние №619 по Протокол №21/31.03.2005г. на 
Общински съвет

Поправката да бъде обявена пред Общин-
ски съвет-Елин Пелин на следващото му засе-
дание.

Настоящето Нареждане да се сведе до зна-
нието на Областния управител на Софийска 
област, Районна Прокуратура Елин Пелин, 
Кмета на Община Елин Пелин и гражданите 
на Община Елин Пелин чрез информацион-
ното табло в сградата на Общинска админи-
страция, официалната интернет страница на 
Община Елин Пелин и местния печат-общин-
ски вестник.

Нареждането е неразделна част от Про-
токол № 49 на Общински съвет-Елин Пелин, 
проведено на 22.02.2011 година.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕлИН ПЕлИН

О Б Я В л Е Н И Е 
Общински съвет-Елин Пелин на основание 

чл.22 ал.2 от ЗМСМА
ОБЯВЯВА

че Решение №1348 по Протокол 
№49/22.02.2011 година на Общински съвет-
Елин Пелин е оспорено пред Административен 
Съд – София област с Жалба от общинските съ-
ветници Валери Брънзелов и Любомир Ников 
и е образувано дело № 165/2011 година.

Общински съвет-Елин Пелин

О Б Я В л Е Н И Е 
Общински съвет-Елин Пелин на основание 

чл.22 ал.2 от ЗМСМА
ОБЯВЯВА

че Решение №1140 по Протокол 
№44/30.09.2010 година на Общински съвет-
Елин Пелин е оспорено пред Администрати-
вен Съд – София област с Жалба от Стефан 
Григоров Николов и е образувано дело № 
266/2011 година.

Общински съвет-Елин Пелин

Такава е равносметката 
на предоставените помощи 
на лица и семейства за задо-
воляване на тежки битови и 
здравни нужди.

Въпреки кризата община-
та активно подпомага соци-
ално слабите и хората в нуж-
да и особено онези, които се 

нуждаят от спешни животос-
пасяващи операции. 

Това става след решение 
на Общинския съвет, на ос-
нование на приет правилник.
Средствата се осигуряват от 
местни приходи – от данъци 
и такси и други неданъчни 
приходи.

73 215 лЕВА СА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 
ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ЗА БОлНИ И 
СОЦИАлНО НуЖДАЕЩИ СЕ ХОРА ОТ 

ОБЩИНАТА ЗА 2010 Г.
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Общинските съветници решават    
РЕшЕНИЯ ВЗЕТИ НА ПЕДЕСЕТТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕлИН ПЕлИН

на стр. 4

Решение № 1367
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ размер на 75.00 лв. от бю-
джета на Община Елин Пелин за 
2011 година, на следните лица:

Ангел Илиев Плещов-гр. 
Елин Пелин

Надежда Недялкова Гергова-
гр. Елин Пелин

Кристина Атанасова Минче-
ва-гр. Елин Пелин 

Здравка Андреева Туркмани-
гр. Елин Пелин 

Асен Георгиев Кундрев-гр. 
Елин Пелин

Георги Савов Трайков-гр. 
Елин Пелин

Георги Стоянов Дашев-гр. 
Елин Пелин

Стефан Серафимов Салти-
ров-гр. Елин Пелин

Стефан Йорданов Ангелов-
гр. Елин Пелин

Валерий Райов Стоянов-гр. 
Елин Пелин

Тонка Вельова Талашмова-
гр. Елин Пелин

Петра Михайлова Петрова-
гр. Елин Пелин

Георги Александров Нико-
лов-гр. Елин Пелин

Роза Георгиева Гоцева-гр. 
Елин Пелин 

Бойко Недялков Павлов-гр. 
Елин Пелин

Илия Зарев Стоименов-с. 
Гара Елин Пелин 

Йордан Иванов Златанов- 
с. Гара Елин Пелин 

Мадлена Панайотова Злата-
нова- с. Гара Елин Пелин 

Венера Александрова Илие-
ва-с. Гара Елин Пелин 

Спаса Михайлова Джолова-с. 
Гара Елин Пелин

Соня Спасова Стоименова-с. 
Гара Елин Пелин

Ангел Крумов Славев-с. Гара 
Елин Пелин 

Кръстю Кирилов Ваков-с. 
Гара Елин Пелин 

Стоянка Божилова Николо-
ва-с. Гара Елин Пелин

Иван Давидков Христов-с. 
Гара Елин Пелин 

Славе Георгиев Шуманов-с. 
Гара Елин Пелин 

Тота Иванова Минкова-с. 
Гара Елин Пелин 

Борис Йорданов Караиванов-
с. Гара Елин Пелин 

Райна Стоянова Войнишка-с. 
Гара Елин Пелин

Надежда Цветкова Стойкова-
с. Гара Елин Пелин

Мария Петкова Колова-с. 
Нови хан 

Георги Стаменов Костов-с. 
Нови хан 

Роза Георгиева Величкова-с. 
Нови хан 

Васил Крумов Николчов-с. 
Нови хан 

Христо Тодоров Алексан-
дров-с. Нови хан 

Стоян Петров Стоицов-с. 
Нови хан 

Карамфила Цветкова Стои-
цова-с. Нови хан

Георги Димитров Андонов-с. 
Нови хан 

Христо Иванов Балджийски-
с. Нови хан

Никита Митов Богданов-с. 
Нови хан 

Вельо Николов Видулов-с. 
Нови хан 

Лида Паунова Стоичкова-с. 
Нови хан

Стефан Стойчев Пепелянков-
с. Нови хан

Тодор Борисов Тодоров-с. 
Нови хан

Иванка Илиева Дамянова-с. 
Габра

Борис Стоилов Джамбазки-с. 
Габра 

Паунка Славчева Тотова-с. 
Габра 

Людмила Христова Цветано-
ва-с. Габра 

Георги Стоянов Панайотов-с. 
Габра 

Елена Спасова Панайотова-с. 
Габра 

Петър Михайлов Георгиев-с. 
Габра

Иванка Симова Петракова-с. 
Габра 

Милчо Бонев Гелев-с. Габра 
Йорданка Петрова Кертова-с. 

Мусачево
Яна Йорданова Грозданова-с. 

Мусачево 
Бонка Георгиева Ночева-с. 

Мусачево
Елинка Николова Богданова-

с. Мусачево
Стоян Илиев Ночев-с. Муса-

чево
Стана Ангелова Жмишкова-

с. Лесново
Стефан Веселинов Дими-

тров-с. Лесново
Стоян Веселинов Иванов-с. 

Лесново
Велика Веселинова Тодоро-

ва-с.Лесново
Цеко Милев Сашов-с. Лесно-

во 
Велин Райчов Салтиров-с. 

Доганово 
Вера Станоева Найденова-с. 

Доганово
Донка Василева Найденова-

с. Равно поле 
Иван Рашков  Георгиев-с. 

Равно поле 
Георги Димитров Михайлов-

с. Равно поле 
Цветана Иванова Николова-

с. Равно поле 
Гергана Симеонова Тончева-

с. Равно поле 
Дамянка Богданова Веджова-

с. Столник 
Ангелина Иванова Димитро-

ва-с. Столник
Димитра Благоева Савина-с. 

Столник
Димитра Ангелова Герева-с. 

Голема Раковица 
Мария Петрова Петришка-с. 

Голема Раковица 
Йорданка Стоянова Гатева-с. 

