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Всяка година 9 май - Денят на Европа в българските учи-
лища се отбелязва  и като „Ден на ученическото самоуправле-
ние”.

В този ден амбициозни и инициативни ученици заемат 
местата на своите ръководители. В рамките на инициативата 
учениците трябва да организират учебния процес, да решават 
проблеми, свързани с учебно-възпитателните и администра-
тивни дейности. 

За учениците и учителите от СОУ „В.Левски”  9 май 2011 г. 
бе необикновен. На пръв поглед всичко си вървеше по уста-
новения ред – учебни часове, междучасия, гонене на текущи 
задачи. Оказа се обаче, че управлението на училището днес е в 
ръцете на ... учащите се. 

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В СОУ „В. ЛЕВСКИ”

ГОЛЯМО ВЕЛИКДЕНСКО ХОРО НА 
ПЛОЩАДА В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

Подробности на стр. 5

на стр. 2

ОДЗ „ЗДРАВЕЦ” ОТПРАЗНУВА 
50–ТИЯ СИ РОЖДЕН ДЕН

Подробности на стр. 7

ОБЩИНСКИТЕ СъВЕТНИЦИ РЕшАВАТ
Подробности на стр. 3

шОПСКИ ПРАЗНИК 2011
Уважаеми читатели и граждани на община Елин Пелин, имаме удоволствието 
да Ви обявим,  че тазгодишния традиционен Шопски празник ще се проведе 

от 13 до 19 юни 2011 година.
Повече подробности четете в следващия брой

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР „БОДИГАРД –2011” - 27 МАЙ – 29 МАЙ 2011 ГОДИНА ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН
ОРГАНИЗИРАН ОТ: Българска федерация „Бойно - приложни спортове”

СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА: Национална служба за охрана и АСО-БА „Секюрити” ЕООД
ПОД ПАТРОНАЖА НА: Кмета на община Елин Пелин - г-жа Галя Георгиева
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КРИМИНАЛНА ХРОНИКА
Трима непознати мъже нахлули във вилата на 57-годи-

шен мъж и го простреляли два пъти. Куршумите попаднали 
в гърдите и корема на собственика на вилата. Мъжът е бил с 
опасност за живота. Той е бил опериран повече от 4 часа в „Пи-
рогов”.

Инцидентът е станал в местността Побит камък.Сигналът  
е получен на 28 април т.г., малко преди 18 часа. На телефон 112 
се е обадил синът на мъжа и съобщил, че баща му е в много 
тежко състояние. Разследващите от София област нищят слу-
чая.

***
На 1 май 2011 г. след възникнал и потушен пожар в къща 

на гара Елин Пелин, ул. „ Кирил и Методий” № 33 в кухнята 
на леглото са намерени починали, вероятно от задушаване в 
къщата А.М.И и съпругата му О.А.И. От извършеният оглед не 
са открити видими следи от насилие. Труповете са изпратени 
за аутопсия в КСМ – София. 

По случая е образувано ДП.
***

На 06.05.2011г. е получен сигнал в РУП-Елин Пелин около 
12:00ч. от Лицето Й. Ц. жив. гр,София за това, че от 20:00 ч на 
05.05.2011г. до 11:00ч на 06.05.2011г. са взломени заключва-
щите устройства на входните врати на имот и къща, намиращ 
се в с. Потоп, на място е извършен оглед, и е образувано ДП 
217/11г. по описа РУП-Елин Пелин.

***
На 06.05.2011г. в ОДЧ на РУП-Елин Пелин е получен сигнал 

от лицето Д. Ф. жив. гр. София че за времето от 01.05.2011г. до 
06.05.2011г.от имот находящ се в с. Нови Хан ул. „Върба” №1 
е проникнато в гараж и от него са отнети 2бр. електрожени 
2бр. ъглошлайфни машини, 1бр.бормашина, и меден казан за 
ракия, на място е извършен оглед и по случаят е образувано 
ДП218/11Г. по описа на РУП-Елин Пелин. 

***
На 06.05.2011г. около 21:25ч. на гара Елин Пелин ул. „Кера-

мик” е спрян за проверка лек автомобил „Ситроен Ксантия” с 
ДК№ СО9494АВ с водач К. Б. от гр.Ихтиман. Водачът е изпроб-
ван за алкохол, при което уреда е отчел 1,31 промила алкохол.
По случаят е образувано БП ЗМ219/11г. по описа на РУП-Елин 
Пелин. 

***
На 07.05.2011г. в 09:55ч в РУП Елин Пелин е получен сиг-

нал от Д. А. от гр. София, за кражба от гараж за времето от 
07.04.2011г. до 07.05.2011г. от имот в с. Габра. Отнети са 2бр. 
електрически водни помпи, 1бр. ел. двигател.

По случаят е образувано ДП 220/11г. по описа на РУП-Елин 
Пелин.

***
На 07.05.2011г. около 11:35ч. в РУП-Елин Пелин, е получен 

сигнал от Г. Т. от с. Мусачево, че автомобилът му „мерцедес”  с 
ДК №СА5362 КВ, който е паркиран пред посоченият адрес е 
увреден с остър предмет по боята му. 

По случаят е образувано ЗМ221/11г. по описа на РУП-Елин 
Пелин.

***
На 07.05.2011г. около 23:10ч. в с.Мусачево е спрян за про-

верка л.а. Фолксваген голф с ДК№СО9751АН с водач М. Ц. , 
който е изпробван за алкохол и е отчетена положителна проба 
1,60 промила алкохол, по случаят е образувано БП222/11г.по 
описа на РУП-Елин Пелин.

***
На 08.05.2011 год. в 11:00 часа в РУП - Елин Пелин е полу-

чен сигнал на тел. 112 от Л.С. от гр. Бухово, че баща й Г.И. жи-
вущ с. Елешница, е направил опит за самоубийство, като си е 
нанесъл прободни рани в областта на гърдите с нож.

Лицето е транспортирано от екип на ФСПМ гр. Елин Пелин, 
до „Пирогов”. Същият е оставен на лечение с опасност за живо-
та, местопроизшествието е посетено от ДОГ при РУП-Елин Пе-
лин извършен е оглед, иззети са веществени доказателства- 
нож и биологични следи. По случаят е образувано ДП 223/11г. 
по описа на РУП-Елин Пелин.

ВЕЧЕ СъМ ГОЛЯМ, ДА СЕ ПАЗЯ МОГА САМ

Под този надслов на 27 
април бъдещите абитури-
енти от ЦДГ “Радост” и тях-
ната учителка г-жа Дечева 
представиха една интересна 
интерпретация на темата 
за природните бедствия и 
правилата за поведение. От-
критата практика е част от 
планираните мероприятия 
в Плана за бедствия, аварии, 
катастрофи и пожари на дет-
ската градина.