Огняново
Стоянка Стойчева Петрова-с. 

Караполци 
Елена Стаменова Иванова-с. 

Караполци 
Ангел Велинов Велинов-с. 

Петково
Таня Ванкова Янкова-с. Пе-

тково 
Иванка Стоянова Славова-с. 

Елешница 
Дафина Любомирова Джа-

дарска-с. Елешница
Решение № 1368
Да  бъде  предоставена  едно-

кратна  безвъзмездна  финансо-
ва  помощ  от  бюджета  на Общи-
на Елин Пелин за 2011 година  в 
размер на 300 / триста / лева 
на Василка Траянова Петрова, 
ученичка в ХІІ клас на СОУ „ Ва-
сил Левски”, гр.Елин Пелин във 
връзка с предстоящ абитури-
ентски бал.

Решение № 1369
Да  бъде  предоставена  едно-

кратна  безвъзмездна  финансо-
ва  помощ  от  бюджета  на Общи-

на Елин Пелин за 2011 година  в 
размер на 300 / триста / лева на 
Мариана Цветкова Величкова, 
ученичка в ХІІ клас на СОУ „ Ва-
сил Левски”, гр.Елин Пелин във 
връзка с предстоящ абитури-
ентски бал

Решение № 1370
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връзка 
с чл.19 ал.2 от Наредба за опре-
делянето и администрирането 
на местните такси и цени на ус-
луги на територията на Община 
Елин Пелин:

1. Не освобождава „Чистота 
Балкани” ЕООД за имоти №№ 
129030 и 129031, находящи се 
в стопански двор с.Лесново от 
такса за услугите по сметосъ-
биране, сметоизвозване и обез-
вреждане на битови отпадъци 
в депа или други съоражения за 
2011 година.

Мотив: В определения срок 
28.02.2011 година не са предста-
вени посочените документи в 
чл.19 ал.2 от Наредба за опреде-
лянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Елин 
Пелин.

Решение № 1371
На основание чл.21  ал.1  т.23  

от  ЗМСМА, чл.19  ал.3  във  връз-
ка с чл.19  ал.2  т.1  от Наредба за 
определянето и администрира-
нето на местните такси и цени 
на услуги на територията на Об-
щина Елин Пелин:

1. Не освобождава „СОЛЧЕР” 
ООД за имот №171035, в мест-
ността „Карамашница” в земли-
щето на с.Равно поле от такса 
за услугите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и обезвреждане 
на битови отпадъци в депа или 
други съоражения за 2011 годи-
на.

Мотив: Наличие на парично 
задължение към Община Елин 
Пелин, съгласно Удостоверение 
№ 0817000173 от 15.02.2011 го-
дина, издадено от звено „Мест-
ни данъци и такси” при Община 
Елин Пелин

Решение № 1372
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връзка 
с чл.19 ал.2 т.1 и т.2 от Наредба 
за определянето и администри-
рането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Об-
щина Елин Пелин:

1.  Не  освобождава   „Напои-
телни  системи  ”  ЕАД  за  обект  
„Помпена  станция „Столник”, 
находящ се  в имоти №№000301 
и 000350 в землището на 
с.Столник от такса за услугите 
по сметосъбиране, сметоизвоз-
ване и обезвреждане на битови 
отпадъци в депа или други съо-
ражения за 2011 година.

Мотиви:
1. Наличие на парично за-

дължение към Община Елин 
Пелин, съгласно Удостоверение 
№ 0817000134 от 04.02.2011 го-
дина, издадено от звено „Мест-
ни данъци и такси” при Община 
Елин Пелин

2. Не е изпълнено условието 
на чл.19 ал.2 т.2 от Наредба за 
определянето и администрира-
нето на местните такси и цени 
на услуги на територията на 
Община Елин Пелин, като към 
декларацията не е приложе-
но Удостоверение издадено от 
НАП, че всички собственици и/
или ползватели на имота нямат 

парични задължения към Дър-
жавата.

Решение № 1373
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връзка 
с чл.19 ал.2 т.1 и т.2 от Наредба 
за определянето и администри-
рането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Об-
щина Елин Пелин:

1. Не освобождава „Напои-
телни системи ” ЕАД за обект 
„Помпена станция „Нови хан 2”, 
находящ се   в имот №000420 в 
землището на с.Нови хан от так-
са за услугите по сметосъбира-
не, сметоизвозване и обезвреж-
дане на битови отпадъци в депа 
или други съоражения за 2011 
година.

Мотиви:
1. Наличие на парично за-

дължение към Община Елин 
Пелин, съгласно Удостоверение 
№ 0817000134 от 04.02.2011 го-
дина, издадено от звено „Мест-
ни данъци и такси” при Община 
Елин Пелин

2. Не   е изпълнено условието 
на   чл.19 ал.2 т.2 от Наредба за 
определянето и администрира-
нето на местните такси и цени 
на услуги на територията на 
Община Елин Пелин, като към 
декларацията не е приложе-
но Удостоверение издадено от 
НАП, че всички собственици и/
или ползватели на имота нямат 
парични задължения към Дър-
жавата.

Решение № 1374
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връзка 
с чл.19 ал.2 т.1 и т.2 от Наредба 
за определянето и администри-
рането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Об-
щина Елин Пелин:

1.  Не  освобождава  „Напои-
телни  системи  ”  ЕАД  за  обект  
„Кантон  „Огняново”, находящ се   
в УПИ І-268, кв.18, с.Огняново от 
такса за услугите по сметосъ-
биране, сметоизвозване и обез-
вреждане на битови отпадъци 
в депа или други съоражения за 
2011 година.

Мотиви:
1. Наличие на парично задъл-

жение към Община Елин Пелин, 
съгласно Удостоверение №

0817000134 от 04.02.2011 го-
дина, издадено от звено „Мест-
ни данъци и такси” при Община 
Елин

Пелин.
2. Не   е изпълнено условието 

на   чл.19 ал.2 т.2 от Наредба за 
определянето и администрира-
нето на местните такси и цени 
на услуги на територията на 
Община Елин Пелин, като към 
декларацията не е приложе-
но Удостоверение издадено от 
НАП, че всички собственици и/
или ползватели на имота нямат 
парични задължения към Дър-
жавата.

Решение № 1375
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връзка 
с чл.19 ал.2 т.1   от Наредба за оп-
ределянето и администриране-
то на местните такси и цени на 
услуги на територията на Общи-
на Елин Пелин:

1. Не освобождава Стоян Ди-
митров Николов, с.Равно поле 
и Цецка Дамянова Николова, 
с.гара Елин Пелин от такса за 
услугите по сметосъбиране, сме-
тоизвозване и обезвреждане 

на битови отпадъци в депа или 
други съоражения за 2011 годи-
на за следните имоти:

1.1 имот №021016 в земли-
щето на с.Равно поле

1.2 имот №017003 в земли-
щето на с.Равно поле

1.3 имот №130025 в земли-
щето на с.Равно поле

1.4 имоти № 6 и 7  в кв.19, 
кв.3 и кв.1, находящи се в с.Равно 
поле

1.5  имот №15 в кв.96, 
с.Богданлия

Мотив:
Не е  изпълнено  условието  

на чл.19  ал.2  т.1  от  Наредба  за  
определянето  и администрира-
нето на местните такси и цени 
на услуги на територията на 
Община Елин Пелин, като към 
декларацията не е приложено 
Удостоверение, че Цецка Дамя-
нова Николова няма парични 
задължения към Община Елин 
Пелин.

Решение № 1376
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връзка 
с чл.19 ал.2 от Наредба за опре-
делянето и администрирането 
на местните такси и цени на ус-
луги на територията на Община 
Елин Пелин:

1.  Не  освобождава  „Йаф  Бъл-
гария”  ЕООД  за  имот  №024029,  
находящ  се  в с.Мусачево, 
ул.София №11 от такса за услу-
гите по сметосъбиране, сметоиз-
возване и обезвреждане на би-
тови отпадъци в депа или други 
съоражения за 2011 година.

Мотив: В определения срок 
28.02.2011 година не са предста-
вени посочените документи в 
чл.19 ал.2 от Наредба за опреде-
лянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Елин 
Пелин.

Решение № 1377
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връзка 
с чл.19 ал.2 от Наредба за опре-
делянето и администрирането 
на местните такси и цени на ус-
луги на територията на Община 
Елин Пелин:

1. Не освобождава „ДАЕСЕФ” 
АД, за обект „Мандра”, находящ 
се в с.Елешница, от такса за ус-
лугите по сметосъбиране, сме-
тоизвозване и обезвреждане 
на битови отпадъци в депа или 
други съоражения за 2011 годи-
на.

Мотив: В определения срок 
28.02.2011 година не са предста-
вени посочените документи в 
чл.19 ал.2 от Наредба за опреде-
лянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги 
на територията на Община Елин 
Пелин.

Решение № 1378
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връзка 
с чл.19 ал.2 т.1   от Наредба за оп-
ределянето и администриране-
то на местните такси и цени на 
услуги на територията на Общи-
на Елин Пелин:

1. Не освобождава Надежда 
Григорова Петрова, гр.Елин Пе-
лин и Савка Григорова Дими-
трова, с.Петково за имот, пред-
ставляващ парцел 103, находящ 
се на ул.”Александър Стамболий-
ски” №15 в с.Мусачево от такса 
за услугите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и обезвреждане 
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на битови отпадъци в депа 
или други съоражения за 2011 
година.

Мотиви:
1. Видно от Удостоверение 

на звено „Екология” при Община 
Елин Пелин, за имота има съдо-
ве за ТБО.

2. От Удостоверение на 
„ЧЕЗ България” ЕАД  с изх.№ 
1002613966/20.01.2011г. е ви-
дно, че имота е присъединен 
към съществуващата   ел.мрежа, 
но няма данни дали е спряно 
ел.подаването

Решение № 1379
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връзка 
с чл.19 ал.2 т.1 и т.5 от Наредба 
за определянето и администри-
рането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Об-
щина Елин Пелин:

1. Не освобождава „Екстранс” 
ООД за имот № 013002, мест-
ността „Бегова могила” в зем-
лището на с.Григорево от такса 
за услугите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и обезвреждане 
на битови отпадъци в депа или 
други съоражения за 2011 годи-
на.

Мотиви:
1. Наличие на парично за-

дължение към Община Елин 
Пелин, съгласно Удостоверение 
№ 0817000131 от 04.02.2011 го-
дина, издадено от звено „Мест-
ни данъци и такси” при Община 
Елин Пелин.

2. Не   е изпълнено условието 
на   чл.19 ал.2 т.5 от Наредба за 
определянето и администрира-

нето на местните такси и цени 
на услуги на територията на Об-
щина Елин Пелин, като не е при-
ложена Декларация от кмета на 
съответното населено място по 
местонахождение на имотът, че 
същият през последните 6 месе-
ца преди подаване на деклара-
цията не е ползван.

Решение № 1380
На основание чл.21, ал.1, т. 8 

от ЗМСМА утвърждава пазарна 
оценка във връзка с приключва-
не на процедура по чл.35, ал.1 от 
Закона за общинската собстве-
ност /продажба чрез публичен 
търг/ на недвижим имот – част-
на общинска собственост, съста-
вляващ: имот №203005, находящ 
се в землището на с.Равно поле, 
местността “Барата”, с начин на 
трайно ползване:  за нива-ма-
лом., ІV /четвърта/ категория, с 
площ от 0.089 дка. /осемдесет и 
девет кв.м./ в размер на 374,00 
лв. /триста седемдесет и четири 
лева и 00ст./.

Решение № 1381
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА:
1.  Да  бъде  отдаден  под  

наем чрез  провеждане  на  
публично  оповестен  конкурс

недвижим имот – публична 
общинска собственост:

- помещение с площ 195кв.
м., съставляващо подпокривно 
пространство на масивна двуе-
тажна сграда /кметство/, нахо-
дящо се в УПИ VІ-за многофунк-
ционална сграда, кметство и гра-
дина, кв.58 по плана с.Лесново, 
Община Елин Пелин.

-за срок от 5 /пет/ години.
-начална конкурсна цена – 

4,20 лева - утвърдена с решение 
№1052/24.06.2010г на ОбС Елин 
Пелин

2. Упълномощава Кмета на 
Общината да проведе проце-
дура за отдаване под наем чрез 
публично оповестен конкурс 
и сключи договор с кандидата 
обявен за спечелил конкурса.

Решение № 1382
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА:
1. Да бъде отдаден под наем 

чрез публичен търг недвижим 
имот, съставляващ: имот

№115020 по одобрената КВС 
на землище с.Лесново, Община 
Елин Пелин

- с начин на трайно ползване: 
„нива”

- площ на имота 7,001 дка.
- ІІІ-та категория
- за срок от 3 /три/ години;
- начална тръжна цена 8.45 

лева на дка.
2. Упълномощава Кмета на 

Общината да проведе процедура 
за отдаване под наем на имота 
подробно описан в т.1, чрез пуб-
личен търг и сключи договор с 
кандидата обявен за спечелил, 
съгласно заповед за класиране 
на Кмета на Община Елин Пе-
лин.

Решение № 1383
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА отменя Решение № 
293 по протокол №15 от редов-
но проведено заседание на ОбС 
Елин Пелин на 31.07.2008г.

Решение № 1384

На основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА:

1. Да бъде прекратена съсоб-
ственост с Община Елин Пелин 
– чрез продажба частта на общи-
ната, 400 кв.м. /идентични с 400 
кв.м. от имот пл.№736, кв.25 по 
стар отменен план от

1957г./ - частна общинска 
собственост, съставляващи част 
от УПИ III-332, кв.25, по ЗРП 
-  ЦГЧ гр.Елин Пелин, актувани 
с АОС №2055/24.06.2008 год. 
, съгласно изменение на ЗРП 
– ЦГЧ гр.Елин Пелин утвърдено 
със решение №499 по протокол 
№18 от редовно проведено за-
седание на 27.01.2005 год. на 
общински съвет гр.Елин Пелин. 
Съсобственици в УПИ III-332  в 
кв.25, за

625 кв. м., целия с площ от 
1025 кв.м. по ЗРП – ЦГЧ   гр.Елин 
Пелин, община Елин Пелин, об-
ласт Софийска   e Йордан Сто-
янов Павлов с нотариален акт 
№100, том XI, дело 2339/2008 
год. вписан в АВ за ¾ идеални 
части и Никола Ангелов Паунов 
по договор за доброволна делба 
вписан в АВ под №107, том I, от 
02.04.2002 год.