Децата с подходящи за 
възрастта песни, игри и дра-
матизации показаха какви 
знания и умения са придо-
били по време на обучението 
си, за да могат да са подгот-
вени за подобни житейски 
ситуации. Естествено е , че 
акцента падна върху навод-
нение и пожар, тъй като те са 
характерни за нашия район. 
Интересни бяха импровизи-
раното телефонно обаждане 
за възникнал пожар и разка-

бедствието в Япония. С тях те 
ще участват в областния кон-
курс “ Мисия спасител”, който 
се организира всяка година.

Гости на откритата прак-
тика бяха заместник кмета 
на общината г-жа Румяна 
Младенова и гл.специалист “ 
Образование и култура” г-жа 
Ангелина Илиева, Галя За-
фирова от Софийска област, 
Цветанка Трайкова от Район-
на служба пожарна безопас-
ност Елин Пелин, директори 
и учители от общината и от 
община Ихтиман. Всички те 
изказаха своите впечатления 
като подчертаха, че такива 
добри педагогически прак-
тики са много актуални и до-
казват  високия професиона-
лизъм на детските учителки 
от ЦДГ “Радост”.

Ръководството и педаго-
гическият екип благодари на 
г-жа Галя Зафирова – инспек-
тор “Гражданска защита” от 
Областно управление “ ПБЗН” 
София област за оказната ме-
тодическа помощ при реали-
зирането на това мероприя-
тие.    Марина Колева - директор

зите на децата за наводнени-
ето в Елин Пелин през 2006 г., 
които макар и малки по това 
време, са запомнили много 
от разказите на техните ро-
дители и близки. Впечатлени 
от разходката до пожарната, 
момчетата се представиха 
като отлични пожарникари 
в състезателната игра “Ог-
неборци”. А художниците на 
групата и г-жа Ножчева пред-
ставиха своята изложба за 

150 ЛЕВА Е ЕДНОКРАТНАТА 
ПОМОЩ ЗА ПъРВОЛАЦИТЕ 

НАЕСЕН
По 150 лв. еднократна финансова помощ ще получат уче-

ниците, записани в първи клас на държавно или общинско 
училище през новата учебна 2011/2012 г. Средствата са за 
покриване на част от разходите в началото на учебния пери-
од, съобщиха от правителствената информационна служба. 
Целевата помощ за ученици се отпуска по реда Закона за се-
мейни помощи за деца. Тя е за семейства, чиито деца са запи-
сани в първи клас за първи път и чиито средномесечен доход 
на член от семейството за предходните 12 месеца е по – ни-
сък или равен на 350 лв.

На директорския стол бе 
седнал единадесетокласни-
кът Николай Шиндарски, 
а негови заместници бяха 
Кристиана Добрева и Божи-
дар Методиев, също от ХІ 
клас.

Други около 16 ученици 
пък заместваха преподавате-
лите си по различните учеб-
ни дисциплини. Училището 
днес имаше и нова секре-
тарка, чаровната Светослава 
Кунчева.

„Традиция от 2005 г. е вся-
ка година да се провежда по 
един Ден на ученическото са-
моуправление, споделя титу-
лярът на директорския пост 
г-жа Юлия Стефанова. Ос-

новната цел на тази проява е 
възпитаниците на гимнази-
ята  да почувстват задълже-
нията на своите учители и на 
ръководството на учебното 
заведение в реални условия, 
да почувстват атмосферата 
от другата страна на учебния 
процес, да могат да си напра-
вят съответните изводи и 
евентуално да преусмислят 
част от поведението си.”

За ученика – директор 
Николай Шиндарски денят 
започна с проверка на де-
журните учители. Наложи се  
спешно да подпише длъж-
ностни характеристики, да 
направи посещение на уроци, 
да се запознае с официалната 

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ В СОУ „В. ЛЕВСКИ”

кореспонденция, дори и да 
вземе писмени обяснения  от 
провинил се ученик.  

Не по-малко вълнуващи 
часове прекараха  помощник-
директорите, които се потру-
диха над проблеми, свързани 
с дисциплината в училище и 
посетиха уроци. Учениците - 
ръководители споделиха, че 
този опит е изключително 
полезен, защото дава по-пра-
вилна преценка за реалната 
ситуация и взаимоотношени-
ята в училище. 

Учениците – учители бяха 
номинирани от самите уче-
ници. Те преподаваха своя 
предмет според програмата 
в различни класове. Денят на 
самоуправлението завърши 
със заседание на „Учениче-
ския парламент”, където ми-
нистри – ученици задаваха 
въпроси, свързани с органи-
зацията на учебния процес в 
училище. 

Всички са единодушни, 
че самоуправлението е нещо 
много положително като 
емоции и натрупване на по-
лезна информация за образо-
вателния процес.  Влизането  
в една различна от ежедне-
вието роля помага и на двете 
страни да разчупят рутината 
и да постигнат по-добро вза-
имодействие.

от стр. 1
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Общинските съветници решават    
РЕшЕНИЯ ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ПъРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СъВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН
Решение № 1400
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връз-
ка с чл.19 ал.2 т.7 от Наредба за 
определянето и администрира-
нето на местните такси и цени 
на услуги на територията на 
Община Елин Пелин:

1. Не освобождава „Имотекс” 
ООД за имот № 011006, нахо-
дящ се в местността „Червиляк” 
в землището на с.Мусачево от 
такса за услугите по сметосъ-
биране, сметоизвозване и обез-
вреждане на битови отпадъци в 
депа или други съоръжения за 
2011 година.

Мотив: Имота попада в ра-
йон на организирано сметосъ-
биране, съгласно Удостовере-
ние на звено „Екология” при Об-
щина Елин Пелин, представено 
в Общински съвет с писмо № 
П-02-16331 /2/ от 18.03.2011г.

Решение № 1401
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връз-
ка с чл.19 ал.2 т.7 от Наредба за 
определянето и администрира-
нето на местните такси и цени 
на услуги на територията на 
Община Елин Пелин:

1. Не освобождава „Тренд 
Пропъртис” ООД за имот № 
035039, находящ се в местност-
та  „Мортозаница-П” в земли-
щето на с.Мусачево от такса за 
услугите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и обезврежда-
не на битови отпадъци в депа 
или други съоръжения за 2011 
година.

Мотив: Имота попада в ра-
йон на организирано сметосъ-
биране, съгласно Удостовере-
ние на звено „Екология” при Об-
щина Елин Пелин, представено 
в Общински съвет с писмо № 
П-02-16331 /2/ от 18.03.2011г.

Решение № 1402
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връзка 
с чл.19 ал.2 т.6 и т.7 от Наредба 
за определянето и администри-
рането на местните такси и 
цени на услуги на територията 
на Община Елин Пелин:

1. Не освобождава „Аличо” 
ЕООД за УПИ І-508 „за произ-
водствена дейност”, находящ се 
в кв.48 по плана на с.Столник от 
такса за услугите по сметосъ-
биране, сметоизвозване и обез-
вреждане на битови отпадъци в 
депа или други съоръжения за 
2011 година.

Мотиви:
1. Имота попада в район на 

организирано сметосъбира-
не, съгласно Удостоверение на 
звено „Екология” при Община 
Елин Пелин, представено в Об-
щински съвет с писмо № П-02-
16331 /2/ от 18.03.2011г.

2. Не  е изпълнено условие-
то на  чл.19 ал.2 т.6 от Наредба 
за определянето и администри-
рането на местните такси и 
цени на услуги на територията 
на Община Елин Пелин, като не 
е приложено към Декларацията 
Удостоверение от фирмата-из-
пълнител на услугите по сме-
тосъбиране и сметоизвозване 
на територията на Община 
Ел.Пелин, че за имота не са пре-
доставяни услуги по сметосъ-
биране и сметоизвозване през 
последните 6 месеца, преди 
датата на подаване на деклара-

цията.
Решение № 1403
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връз-
ка с чл.19 ал.2 т.7 от Наредба за 
определянето и администрира-
нето на местните такси и цени 
на услуги на територията на 
Община Елин Пелин:

1. Не освобождава „Дебулко” 
ООД за парцел ІІІ, находящ се в 
кв.63 по плана на с.Мусачево от 
такса за услугите по сметосъ-
биране, сметоизвозване и обез-
вреждане на битови отпадъци в 
депа или други съоръжения за 
2011 година.

Мотив: Имота попада в ра-
йон на организирано смето-
събиране и има разположен в 
близост съд за ТБО, съгласно 
Удостоверение на звено „Еколо-
гия” при Община Елин Пелин, 
представено в Общински съвет 
с писмо № П-02-16331 /2/ от 
18.03.2011г.

Решение № 1404
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връзка 
с чл.19 ал.2 т.4 и т.7 от Наредба 
за определянето и администри-
рането на местните такси и 
цени на услуги на територията 
на Община Елин Пелин:

1. Не освобождава „Сегал” 
ООД за УПИ ІV-55, 56, находящ 
се в местността „Анджарлия”  в 
землището на с.Равно поле от 
такса за услугите по сметосъ-
биране, сметоизвозване и обез-
вреждане на битови отпадъци в 
депа или други съоръжения за 
2011 година.

Мотиви:
1. Имота попада в район на 

организирано сметосъбира-
не, съгласно Удостоверение на 
звено „Екология” при Община 
Елин Пелин, представено в Об-
щински съвет с писмо № П-02-
16331 /2/ от 18.03.2011г.

2. Не  е изпълнено условие-
то на  чл.19 ал.2 т.4 от Наредба 
за определянето и администри-
рането на местните такси и 
цени на услуги на територията 
на Община Елин Пелин, като 
не е приложено към Деклара-
цията Удостоверение от „ЧЕЗ 
България” ЕАД гр.София, че за 
последните 6 месеца преди по-
даване на декларацията за имо-
та  е спряно електроподаването 
или не е присъединен към съ-
ществуващата ел.мрежа.

Решение № 1405
На основание чл.21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА, чл.19 ал.3 във връзка 
с чл.19 ал.2 т.4 и т.7 от Наредба 
за определянето и администри-
рането на местните такси и 
цени на услуги на територията 
на Община Елин Пелин:

1. Не освобождава Нацио-
нална служба за охрана при пре-
зидента на Република България 
гр.София за имот № 000103 в 
местността „Калница” в зем-
лището на с.Мусачево и имот 
№000110 в местността „Кали-
ще” в землището на с.Равно 
поле от такса за услугите по 
сметосъбиране, сметоизвозва-
не и обезвреждане на битови 
отпадъци в депа или други съо-
ръжения за 2011 година.

Мотиви:
1. Имотите попадат в район 

на организирано сметосъбира-
не, съгласно Удостоверение на 

звено „Екология” при Община 
Елин Пелин, представено в Об-
щински съвет с писмо № П-02-
16331 /2/ от 18.03.2011г.

2. Не  е изпълнено условие-
то на  чл.19 ал.2 т.4 от Наредба 
за определянето и администри-
рането на местните такси и 
цени на услуги на територията 
на Община Елин Пелин, като 
не е приложено към Деклара-
цията Удостоверение от „ЧЕЗ 
България” ЕАД гр.София, че за 
последните 6 месеца преди по-
даване на декларацията за имо-
та  е спряно електроподаването 
или не е присъединен към съ-
ществуващата ел.мрежа.

Решение № 1406
На основание чл.9 от Пра-

вилника за реда за предоставя-
не на еднократни безвъзмезд-
ни финансови помощи в полза 
на физически лица от бюджета 
на Общината, приет с Решение 
№1131/2010г. на ОбС-Елин Пе-
лин и във връзка с постъпили 
46 броя молби от граждани на 
Община Елин Пелин с приложе-
ни Експертни решения на ТЕЛК 
или НЕЛК с трайно намалена 
работоспособност 90 % и над 
90 % , 

Да бъде предоставена едно-
кратна безвъзмездна финансо-
ва помощ в размер на 75.00 лв. 
от бюджета на Община Елин 
Пелин за 2011 година, на след-
ните лица:

Симеон Танев Близнашки-
гр. Елин Пелин

Благой Павлов Крайнишки-
гр. Елин Пелин

Малина Симеонова Вучкова-
гр. Елин Пелин

Александър Асенов Алек-
сандров-гр. Елин Пелин

Георги Асенов Бонев-гр. 
Елин Пелин

Фидоса Макавеева Трифо-
нова-гр. Елин Пелин

Димитра Трайкова Григоро-
ва-гр. Елин Пелин

Маргарита Ованес Карагьо-
зова -гр. Елин Пелин 

Малинка Райнова Стоянова-
гр. Елин Пелин

Иванка Георгиева Маркова-
гр. Елин Пелин

Станка Спасова Вутева-гр. 
Елин Пелин

Георги Христосков Станоев-
гр. Елин Пелин

Стоена Симеонова Милоти-
нова-гр. Елин Пелин

Георги Велинов Атанасов-
гр. Елин Пелин

Йордан Стоянов Петров-гр. 
Елин Пелин

Анна Христова Пинзарова-
гр. Елин Пелин

Елинка Василава Генова-с. 
Гара Елин Пелин

Бонка Павлова Станкова-с. 
Гара Елин Пелин

Санда Александрова Михай-
лова-с. Гара Елин Пелин

Невена Димитрова Вълчева-
с. Гара Елин Пелин

Стоян Златков Илиев-с. 
Столник

Цветана Спасова Гергова-с. 
Голема Раковица

Цвета Трайкова Казъмска-с. 
Голема Раковица

Първан Костов Велинов-с. 
Габра

Йорданка Славчева Сръб-
ска-с. Габра

Любка Костова Андреева-с. 