2. Утвърждава изготвената 
пазарна оценка от лицензиран 
оценител на имота подробно оп-
исан в т.1 в размер на 24 000,00 
лв.  /двадесет и четири хиляди 
лева и нула ст./ без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да сключи 
договор за прекратяване на съ-
собственост за 400 кв.м. /частна 
общинска собственост/ съста-

вляващи част от УПИ III-332, 
кв.25 по ЗРП-ЦГЧ на гр. Елин 
Пелин, община Елин Пелин по 
утвърдена оценка, изготвена от 
лицензиран оценител с Йордан 
Стоянов Павлов и Никола Анге-
лов Паунов.

Решение № 1385
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА:
1.Община Елин Пелин да 

придобие право на собственост 
чрез покупко-продажба по из-
готвена пазарна оценка от ли-
цензиран оценител, 230 кв.м. 
от  имот пл.№332, кв.25 по ЗРП 
– ЦГЧ гр.Елин Пелин  от Йордан 
Стоянов Павлов собственик на 
¾ ид.части от имот пл.№332, 
кв.25 по плана на ЗРП-ЦГЧ на 
гр.Елин Пелин с нотариален акт 
вписан в АВ под №100, томXI, 
дело 2339/2008 год. и Никола 
Ангелов Паунов собственик на 
¼ ид.част от имот №332, кв.25 
по ЗРП-ЦГЧ на гр.Елин Пелин 
с договор за доброволна делба 
вписан в АВ под №107, том I,

02.04.2002 год. – отредени за 
улица с о.т. 272а – 273б – 273а , 
кв.25 по ЗРП – ЦГЧ   гр.Елин

Пелин.
2. Утвърждава изготвената 

пазарна оценка от лицензиран 
оценител на имотите подробно 
описани в т.1., както следва в 
размер ¾ ид.части в размер на 
10 350,00 лв. без ДДС ¼ ид.част в 
размер на 3 450,00 лв. без ДДС

Пълният текст на Решения-
та четете на сайта на община 
Елин Пелин:  www.elinpelin.org
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       “Юнион Ивкони” 
София (АГ Север) - Елин пелин 

ЧАС ТРЪГВАНЕ ЧАС ПРИСТИГАНЕ 
07:00 08:15 
10:00 11:15 
13:00 14:15 
16:00 17:15 
19:00 20:15 

Елин пелин - София (АГ Север) 
ЧАС ТРЪГВАНЕ ЧАС ПРИСТИГАНЕ 

05:45 06:55 
08:45 09:55 
11:45 12:55 
14:45 15:55 
17:45 18:55 

 

РАЗПИСАНИЕ НА МАРшРуТКИ ЗАМИНАВАЩИ И 
ПРИСТИГАЩИ НА АВТОГАРА ЕлИН ПЕлИН

 

  
   

  
   

  
  

06.00 06.05 06.15 06.40 06.50   06.50 06.55 07.20 07.25 07.30 
 06.45 06.55 07.20     07.25 07.50 07.55 08.00 

07.35 07.40 07.50 08.15     08.20 08.45 08.50 08.55 
09.05 09.10 09.20 09.45 09.50   09.50 09.55 10.20 10.25 10.30 
10.30 10.35 10.45 11.10     11.15 11.40 11.45 11.50 
12.05 12.10 12.20 12.45 12.50   12.50 12.55 13.20 13.25 13.30 
13.30 13.35 13.45 14.10 14.15   14.30 14.35 15.00 15.05 15.10 
14.45 14.50 15.00 15.30     15.30 15.55 16.00 16.05 
16.00 16.05 16.15 16.40 16.45   16.45 16.50 17.15 17.20 17.25 
17.30 17.35 17.45 18.15     18.15 18.40 18.45 18.50 
19.00 19.05 19.15 19.45     19.45 20.10 20.15 20.20 
20.30 20.35 20.45 21.15     21.15 21.40 21.45 21.50 

   
 

СИ-СИ-ТА И ТОПТРАНС

 
 

      
 

 
  

06.25 06.30 06.40    05.45 06.00 06.10 06.15 
07.30 07.35 07.40 08.00    06.40 06.50 06.55 
09.40 09.45 09.55    08.00 08.20 08.30 08.35 
11.40 11.45 11.55     10.00 10.10 10.15 
13.30 13.35 13.45     12.00 12.10 12.15 
14.30 14.35 14.45 15.05    13.45 13.55 14.00 
17.30 17.35 17.45 18.05   15.05 15.25 15.35 15.40 
19.00 19.05 19.15 19.35   18.05 18.25 18.35 18.40 

 

ДЕЛНИЧНО

 
 
 

 
 

    
  

07.45 07.50 08.00 08.20   
09.40 09.45 09.55    
11.40 11.45 11.55    
14.30 14.35 14.45 15.05   
17.30 17.35 17.45    
19.00 19.05 19.15 19.35   

 

СЪБОТА

    
 

 
  
   06.00 06.10 06.15 
  08.30 08.50 09.00 09.05 
   10.00 10.10 10.15 
   12.00 12.10 12.15 
  15.05 15.25 15.35 15.40 
   17.45 17.55 18.00 

НЕДЕЛЯ

 

 

 
 

      
 

 
  

07.45 07.50 08.00 08.20   08.30 08.50 09.00 09.05 
19.00 19.05 19.15 19.35           

 

РАЗПИСАНИЕ	НА	„МОНТАНА	АТ“	

ЗАМИНАВАЩИ	ОТ	АВТОГАРА	ЕЛИН	ПЕЛИН	
НАПРАВЛЕНИЕ	 ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК	 СЪБОТА	 НЕДЕЛЯ	
ДО	АГ	СЕВЕР	 6.10;	7.15;	10.15;	13.15;	16.15;	

19.30	
6.10;	7.15;	10.15;	13.15;	16.15;	
19.30	

6.10;	7.15;	10.15;	13.15;	16.15;	
19.30	

ДО	АГ	ЮГ	
(	ПРЕЗ	НОВИ	ХАН	)	

6.15;	6.45;	7.15;	7.45;	8.15;	9.15;	
10.45;	12.15;	13.45;	15.15;	16.15;	
16.45;	17.15;	17.45;	18.15;	18.30;	
18.45;	19.45;		

6.15;	6.45;	7.45;	8.15;	9.15;	10.45;	
12.15;	13.45;	15.15;	16.45;	17.15;	
18.15;	18.45;	19.45;	

6.45;	8.15;	9.15;	10.45;	12.15;	
13.45;	15.15;	16.45;	18.15;	19.45;	

ДО	ДОГАНОВО	 5.40;	6.00;	7.30;	8.45;	9.15;	11.15;	
11.45;	13.30;	14.45;	16.15;	17.30;	
18.30;	19.30	

5.40;	6.00;7.30;	8.45;	9.15;	11.15;	
11.45;	13.30;	14.45;	16.15;	17.30;	
18.30;	19.30	

5.40;	7.30;	9.15;	11.15;	11.45;	
13.30;	14.45;	16.15;	17.30;	18.30;	
19.30	

ДО	РАКОВИЦА	 6.00;	7.30;	11.45;	14.45;	16.15;	
18.30;	

6.00;	7.30;	11.45;	14.45;	16.15;	
18.30;	

7.30;	11.45;	14.45;	18.30;	

ДО	СТОЛНИК	 6.00;	6.45;	8.35;	10.05;	11.35;	
13.00;	14.35;	16.05;	17.15;	19.10	

6.00;	6.45;	8.35;	10.05;	11.35;	
13.00;	14.35;	16.05;	17.15;	19.10	

6.00;	10.05;	8.00;	11.15;	14.35;	
17.15;	19.10;	

ДО	ЕЛЕШНИЦА	 6.00;	6.45;	8.35;	10.05;	11.35;	
13.00;	14.35;	16.05;	17.15;	19.10	

6.00;	6.45;	8.35;	10.05;	13.00;	
14.35;	17.15;	19.10	

6.00;	10.05;	8.00;	11.15;	14.35;	
17.15;	19.10;	

ДО	ЧУРЕК	 6.45;	13.00;	17.15;	 6.45;	13.00;	17.15;	 8.00;	11.15;	17.15;	
	

ПРИСТИГАЩИ	В	АВТОГАРА	ЕЛИН	ПЕЛИН	
НАПРАВЛЕНИЕ	 ПОНЕДЕЛНИК-ПЕТЪК	 СЪБОТА	 НЕДЕЛЯ	
ОТ	АГ	СЕВЕР	 6.45;	8.30;	11.00;	14.00;	17.30;	

20.30	
6.45;	8.30;	11.00;	14.00;	17.30;	
20.30	

6.45;	8.30;	11.00;	14.00;	17.30;	
20.30	

ОТ	АГ	ЮГ	
(	ПРЕЗ	НОВИ	ХАН	)	

7.00;	7.30;	8.00;	8.30;	9.00;	10.30;	
12.00;	13.30;	15.00;	16.30;	17.00;	
17.30;	18.00;	18.30;	19.00;	19.30;	
20.00;	21.00		

7.00;	7.30;	8.30;	9.00;	10.30;	12.00;	
13.30;	15.00;	16.30;	17.30;	18.00;	
19.30;	20.00;	21.00	

	7.30;	9.00;	10.30;	12.00;	13.30;	
15.00;	16.30;	18.00;	19.30;	21.00	

ОТ	ДОГАНОВО	 5.55;	6.45;	8.15;	9.00;	11.30;	13.00;	
13.45;	14.00-сряда	и	събота;	
12.45;	15.45;	17.15;	17.45;	19.15;	
19.45	

5.55;	6.45;	8.15;	9.00;	11.30;	13.00;	
13.45;	14.00-сряда	и	събота;	
12.45;	15.45;	17.15;	17.45;	19.15;	
19.45	

5.55;	6.50;	7.15;	8.15;	9.00;	10.00;	
11.30;	12.45;	15.45;	17.20;	19.15;	

ОТ	РАКОВИЦА	 6.30;	8.00;	12.30;	15.30;	17.00;	
19.00;	

6.30;	8.00;	12.30;	15.30;	17.00;	
19.00;	

8.00;	12.30;	15.30;	19.00;	

ОТ	СТОЛНИК	 6.25;	7.30;	9.05;	10.30;	12.00;		
13.55;	14.55;	16.25;	18.00;	19.25	

6.25;	7.30;	9.05;	10.30;	12.00;		
13.55;	14.55;	16.25;	18.00;	19.25	

6.25;	9.00;	10.25;	12.00;	14.55;	
18.00;	19.25	

ОТ	ЕЛЕШНИЦА	 6.20;	7.30;	9.00;	10.25;	13.45;	
14.50;	18.00;	19.20	

6.20;	7.30;	9.00;	10.25;	13.45;	
14.50;	18.00;	19.20	

6.20;	8.45;	10.20;	12.00;	14.50;	
18.00;	19.20	

ОТ	ЧУРЕК	 7.15;	13.30;	17.45	 7.15;	13.30;	17.45	 8.30;	11.45;	17.45	
	



брой 4 - м. април 2011 г.6

„Избрахме да празнува-
ме на този ден от пролетния 
календар, защото е предве-
стник на настъпващата про-
лет и е началото на пролет-
ните народни празници”, раз-
казва Веселинка Димитрова, 
директор на детска градина 

„Пчелица” с. Мусачево. 
„Благовец” – името му под-

сказва, че е ден на благост, 
сладост, ден, който ще ни 
донесе лекота и здраве през 
годината. „Благовещение” е и 
ден за почит на майчинство-
то, затова децата поканиха и 
майките си на този ден.

Целият смисъл на празни-
ка е събран в стиховете:

Благовец е ! Туй го знаем.
Днеска всички ще играем,
И в ръцете със метлички
Здраво ще се трудим всич-

ки.
Ще почистим тук навред
Никъде да няма смет.
А през огъня висок
Всеки ще направи скок.
Който чуе кукувица
Да не остава без парица.
Благовец е празник благ,
Празник хубав, мил и 

драг!
Децата от подготвител-

ната група пресъздадоха на-
родния обичай, с наричания 
за здраве, пара в джобовете, 
за пробиване ушите на моми-
ченцата, защото се вярва, че 
на този ден всяка рана мина-
ва леко. Освен това децата за-
садиха игличинки в цветната 
леха и засяха семена „за да е 
сладък пипера”. Малчуганите 
пяха песни, пометоха и „из-
гониха” змиите и гущерите, 
прескачаха запаления огън, 
защото според народното по-
верие, че който си „опуши” пе-
тата, ще е здрав през цялата 
година.  С пиеската „Сливи за 
смет” те показаха, че българ-
ката е къщовница и чистни-
ца. Много музика огласяше 
двора на детската градина, а  
изпълненията на народните 
танци успяха да разплачат 
от умиление родителите, ко-
ито преди това се включиха 
в пролетното почистване на 
двора на детската градина.

Необходимо е децата ни 
да познават традициите и 
обичаите на своя народ и на 
тази основа да приемат ев-
ропейските ценности, смята 
директорката на детската 
градина в с. Мусачево. 

БлАГОВЕЦ  Е ПОлОВИН 
ВЕлИКДЕН

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК В ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА В СЕЛО МУСАЧЕВО

Пролетна изложба на ху-
дожниците Григор Велев и 
Пламен Петров бе открита  на 
22 март т.г. в залата на библи-
отека в гр. Елин Пелин. 

Поводът за изложбата е 

да се представи творчество-
то на двамата местни автори, 
да се внесе малко красота и 
светлина в сивотата на еже-
дневието, щипка духовност 
и мигове на удовлетворение. 

ПРОлЕТНА ИЗлОЖБА В 
ГРАД ЕлИН ПЕлИН

Експозицията е вдъхновена 
от най-променливия месец 
на годината,  през който идва 
пролетта - светла, нежна, ла-
скава, гальовна ...

 Изложбата има за цел да 
разчупи познатите рамки и 
да се превърне в едно цялост-
но духовно изживяване за 
посетителите. Посетителите 
могат да видят, както тради-
ционни живописни платна, 
така и съвременни образци 
на модерното изкуство. 

Да почетат събитието 
дойдоха почитатели на изку-
ството, приятели и колеги на 
художниците.

Представени са над 40 
произведения, които могат и 
да бъдат купени. 

Изложбата ще бъде отво-
рена до 22 април.

Под това мото на 25 март, 
Благовещение, в администра-
тивната сграда на летището в 
с. Лесново,  учениците от учи-
лището в с. Лесново и техните 
учители показаха, че са загри-
жени към природата и нейно-
то опазване. С много песни, 
танци, стихове, есета и викто-
рина на екологична тема, уче-
ниците изразиха готовността 
си за отговорно поведение 
срещу замърсяването на при-
родата с отпадъци.