Габра
Владимир Иванов Андрее-

ва-с. Габра
Петър Славев Георгиев-с. 

Габра
Пенка Стефанова Павлова-с. 

Габра
Стефан Димитров Стефа-

нов-с. Чурек
Иван Стоянов Панайотов-с. 

Чурек
Недялко Кирилов Коцев-с. 

Петково
Димитър Стефанов Бонев-с. 

Доганово
Петър Драганов Цветанов-с. 

Доганово
Цветко Найдов Милатинов-

с. Лесново
Маргарита Добрева Стояно-

ва-с. Лесново
Петър Тодоров Григоров-с. 

Лесново
Миронка Кирова Велинова-

с. Лесново
Веселин Иванов Димитров-

с. Лесново
Тодорка Василева Генева-с. 

Григорево
Иванка Александрова 

Петрова-с. Григорево
Снежанка Георгиева Павло-

ва-с.Равно поле
 Искра Димитрова Яръмска-

с. Равно поле
Васил Георгиев Благоев-

с.Богданлия
Лилия Стоянова Бойова-с. 

Нови хан
Кирилка Атанасова Петро-

ва-с. Караполци
Решение № 1407
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.2 от Правил-
ника за реда за предоставяне 
на еднократни безвъзмездни 
финансови помощи в полза на 
физически лица от бюджета на 
Община Елин Пелин да бъде 
предоставена еднократна без-
възмездна финансова помощ 
от бюджета на Община Елин 
Пелин за 2011 година  в размер 
на 1000 /хиляда/ лева на  Ваня 
Миткова Методиева  във връз-
ка с доказани здравни нужди 
на  синът й Веселин Методиев 
Цветанов.

Решение № 1408
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.2 от Правил-
ника за реда за предоставяне 
на еднократни безвъзмездни 
финансови помощи в полза на 
физически лица от бюджета на 
Община Елин Пелин да бъде  
предоставена еднократна без-
възмездна финансова помощ от 
бюджета на Община Елин Пе-
лин за 2011 година  в размер на 
300 / триста / лева на  Радослав 
Йорданов Йорданов, ученик в 
ХІІ клас на ПГК- гара Елин Пе-
лин във връзка с предстоящ 
абитуриентски бал.

Решение № 1409
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.2 от Правил-
ника за реда за предоставяне 
на еднократни безвъзмездни 
финансови помощи в полза на 
физически лица от бюджета на 
Община Елин Пелин да бъде 
предоставена еднократна без-
възмездна финансова помощ от 
бюджета на Община Елин Пе-
лин за 2011 година  в размер на 
300 /триста/ лева на  Крисимир 
Иванов Димитров, ученик в ХІІ 
клас на ПГК- гара Елин Пелин 

във връзка с предстоящ абиту-
риентски бал.

Решение № 1410
На основание чл.21, ал.1, 

т.23 от ЗМСМА да вземе следно-
то решение: 

1. Не дава съгласие за раз-
криването на кариера за добив 
на инертни материали по от-
крит способ в землището на с. 
Равно поле във връзка с включ-
ването на терените, предмет на 
инвестиционното намерение 
в защитена зона ,, Долни Бо-
гров- Казичене- Равно поле” от 
Европейската мрежа ,, Натура 
2000”- обявено със Заповед № 
РД 537/ 08.09.2008 г. на минис-
търа на околната среда и води-
те и категоричното несъгласие 
на населението на с. Равно поле 
и Община Елин Пелин с изграж-
дането на същата.

2. След влизането на също-
то в сила, да бъде изпратено 
за сведение в Министерство на 
околната среда и водите, Реги-
онална инспекция по околната 
среда и водите и Областен уп-
равител на област София.

3. Упълномощава Кмета на 
Община Елин Пелин да влезе 
в контакт с Кмета на Община 
Панчарево за предприемане на 
съвместни бъдещи действия 
против изграждането на кари-
ерата.

Решение № 1411
На основание чл.92, ал.1, т.2 

от Правилника за организаци-
ята и дейността на Общински 
съвет- Елин Пелин, неговите 
комисии и взаимодействието 
му с Общинската администра-
ция и чл.33, ал.1, т.2 от ЗМСМА 
приема предложението на г- н 
Георги Костов и отлага  Пред-
ложение на ПК по ,, Контрол и 
мониторинг върху дейността 
на дъргонските дружества с об-
щинско участие в капитала”, във 
връзка с преписка № ОА-5174/ 
2011 на Общински съвет-Елин 
Пелин, образувана по Станови-
ще от Румяна Младенова- Зам. 
кмет на Община Елин Пелин от 
30.03.2011г. и Докладна записка 
от Управителя на „МБАЛ-Елин 
Пелин” ЕООД вх. № 08-5228/ 
13.04.2011г. 

Решение № 1412
На основание чл.21 ал.1 т.11 

и т.13 от ЗМСМА, чл.129 ал.1 от 
ЗУТ:

1.Одобрява ПУП-ПЗ „ За тре-
нировъчно голф игрище ” на 
имот № 058018, местност „ Па-
сището” в землището на с.Равно 
поле с ЕКАТТЕ 61248, Община 
Елин Пелин, Софийска област, 
със следните показатели: висо-
чина на сградите – до 5м; плът-
ност на застрояване – до 20%; 
Кинт – до 0.5; минимална озе-
ленена площ – 80%; начин на 
застрояване – свободно.   

2.Проектирането, изгражда-
нето и поддръжката на техни-
ческата инфраструктура, необ-
ходима за функционирането на 
обектите, които ще се изграж-
дат, съгласно одобрения от Об-
щински съвет-Елин Пелин под-
робен устройствен план да бъде 
за сметка на съответния възло-
жител /собственик/, съгласно 
Решение №787/26.11.2009г. на 
Общински съвет-Елин Пелин.

Пълният текст на Решенията 
четете на сайта на община Елин Пе-
лин:  www.elinpelin.org
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РОДОЛЮБИЕ
АПРИЛСКОТО ВъСТАНИЕ В НАшИЯ КРАЙ 

135 ГОДИНИ ОТ СРЕДНОГОРСКОТО ВъСТАНИЕ
Още след падането на 

България под османско вла-
дичество поробеното на-
селение започва борба за 
своето освобождение. Тя се 
изразява предимно в бунто-
ве, четническо движение и 
спорадични действия срещу 
властите, които нямали го-
лям успех. От средата на ХІХ 
век започва организирана-
та подготовка за въстание. 
Външните и вътрешните 
политически и икономиче-
ски условия са подходящи за 
това. Османската империя е в 
криза и някои балкански на-
роди успяват да се освободят. 
Създаден е Български рево-
люционен централен коми-
тет (БРЦК) в Румъния, чийто 
член е Васил Левски, който 
в началото на 70-те години 
пристъпва към организира-
нето на тайни революцион-
ни комитети в българските 
земи. Той основал такива и 
в Софийския край: Желя-
ва, Чурек, Потоп, Елешница, 
Столник, Голема Раковица, 
Чеканчево и др. От януари 
1872 г.в Софийско започнал 
революционна дейност Ди-
митър Общи, който продъл-
жил делото на Левски. Мест-
ното население приемало с 
готовност идеята за въоръ-
жена борба за свобода, съби-

рали се средства за оръжие, 
поддържали редовна връзка 
помежду си. Залавянето и 
смъртта на Левски, Димитър 
Общи и местни революцион-
ни дейци довело до време-
нен спад на ентусиазма на 
хората. Останалите на свобо-
да съзаклятници постепен-
но продължават работата по 
подготовката на въстанието. 
В отдалечените от големите 
градове селища, намиращи 
се предимно в планински 
райони, комитетите били по 
– активни.В полските сели-
ща на Софийския край не из-
бухнало въстанието. Причи-
ните – те били обградени от 
множество турски и черкез-
ки села, в София се намирал 
голям гарнизон с редовна 
войска, планините и горите 
– далече и нямало къде де 
се укрие населението при 
опасност. Все пак някои и от 
тях пострадали, както се слу-
чило с жителите на с. Григо-
рево, които се опълчили на 
местния бей – чифликчия, 
заради непосилните данъци, 
ангария и др. За кратко вре-
ме селото било обсадено от 
войска и башибозук, населе-
нието – събрано на мегдана, 
най- изявените бунтовници 
– арестувани. Неколцина 
григоревци били обесени в 

София, а други изпратени на 
заточение. Не са малко селя-
ните от нашия край, които 
избегнали турските репре-
сии, като напуснали стра-
ната и избягали в Румъния. 
Повечето от тях по-късно 
се записали в Българското 
опълчение и взели активно 
участие в Освободителната 
война. Село Голема Раковица 
е единственото от днешната 
Елинпелинска община, чи-
ето население се вдигнало 
на въстание през далечната 
1876 година. Негови пред-
ставители е имало и в Хвър-
коватата чета на Бенковски. 
Раковишкият революционен 
комитет, ръководен от Гато 
Стоянов Шишков, бил един 
от най-активните в района. 
Самият Гато „ паша” е бил оп-
ределен от В.Левски за водач 
на въстанието в Софийско, 
свидетелстват по – късно 
негови сподвижници. Чле-
новете на комитета в Рако-
вица са били: Гато Шишков, 
поп Стоил Драганов, Никола 
Стоянов Вельов, Иван Раш-
ков, Петко Грънчов, Георги 
Малчов, Иван Ушколов, Илчо 
Казъмски, Петър ПопИванов, 
Тасо Драгански, Стоян Радев 
Панчев. На 22 април 1876 г. 
в селото е донесено „кърва-
вото писмо”, убити са двама 

турски шпиони, а въстание-
то е обявено на 23 април със 
звън на църковната камбана. 
Населението тържествувало, 
усетило полъха на свободата, 
но за кратко време, защото 
на 25 април Г.Раковица била 
обградена от редовна турска 
войска и башибозук. Водили 
няколкодневни боеве. В това 
време жени, деца и възраст-
ни хора се отправили към 
местността „Арамлиец”, меж-
ду Раковица и Вакарел, къ-
дето се е намирал евакуаци-
онния пункт за населението 
на въстаналите села. Селото 
било превзето и опожарено, 
а постепенно завръщащото 
се население – задържано. 
Съхранено е предание, че 
раковичани били спасени от 
смъртта от петковския бей 
– чифликчия, който ги по-
знавал добре като честни и 
трудолюбиви хора. Водачи-
те на бунта били задържа-
ни, откорани в Софийския 
зандан и осъдени на смърт. 
По-късно присъдата била 
заменена с доживотно зато-
чение на остров Родос, откъ-
дето Гато Шишков, поп Сто-
ян Драгнев, Иван Рашков и 
Никола Вельов се завърнали 
след Освобождението. Голя-
ма помощ селото получило 
от лейди Странгфорд, чийто 

съпруг е бил английски ди-
пломатичен представител в 
Цариград и горещо желаел 
свободата на българите. Тя 
осигурила на пострадалите 
храни, дрехи и други вещи, 
необходими за оцеляването 
на въстаналите селища от 
Средногорието. Мъченици-
те от Г. Раковица постепен-
но възстановили селото си. 
Нейните героични синове 
взели активно участие в ос-
вободителната Руско – тур-
ска война, както и във всич-
ки следващи войни за наци-
онално обединение, водени 
от възродената българска 
държава.

Дадените свидни жертви 
през Априлското въстание не 
са отишли напразно, защото 
стремлението на българския 
народ към свобода, станали 
известни по света. Създаде-
ното благоприятно за бъл-
гарите обществено мнение 
в крайна сметка довежда до 
Руско – турската война, с ко-
ято била възстановена бъл-
гарската държава. Нашата 
страна тръгва, макар и поза-
късняла в сравнение с оста-
налите балкански народи по 
пътя на своето самостоятел-
но политическо, икономиче-
ско и културно развитие. 
 Павел Канев

Зададе ли се нашио тра-
диционен Шопски празник, 
оживлението стая неудър-
жимо! А па сега празници, 
колкото сакаш! Даже пра-
вителството зима мерки и 
около них прави по-дълга 
почивка, та да имат време 
пияндурите да изтрезнеят, 
а не да залитат на работа. 
А па и шопите най-обичат 
да се сбират пазарен ден у 
кръчмите, щото там обста-
новката е задушевна, отпус-
ка душата и секи свободно 
коментира що си сака...

-Даскале, бре! - подхваща 
разговора нане Вуте. - Чух за 
оня професор Нуриел Руби-
ни, дека твърдел, че отливо 
на инвестиции у нас че под-
ложи валутнио борд на из-
питание и че ни докара нови 
главоболия. Тизе кво че ка-
жеш по тоа парлив въпрос?