Тържеството беше органи-
зирано по идея на учителката 
по биология и химия Йордан-
ка Пейчева, която сподели, че 
по този начин ще се засили 
интереса и ще се ангажират 
децата, ще се формира нов 
поглед към дома, училището, 
селото и планетата, но не с 
неразбираеми за тях понятия, 
а с реални действия и съвети. 

„Избрахме Благовещение, 
допълни тя, за да съобщим 
нашите еко съвети като блага 
вест за всички”.

 Така, на практика учени-

ците се включиха в Нацио-
налната кампания на Минис-
терство на околната среда и 
водите „Обичам природата-и 
аз участвам!”. 

С любезната подкрепа на 
летище Лесново, в лицето на 
г-н Г. Господинов и заместник 
кмета г-жа Румяна Младено-
ва, учениците проведоха ини-
циативата в приятна и модер-
на обстановка.

Тържеството бе открито 
с песента „Хелп” на Бийтълс, 
изпята на английски от уче-
ничките от VІІ клас Стела, 
Мартина и Стефи  като симво-
лична молба за помощ за при-
родата. Група ученици от V до 
VІІІ клас отправиха към всич-
ки съвети за ежедневието, с 
които всеки може да изгради 
добри навици за опазване на 
средата, икономия на хартия, 
енергия и културен начин на 
потребление на природни-
те ресурси. Госпожа Пейчева 
беше изработила хартиени 
цветя и всеки ученик придру-
жи съвета си с цвете, като го 

„И АЗ ИСКАМ ДА СПАСЯ ЗЕМЯТА”
постави в символична полян-
ка, за да порасне. Тържество-
то продължи с еко викторина 
и конкурс „ Мис пролет”. 

Г-жа Р. Младенова удостои 
с подаръци участниците в 
инициативата. 

 Ако всички хора се отна-
сят с внимание към приро-
дата и се грижат за малките 
неща, това ще направи голе-
мите цели за опазването на 
околната среда по-бързо из-
пълними, показаха ни учени-
ците. 

Баба Севделина Вълчева е 
родена преди 1 век в с. Петко-
во, на 5 март 1911 г., но по – 
голяма част от живота й пре-
минава на гара Елин Пелин.   
След нерадостно детство се 
омъжва за Дине Вълчев и се 
местят в Гара Елин Пелин. 
Правят си къща срещу завод 
„Изида”. На първият етаж  е 
частната им фурна, в която 
месят хляб за жителите на 

гара Елин Пелин и околните 
села, а на вторият етаж се по-
мещава кметството, по-къс-
но приютяват и читалището, 
библиотеката, школите по 
акордеон и др. 

„Грижеше се да ни бъде 
топло, уютно и добре, дори 
когато се преместихме в се-
гашното кметство. Години 
наред усещахме нейната топ-
лота, сърдечност, загриже-

БАБА СЕВДА ОТ ГАРА ЕлИН ПЕлИН 
НАВЪРшИ СТО ГОДИНИ

ност за хората.Много пъти ни 
е помагала със средства или 
съвет, защото тя е много мъ-
дър човек, устроен да прави 
добро.  Благодарим ти лельо 
Севде!”, споделят  от читали-
щето. На юбилейното търже-
ство по повод достолепната 
годишнина, проведено на 
гара Елин Пелин присъства-
ха нейни роднини, близки 
и общественици... Бодрата 
и жизнена баба Севда прие 
с радост поздравленията от 
председателя на Общинския 
съвет Георги Костов, кмета 
на Гара Елин Пелин Вяра Ву-
чкова, местното читалище 
“Светлина”, от Кирил Назъ-
ров – председател на лите-
ратурното общество, много 
съграждани... 

Тържеството се превърна 
в истински празник - изпъл-
нен с искрени топли думи, 
сърдечни пожелания, много 
цветя и весела атмосфера.
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Всеки, който е познал радостта от знанието е благословен. 
Благословени са и първокласниците от СОУ „ В. Левски” гр. 
Елин Пелин с класен ръководител Цветанка Ночева.

На 23.03.2011г. първолаците честваха своята грамотност - 
празника на буквите.

Родители са благодарни на г-жа Ночева за това, че чрез 
книгите тя им дарява света и използват възможността, чрез 
страниците на вестника да я поздравят със светлия християн-
ски  празник  - Цветница.  Да е честито името й!

уЧИлИЩЕ лЮБИМО!
ВСИЧКИ БУКВИ ЗНАЯ, МОГА ДА ЧЕТА. 

ИМАМ СИ ПРОЗОРЧЕ СВЕТЛО КЪМ СВЕТА! 

По повод годишнината и в 
знак на благодарност за всич-
ко онова, което е направил за 
имиджа на шахмата в общината, 
членовете на спортния клуб му 
желаят здраве и спортен хъс още 

Честит юбилей 
КАНДИДАТ МАЙСТОР НА СПОРТА ПО шАХ СТОЯН ПАВлОВ 

АТАНАСОВ ОТ С. МуСАЧЕВО НАВЪРшИ 70 ГОДИНИ

1 АПРИл – ДЕН НА ХуМОРА И лЪЖАТА

„Най-празният от наши-
те дни е този, в който не сме 
се засмели нито веднъж” 
– обичал да казва Чудомир, 
известен български писател-
хуморист. Затова смейте се! 
Смейте се не само на 1 април, 
защото смехът пречиства ду-
шата! Смейте се, защото е до-
казано, че най-дълго живеят 
тези, които често „умират” от 
смях.

„Много здраве на 
габровци”

Вече за втора година, чи-

талището в град Елин Пелин 
под този надслов отбеляза 1 
април – Международният ден 
на хумора и шегата.  

„Светът е оцелял, защо-
то се е смял. Щастлив е онзи 
човек, който освен чувство 
за хумор има и чувство за 
самоирония. Това е едно от 
най-великите достойнства, 
човек да може да се погледне 
отстрани и да се усмихне на 
собствените си недостатъци, 
защото всеки от нас ги има”, 
отбеляза П. Реджова – пред-
седател на читалището при 

откриване на изявата.  
Малкият салон на читали-

щето, изпълнен с позитивна 
атмосфера, се оказа тесен за 
почитателите на хумора, до-
шли да се посмеят и видят 
великолепните изпълнения 
на децата от фолклорната 
група на Надежда Антова и  
на  младите актьори от люби-
телския театър към читали-
щето с ръководител Божанка 
Димитрова.  

На събитието бяха обяве-
ни резултатите от конкурси-
те за хумористичен разказ 
и карикатура. Тази година 
първата награда за хуморис-
тичен разказ бе присъдена на 
Стоян Чакъров за фейлетона 
„ Сън за щастие”, втора награ-
да получи Иванко Чакъров за 
разказа „Спекулант”, трета на-
града журито отсъди на Спас 
Вутев за „ Шопски зет”, с  по-
ощрителната награда бе на-
градена Магдалена Велкова 
за „ Абе..., я така си пашкам”

В раздела за карикатури 
първата награда взе худож-
ника Пламен Петров, Стоян и 
Иванко Чакърови си подели-
ха втора и трета награди.