-Тоя професор, Вуте, 
нищо не разбира, ни от ва-
лутен борд, ни от инвести-
ции! Щото, ако, примерно, 
некой ирландец е купил от 
тебе нива и ти е платил сто 
бона, он вече у България 
пари нема, а имот. Така ли 
е? Значи тоя ирландски биз-
несмен не може да намета 
на руло нивата, да я нарами 
и да я носи у Ирландия, или 
дека си сака. Има обаче един 
друг начин - да найде некой 
друг паралия будала и да 
успее да продаде нивата и 
така да се деинвестира...

-Види ми се бая обърка-
на тая галимация, даскала! 
- намеси се нане Стоичко 
Хайрсъзино и зе да се чеше 
по капата.

-Нема нищо сбъркано, 
Стоичко! - продължи раз-
съжденията си бай Димо. 
Напълно нормално е у та-
кава жестока финансова и 
икономическа криза секи 
да гледа да оцелее. Те затова 
ми се чини, дека у най-скоро 
време Европейскио съюз че 
бъде принуден да премахне 
страничното, за да запази 
главното. А у тая неравна 
битка като нищо може да ни 
се случи най-лошото - де ни 
изгонат... Това е положени-
ето , ако продължаваме да 
краднеме от еврофондове-
те и да се правиме на гяво-
лета. Затова требе много да 
се внимава, особено кога-
то се залага развитието на 
една икономика на притока 
на чужди инвестиции, оти 
они са като плават песоок и 
може да ни изиграят лоша 
шега.

-Арно де, Даскале, а как-
во требе да направиме ниа 
и на какво да разчита една 
пропаднала икономика като 
нашата? отправя питането 
си бай Дончо Далаверата.

-Ама колко пъти да ви 
повтарям, че требе да се раз-
чита главно на нашио биз-
нес. Щото парите, спечелени 
от родното производство, са 

сто пъти по-важни от пари-
те на чуждио инвеститор, 
за¬щото, когато купуваме 
вносни стоки, печели чуж-
дата държава, а нашата раз-
чита саде на ДДС-то, ако не 
й го откраднат с некоа круп-
на далавера. Това даже фи-
нансовио министър Дянков 
признава. Освен това един-
ственото, от което требе да 
се плашиме днеска, е от cа-
мио страх...

-Ама как да не се плаши-
ме, Даскале! - прекъсва го 
нане Вуте. - Не видиш ли, че 
сме изправени пред опас-
ността младите да загубят 
работата, даже домовете си, 
ако са теглили банкови кре-
дити...

-Верно е, Вуте! Обаче у 
тоя критичен момент на 
оцеляване е необходимо 
такова политическо упра-
вление на обърканата ни 
държа¬ва, дека мафията от-
мъкна печелившите заводи 
и ги ликвидира, спо¬собно 
да взима решения, които да 
възстановят доверието на 
еврокомисията и да устиска 
на изкушението при усвоя-
ване на еврофондовете. Ра-
достното е, че засега прави-
телството води държавата 
по правилнио път и печели 
доверието на западните ни 
партньори, нищо че опози-
цията реве с пълно гърло, че 
затъваме повече. Завистта 
на опозицията се подклажда 

шОПСКА ТАКТИКА СРЕЩУ КРИЗАТА
от това, че премиеро Бойко 
Борисов действа със замах 
и не цепи басма за грешки 
даже и на своите съпартий-
ци. Нацията ни требе да се 
обедини така, че сички за-
едно да се бориме със спеку-
лата, дека не спира да дига 
цените на стоките и да ни 

прави на маймуни!
-Ама тая работа че стане 

ли, Даскале? - пита поупла-
шен Вуте.

-Требе да стане, щото 
повече не бива у нашата 
европейска държава такъв 
подход:“Сека коза за свой 
крак!”...                  СПАС ВУТЕВ

ЗОВ ЗА ПОМОЩ!!!
БЛИЗКИ И ПРИЯТЕЛИ НА ИВАН АРНАУДОВ ОТ 

с. МУСАЧЕВО АПЕЛИРАТ ЗА ПОМОЩ. 
ИВАН Е НА 15 ГОДИНИ И ИМА НУЖДА ОТ 

ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
СПЕШНА ОПЕРАЦИЯ, В СЛЕДСТВИЕ НА ТЕЖКО 

ДЪЛГОГОДИШНО ЗАБОЛЯВАНЕ.

НЕКА МУ ПОМОГНЕМ!
БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN: BG30UNCR96600079046216
BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

ОБЯВЛЕНИЯ
Общински съвет-Елин Пелин на основание чл.22 ал.2 от 

ЗМСМА
ОБЯВЯВА

Решение №1347 по Протокол №49/22.02.2011 година на Об-
щински съвет-Елин Пелин е оспорено пред Административен 
Съд – София област с Жалба от Валери Николов Брънзелов и е 
образувано дело № 336/2011 година.

***
Решение №1370 по Протокол №50/31.03.2011 година на Об-

щински съвет-Елин Пелин е оспорено пред Административен 
Съд – София област с Жалба от „Чистота Балкани” ЕООД и е об-
разувано дело № 367/2011 година.
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ГОЛЯМО ВЕЛИКДЕНСКО ХОРО НА ПЛОЩАДА В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

С много настроение на 25 
април, вторият ден  на Велик-
ден, на площада в гр. Елин Пе-
лин се проведе  Великденско 
надиграване.

Многобройните почита-
тели на народната музика 
и танци слушаха с наслада 

изпълненията на оркестър 
„Средец”  и още в началото се 
хванаха на хорото.

Изявата събра на площа-
да стотици граждани, дошли 
да се насладят на кръшните 
хора на талантливите тан-
цьори, които показаха, че  

шопите пазят и предават на 
поколенията българското 
народно танцово изкуство, 
красотата и багрите на бъл-
гарския фолклор. 

Инициативата се орга-
низира за първи път в град 
Елин Пелин, по идея и под па-
тронажа на Кмета на община-
та – г-жа Г. Георгиева.

В надпреварата взеха 
участие любителски клубове 
за народни хора от община 
Елин Пелин, както и люби-
телския клуб „Шопе” от с. 
Горна Малина. 

Кметът Галя Георгиева 
поздрави всички християни 
и гости. „Нека съхраним вя-
рата в чудото на Възкресени-
ето, нека запазим добротата 
в себе си и стремежът за раз-
бирателство!   Нека заедно - с 
разум и вяра, с постоянство и 
воля, да работим за един по-

добър свят, по-добър живот и 
по-добро бъдеще за нас и де-
цата ни.”,  подчерта в словото 
си тя.