Привечер е. Навън преп-
ръсква кротко топъл април-
ски дъждец. Небето е слязло 
ниско, къщите на селцето ни 
вече са измити, а ветрецът се е 
скрил на потайно място и на-
блюдава внимателно пролет-
ната картинка. Отвън, на пара-
пета на балкона ми, съглеждам 
кацнало врабче. Предпазливо 
пристъпвам към прозореца, 
открехвам пердето и уточня-
вам: не е врабче, а жълтени-
каво – пепелява чучулика, с 
качулчица на глава. Потрепва с 
крилца и весело чирика: Чип-
чип –цъъър! Чип...чииип!

Милото пиленце, какво 
ли иска да ми каже? Сещам се 
за дядо Благойковото цъф-
тидренче. Само че то въз-
вестяваше пристигането на 
пролетта, пък тя вече е тук. 
„Чип- чииип!” – пак се обажда 
чучулигата...

Охо! Сетих се. Един наш 
държавник неотдавна ни съ-
ветваше да си сменим чипове-
те, за да гледаме положително 
на живота... Абе, май, че беше 
прав човекът – мисля си и тази 
мисъл ме държа в шепите си 
чак до вечерта. Дори когато 
си легнах. Притворих очи, а тя 

пак в главата ми-  „Чип- чии-
ип!”. Води ме и ме унася...уна-
ся-я-я...

В този момент вратата на 
спалнята ми се отваря и три-
ма мъже в бели престилки се 
втурват към леглото ми. 

- Кои сте вие и какво тър-
сите в дома ми?! – питам не на 
шега.

- Сменяме чиповете, вие 
сте първият – казва оня, който 
носи докторската чантичка.

- Но аз не съм ви молил!
- Това е държавна политика, 

правим го безплатно. С малка 
операцийка – едно боцване и 
става за секунди. Ти ще бъдеш 
опитно зайче!

- Но аз съм зодия „ лъв”!
- Няма значение, сега си оп-

итно зайче! – отсече оня с док-
торската чантичка и ми удари 
инжекцията с упойката.

Наистина след секунди се 
свестих. Господи, но какво е 
това?!

Навън уж ръмеше, а е огря-
ло топло слънчице, калните 
вадички са се изпарили, от-
нейде се носи весела мелодия 
от чуден птичи хор.Отсреща, 
над боклукчийските кофи не 
надничат гладни пенсионери, 

към магазините са се втурна-
ли хора и пълнят торбите си 
със стоки. На ъгъла две – три 
бабички се тюхкат, че не могат 
да похарчат големите си пен-
сии, упрекват търговец за ни-
ските цени на храните. „ Боже 
– е – е !” – вика едната, къде да 
дяваме тия пари, като и дюше-
ците сме си напълнили с тях”...

И хуквам аз по улиците на 
селцето ни, а устата ми крещи: 
„ Най – после и при нас дойде 
хубавото -о - о!”

- Какво му е хубавото, бе 
дъртак?! ...Побърка ли се? 
– ръчва ме бабата с пръст в ре-
брата. Защо си се разкрещял? 
Ставай да свариш фасула на 
по- евтината енергия, че е мал-
ко по – сгодно за беднотията! 
Дигай се де!...

Отварям очи и бързам да 
туря тенджерата на котлона с 
накиснатия снощи фасул. Вече 
пети ден го ядем, ама и той е 
на привършване. Дано само 
копривката наедрее по – бър-
зо, иначе...

Поглеждам към балкона. 
Чучулигата отдавна е отлетя-
ла, но гласчето й още звъни 
в ушите ми: Чи – и – и – ип!...
Чип!”                    Стоян Чакъров

СЪН ЗА ЩАСТИЕ-фейлетон I-ва награда

„КОЙТО СЕ СМЕЕ, ДЪлГО ЖИВЕЕ”
РЕГИОНАЛЕН ПРАЗНИК В С. БАЙЛОВО. 

ТАЗИ ГОДИНА САМОДЕЙНИТЕ КОлЕКТИВИ ОТ 
ОБЩИНАТА ВЗЕХА НАГРАДИТЕ НА ФЕСТИВАлА

дълги години.
Кратка визитка на скром-

ните му успехи в областта на 
шахматната игра: майсторски 
шахматен турнир в гр. Елин Пе-
лин през 2005 г.Блестяща ком-
бинация, с която Стоян Павлов 
победи шампиона на България 
– ветерани за 2005 г.м.с.Петър 
Лянгов от Асеновград. Парти-
ята е публикувана в списание 
„ Шахматна мисъл”, бр. 2/2006 
г.; републиканско шахматно 
първенство за ветерани през 
2009 г. Уникална победа над 
м.с.Борислав Митов от гр. София 
с коефициент (eло)2130. парти-
ята е публикувана в интернет; 

открит шахматен турнир в гр. 
Перник. Победа над 9- годишна-
та тогава Антоанета Стефанова 
– сега световен шампион, която 
медиите наричаха детето „чудо”; 
шахматен турнир на ЦСКА.До-
бри резултати- 3 от 6 възмож-
ни точки в турнира. Победа над 
турския шахматист Атамар Тун-
джей; международен шахматен 
турнир в гр. Тетевен през 2010 г. 
Силна партия, завършила нарав-
но с руския шахматист Сергей 
Малий с коефициент (eло)2115; 
Борчески ремита с Великотър-
новските шахматисти, особено 
партията с Йосиф Баръмов и още 
много добри резултати.

На първи април – Денят на 
хумора и шегата, по традиция,  
село Байлово, родното място на 
писателя Елин Пелин, е домакин 
на фестивала „ Който се смее, 
дълго живее”.

Празникът се отбелязва с 
множество участия на само-
дейни колективи от региона. 
Изискването към участниците 
е изпълненията им да бъдат на-
ситени с много шопски хумор и 
шеги. 

В тазгодишното издание на 

фестивала 17 читалища взеха 
участие. Бяха изпети много пес-
ни, изиграни много сценки и 
скечове. Голямата награда на об-
щина Горна Малина бе присъде-
на на читалище „Елин Пелин” гр. 
Елин Пелин  за изпълненията на 
актьорите от любителския теа-
тър, с ръководител Б. Димитро-
ва и детската фолклорна група, с 
ръководител Н. Антова; Награди 
журито отсъди на фолклорните 
групи при читалищата в селата 
Григорево, Лесново и Доганово.

Превърнете рождения ден на вашето дете в 
незабравимо преживяване, изпълнено с емоции, 

усмивки и оригинални лакомства.
Само в „Приказка„ ще намерите приказна 

атмосфера и интериор, съчетани с ефектен и раз-
нообразен кетъринг за всякакви поводи и събития.

ЗА ЗАЯВКИ И РЕЗЕРВАцИИ: 0886035332:
БИВшАТА ПИцАРИЯ „ВЕНЕцИЯ” - 

СРЕщУ ГРАДСКИЯ ПАРК.
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Отборът по шахмат на СОУ 
„В. Левски” и отборът по фут-
бол на ПГ по керамика на гара 
Елин Пелин ще представят 
Софийска област на зонални-
те ученически игри.

Завърши участието на учи-
лищните отбори по футбол, 
шахмат, волейбол и баскет-
бол в областната надпревара 
на Ученически игри 2011 г. 

С удоволствие се конста-
тира много доброто предста-
вяне на участниците, които 
представляваха част от учи-
лищата в общината.