Преди състезанието се 
изявиха детски танцови фор-
мации от читалищата на об-

щината. Кметът– Г. Георгиева 
и Председателят на Общин-
ския съвет – инж. Г.Костов  
връчиха наградите на побе-
дителите. 

Честито на 
победителите! 

КОНКУРС : шАРЕНО   ЯЙЦЕ

Кой от нас не се вълнува 
когато наближава Великден-
един от най-светлите пролет-
ни празници в нашия правос-
лавен календар.

Това е ден свързан с  мно-

жество обичаи и подготовка 
за празника.

Една седмица преди праз-
ника Народно читалище 
„Възраждане 1911”с. Догано-
во обяви конкурса „Шарено 

яйце”. 
В навечерието преди Ве-

ликден малки и големи се 
надпреварваха с бои и под-
ръчни материали да украся-
ват великденските яйца. 

По-младите ги боядисваха 
по новому, като използваха 
съвременни бои и методи за 
оцветяване, а по-възрастни-
те си знаеха по старому - с 
листата от коприва, лук и де-
телина.

На самия празник- Велик-
ден към читалището бързаха 
най-малките и най-нетърпе-
ливите. Носеха  в кошнички, 
кое от кое по-писани и по-ин-
тересно боядисани.

Много богато бе разно-
образието от багри, идеи и 
фигури изваяни от сръчните 
ръце на всички участници.

Журито с председател 

г-жа Маргарита Трифонова-
начален учител в ОУ”Св.Св. 
Кирил иМетодий” с.Доганово  
определи и най-красиво боя-
дисаните яйца на   Петя  Яне-
ва, Силвия Петрова и Кристи-

ана Евстатиева.
Най-усмихнато бе яйцето 

на Ангел Найденов, а най-
оригинално на Ема Петрова.

Всички участници получи-
ха поздравителни грамоти.

Темата на тазгодишния 
детски великденския кон-
курс за приложно и изобрази-
телно изкуство, обявен от ДП 
РАО бе  „Великденски багри”. 

Деца и ученици от селата  

Нови хан и Габра активно се 
включиха в конкурса и  изра-
ботиха уникални произведе-
ния,  плод на тяхната фанта-
зия и сръчност.

Според регламента на ини-

ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ НОВИ ХАН И ГАБРА ТВОРИХА В 
КОНКУРС НА ДП РАО

циативата те не бяха ограни-
чени в избора на техника за 
оцветяване и аранжиране на 
композициите си, освен да се 
съобразят с условието да се 
използват яйца или части от 
яйца при изработката. Деца-
та трябваше да се постараят 
да свържат грижите за при-
родните богатства и бъдеще-
то на района, в който живеят.

И тази година журито бе 
изправено пред голямо за-
труднение при избора на по-
бедителите.

ДП РАО се погрижи не само 
победителите да получат на-
гради, а и всички участвали в 
конкурса

Китна пролет е.Навън е слънче-
во и приказно.

В малкият салон на Народно 
читалище”Възраждане 1911”се 
проведе Пролетен шахматен тур-
нир.Той бе едно от мероприятията 
посветени на 100 годишнината от 
основаването на читалището. Над 

ПРОЛЕТЕН шАХМАТЕН ТУРНИР
черно-белите  поле-
та умуваха и малки 
и големи.Най-мла-
дият състезател 
Стоян Петров бе на 
18 години,а най-въз-
растния Стоил Бонев 
на 79 години.

Наградите осигу-
ри НЧ”Възраждане 
1911”.

Димитър Спасов-
кмет на селото поз-
драви участниците 
и обяви крайното 
класиране: І място -

Владимир Киров; ІІ място -Йоан Бо-
рисов; ІІІ място -Йордан Айвазов

 В следващият турнир,който 
ще се проведе през есента - състе-
зателите пожелаха да поканят за 
участие и някой от най-добрите 
шахматисти от гр.Елин Пелин и 
др.селища.
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„Националното състеза-
ние по български език беше 
поредното предизвикател-
ство за седмокласниците от 
СОУ „В.Левски”, както и за 
мен като техен преподавател, 
защото усвояването на езика 
е не само образователно за-
дължение, но и изграждане 
на самоувереност за бъдещи-
те ни изяви”, разказва Таня 
Цанева, преподавател по 
български език и литература 
в СОУ „В.Левски”.

В проведения общински 
етап на състезанието участ-
ваха 23 – ма участници от учи-
лището, а двама от тях бяха 
класирани за областния кръг 
на Националното състезание 
по български език – Деница 
Дянкова и Полина Иванова. 
След преодоляване и на това 
препятствие до Националния 
кръг достигна Полина Ивано-
ва, която представи СОУ „ В. 
Левски” на този форум заед-
но с още 54 участници – об-
ластни победители.

Пътят, извървян от Поли, 
бе не случайност, а логиче-
ско продължение на започ-
натото още в V клас, когато 
тя се представи отлично на 
областния етап на олимпиа-
дата по български език и ли-
тература, 6-ти клас – резулта-
тът й на областния етап също 
отличен, а на 30.04.2011 г. по-
стигна блестящия резултат 
от 91 точки на Националното 

ПОСТИЖЕНИЯ
СЕДМОКЛАСНИЧКАТА 
ПОЛИНА ИВАНОВА ОТ 

СОУ „ В. ЛЕВСКИ” – КЛАСИРАНА НА 
НАЦИОНАЛНО СъСТЕЗАНИЕ

На финалите на учени-
ческите игри по футбол за 
ученици от ХІ-ХІІ клас, възпи-
таниците на учителя по фи-
зическо възпитание и спорт 
Борислав Тонев от Професио-
налната гимназия по керами-
ка на гара Елин Пелин, след 
оспорвани и динамични сре-
щи срещу отборите на Смолян 
0:0 и Ловеч 0:1, в спорът за V и 
VІ място, победиха отборът – 
домакин – гр. Долна баня с 3:0 
и станаха пети в България.

Това е един огромен успех 
за общината ни, което доказ-
ва за пореден път, че футбо-
лът е традиция за нас и рано 
или късно успехите идват.

Това го доказаха и децата 
на ФК „ Левски 1923”, които се 

класираха на І място в Софий-
ска област и продължават 
борбата в Републиканските 
квалификации.

В момента и юноши – стар-
ша възраст имат възмож-
ности за класиране на І място 
в групата и да отидат на Репу-
бликанските финали.