Отлично бе представянето 
на шахматистите на СОУ „ В. 
Левски” гр. Елин Пелин, които 
заеха І място във възрастова 
група – VІІІ – Х клас и добиха 
право на зонални състезания, 
която тази година ще се про-
ведат в гр. Благоевград. Това 
стана след изключително ос-
порвана борба по всички шах-
матни дъски на провелото 
се в гр. Долна баня областно 
състезание. Най- голям при-
нос за успеха на отбора имат 
капитана – Павел Цветанов 
и Любослава Димитрова със 
своя 100% резултат. Не може 
да не се отбележи и факта, че 
Л. Димитрова, Спас Георгиев 
и Стефан Руменов играха във 
втората група, независимо, че 
са VІІ клас, но това не беше 
пречка да постигнат отлични 
резултати.

 Отлично бе представя-
нето и на футболистите на 
ПГ по керамика, с препода-
вател Борислав Тонев, които 
също заеха І място в голямата 
конкуренция в гр. Правец и 
ще представляват Софийска 
област на зоналните игри, с 

представители от гр. София и 
област Пазарджик, в гр. Ихти-
ман на 21 април т.г.

Добро бе представянето 
и на ученическите отбори на 
Основно училище

„ Ст.Стефанов” гара Елин 
Пелин по волейбол – момче-
та и момичета, които не заеха 
призови места, но показаха, 
че в това училище този спорт 
е на уважение.

Баскетболистите на СОУ 
„ В.Левски” гр. Елин Пелин 
играха в гр. Момин проход с 
представители на традицион-
но силни школи – Ботевград и 
Самоков и тяхното участие бе 
добро.

Тук е мястото за благо-
дарност към учителите по 
физическо възпитание и 
спорт – Боряна Карадимова, 
Борислав Тонев, Валентин Ве-
селинов, Мариана Маринова, 
Росица Маринова за тяхното 
активно участие в подготов-
ката на училищните отбори.

Благодарност към община 
Елин Пелин и кмета г-жа Галя 
Георгиева, с чието съдействие 
ученическите отбори нямаха 
проблеми в състезанията.  

Продължават първенства-
та по футбол на Софийска 
област при децата, юноши 
младша възраст и мъжете. 
Детско – юношеските отбори 
се представят отлично. Засега 
те са на първо място, 4 кръга 
преди края на първенството. 
Юношите – младша възраст 
са на ІV място, само с 4 точки 
разлика от първия. Започва и 
надпреварата на юноши – ст. 
възраст, където амбициите са 
за класиране отново за репу-
бликанското първенство.

ДВЕ ПЪРВИ МЕСТА НА 
ОБлАСТНИТЕ уЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ

На 09.04.2011г. в 
гр.Панагюрище се проведе 
фестивал на духовите оркес-
три. Покана за участие във 
фестивала получиха Духовия 
оркестър „ Стефан Стефанов” 
и мажоретния състав „Свет-
ла”

Силният вятър не уплаши 
участниците в дефилира по 
‘’маршрута на родолюбието’’

По улиците на гр. Пана-
гюрище един след друг пре-
минаха духовите оркестри и 
мажоретни състави от Пана-
гюрище, Троян, Елин Пелин, 
Ботевград, Велинград и Ло-
веч.

ПАРАД – ДЕФИлЕ НА ДуХОВИТЕ ОРКЕСТРИ И 
МАЖОРЕТНИ СЪСТАВИ В ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

След тържествения па-
рад програмата продължи на 
пл.’’20 април’’ с индивидуал-
ните изпълнения на съста-
вите. На финала оркестрите 
заедно засвириха ‘’Дунавско 
хоро’’, на което се хванаха ма-
жоретките от всички състави 
и много хора от публиката .

Духовият оркестър „Сте-
фан  Стефанов’’ и мажоретен 
състав’’Светла’’ благодарят 
на община Панагюрище за 
топлия прием и чудесния 
праник, който организира, 
както и на община Елин Пе-
лин за съдействието, което 
оказа за пътуването.

На 19.03.2011г. в Дома на 
Културата “Средец” град Со-
фия се проведе VII Национа-
лен конкурс за музикално и 
танцово изкуство “Орфеева 
Дарба”. Конкурсът е ориенти-
ран към младите таланти на 
България.

Вокалните групи „ Кам-
банки”, с ръководител Бинка 
Георгиева и „Шик и Трик”, с 
ръководител Юлия Динчева, 
както и малките таланти  от 
школата по пиано към чита-
лището в гр. Елин Пелин се 
представиха достойно и бяха 
отличени от професионално-
то жури с призови места.

„Камбанките” бяха удосто-
ени със златен  медал,  покана 
за участие в конкурс в Италия 
през месец септември и запис 
в Националното радио.

Златни медали получиха 
8 годишния  Кристиян  Ва-
силев- пиано и 6 годишната 
Наталия Велчова- пиано. С 
бронзов медал и трето място 
в раздел забавна песен  бе от-

ВОКАлНИТЕ ГРуПИ „КАМБАНКИ” И „шИК И 
ТРИК” С МНОГО МЕДАлИ ОТ НАЦИОНАлНИЯ 

КОНКуРС „ОРФЕЕВА ДАРБА”

личен Даниел Петров, брон-
зови медали получиха София  
Филипова- 8 год. - пиано, кла-
вирното дуо  Стела  Стоянова 
и  Теодора Теохарова – седем 
годишни. Диплом  - поощри-
телна  награда и покана за 
запис в национално радио 
получи 5 годишната  Йоана  
Димитрова.

С много награди бяха от-
личени и талантливите из-
пълнители от ВГ „ Шик и 

Трик” при читалище „ Иван 
Вазов” с. Нови хан

Карина Стоилова  бе удос-
тоена с поощрителна награ-
да  в първа възрастова група. 
Във втора възрастова група 
Венелина Бонева  бе отличе-
на със сребърен медал и за-
пис в БНР, а ВГ „ Шик и Трик” 
– с - бронзов медал и трета 
награда.

В трета възрастова гру-
па  Анна Станчева  и Алекса  
Шейтани   бяха удостоени със 
сребърни медали и втора на-
града. Във същата възрастова 
на група ВГ “Шик и Трик” по-
лучи поощрителна награда.  

В четвърта възрастова 
група сребърния медал и 
втора награда  грабна Алек-
сандра Младенова.  

Поздравления!
Дано трудът на децата 

и на техните 
ръководители все така 

да е възнаграден.

Мъж влиза в бензиностан-
ция и пита:

- Кой е шефът?
- Аз!
- Трябват ли ви работни-

ци?
- Не, целият щат е зает.
- Ами тогава нека някой 

да дойде най-накрая да ми 
напълни резервоара!!!

***
2-ма приятели се срещат 

в парк в перник един от тях 
с ново куче другият го попи-
тал:

-Каква порода е това 
куче?

-Самуедт
-А да бе! Вертоует...

***
Блондинка катастрофи-

ра леко на кръстовище, след 
което събира изпопадалите 

чаркове от колата в багажни-
ка и отива при автомеханик. 
Той ги разглежда един по 
един и мърмори:

- Тази е счупена, ще тряб-
ва нова, това тука ще стане, 
това е счупено... а този капак 
от шахта да го върнеш там, 
откъдето си го взела...

***
- Тате, ти бил ли си про-

грамист?
- Да, тамън двама!

***
Един отива в полицията и 

се оплаква:
- Жена ми изчезна!
- Кога?
- Преди две седмици.
- И защо чак сега идваш да 

кажеш?
- Ами до сега празнувахме 

с приятелите.

СМЯХ