От страниците на вестни-
ка изказваме благодарност 
на треньора и отговорника 
за детско-юношеския футбол 
в общината - Валентин Ве-
селинов, за неговата  съпри-
частност и отговорност към 
младите футболни надежди, 
за активността  му да  при-
влича все повече млади хора 
от общината, които желаят да 
тренират.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ ПО КЕРА-
МИКА – ПЕТИ В БъЛГАРИЯ

състезание и въпреки че 
не е в първата тройка се 
нареди в челото на най-
добре владеещите езика 
седмокласници.

Екипната работа по 
система  ТРЕАМ (стра-
тегията творчество, ре-
флексия, ефективност, 
активност, мотивация) 
е работеща и доказва, 
че съвременното обра-
зование е двустранен 
процес, в който партни-
ращите си взаимно се 
обогатяват, и ако нямаш 

въпрос, няма и отговор, а вся-
ко парченце знание е отговор 
на някакъв въпрос, уточнява 
преподавателката Т. Цанева. 
Нашата цел, казва тя, беше 
да вникнем в дълбините на 
думите, да разгадаем техните 
роли, да овладеем разноли-
ките им превъплащения. Това 
бе моментът, в който усетих 
силата на Йовковите слова 
„ Думата е страшно нещо, в 
нея са затворени изразните 
средства на всички изкуства: 
бои, линии, звукове, движе-
ния – всичко, стига да можеш 
да боравиш с нейните богат-
ства!”

 Участието в националния 
кръг на Националното със-
тезание по български език и 
литература доказа, че амби-
цията, ентусиазмът и посто-
янството съпътстват учени-
ците и грамотността е белег 
за духовност. Да бъдеш любо-
питен към това, което учиш, е 
получения шанс да активизи-
раш себе си, да се почувстваш 
значим.

На прага на 24 май пожела-
вам на всички преподаватели 
повече четящи и мотивирани 
ученици, а на всички ученици 
– удоволетворение от обуче-
нието, което получават.

Светъл 24 май на 
всички широко 

скроени личности!
Таня Цанева – преподавател 

в СОУ „В.Левски” гр. Елин Пелин

По инициатива на Българ-
ската библиотечно-информа-
ционна асоциация в партньор-
ство с Асоциация „Българска 
книга” от 2 до 23 април  в Бъл-
гария се проведе Национален 
маратон на четенето Походът 
на книгата. Проявата е посве-
тена на Международния ден на 
детската книга – 2 април и Све-
товния ден на книгата и автор-
ското право – 23 април. Иници-
ативата се провежда за първи 
път през 2006 г. като част от 
кампанията за популяризиране 
на четенето Четяща България. 
Любителите на хубавата книга 
се събират и четат заедно от-
къси от любими произведения. 
По традиция в София начало на 
Маратона дава кметът на града 

МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО В 
ОБЩИНСКАТА БИБЛИОТЕКА

Линдгрен „Децата от улица 
„Тряскаджийска”.

На 18 април общинският 
съветник Таня Постолова пред-
стави пред трите паралелки от 
IV клас на НУ „Христо Ботев” 
откъс от романа на Джек Лон-
дон „Белия зъб”. На следващия 
ден председателят на Общин-
ския съвет Георги Костов про-
чете пред първокласниците от 
началното училище  приказка-
та на Ран Босилек „Неродена 
мома”. На 20 април Магдалена 
Николова запозна учениците 
от II клас с откъси от приказ-
ния роман на английския писа-
тел Алън Милн „Мечо Пух”. Ма-
ратонът на четенето завърши 
на 21 април – Виолета Гацева 
чете на третокласниците от 
началното училище две глави 
от романа на Елин Пелин „Ян 
Бибиян”. 

Проявите бяха придружени 
от представяне творчеството 
на съответните автори, а след 
това – разговор с учениците за 
техни любими книги и герои, 
за значението на четенето и 
мястото на книгите в живота 
на всеки човек. Децата явно са 
били впечатлени от четенето, 
защото веднага се засили тър-
сенето на представените книги 
и автори, записаха се и нови чи-
татели. За по-траен ефект тази 
инициатива трябва да стане 
традиция и да се разшири още 
обхвата на участниците.

По инициатива на ръковод-
ството и класния ръководител 
на ІV клас, г-жа Даниела Апос-
толова учениците от НУ “Отец 
Паисий”-Гара Елин Пелин на 
14.04.2011год. в часовете по 
изобразително изкуство рисува-
ха върху бели тениски природни 
картини и планетата Земя и изпи-
саха следните призиви:”Земята-
нашият единствен дом!Да пазим 
природата чиста! Не изсичайте 
горите!Не замърсявайте водата и 
въздуха!”

След учебните часове учени-
ците почистиха класните стаи, 
училищния двор и района около 
училището, облечени с изрисува-
ните тениски.

В почистването се включиха 
учителите, директора на учили-
щето г-жа Даниела Георгиева, 
кмета на Гара Елин Пелин - г-жа 
Вяра Вучкова и родители.

Инициативата се проведе във 
връзка с честването на 110 го-
дишнината на Софийска област и 
кампанията на БТВ: “Да почистим 
България за един ден!”

За награда всички ученици 
получиха шапки, осигурени от 
председателя на Общинския съ-
вет г-н Георги Костов.

***
Тази година темата е “Мили-

ЕКО ИНИЦИАТИВИ ПО ПОВОД 
МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

природата и живота на плане-
тата!” си пожелаха учениците от 
училището.

Ръководството на училището 
изказва благодарност  на фирма 
„КАОЛИН”АД, осигурила подаръ-
ци за децата и техните любим-
ци!.

***
Отбелязването на междуна-

родния ден на Земята в Начално 
училище „Христо Ботев” гр. Елин 
Пелин бе съпроводено с много 
емоции и изненади. 

Четвъртокласниците подкре-
пиха идеята за опазване на окол-
ната среда като засадиха храсти в 
двора на училището. Бе проведен 
и конкурс за най-добра рисунка, 
като отличилите се бяха удосто-
ени с грамоти. Децата получиха 
сувенири с логото на учебното 
заведение, направени от техните 
избрани за училищната изложба 
рисунки. 

В навечерието на празника 
бе изнесен и открит урок-търже-
ство на английски език с ученици 
от четвърти клас под ръковод-
ството на г-жа Светла Костова  
пред учениците от всички трети 
и четвърти класове, както и пред 
родители. В края на тържество-
то участниците бяха зарадвани с 
вкусни изненади.  

с четене пред уче-
ници в Столична 
библиотека.

Маратонът на 
четенето в Об-
щинската биб-
лиотека започна 
на 12 април. Под 
мотото „Деца че-
тат на деца” тре-
ток ласничките 
Марина и Никол 
от класа на г-жа 
Ковачева чето-
ха пред деца от 
п р е д у ч и л и щ н а 
възраст на ЦДГ 
„Здравец” нача-
лото на повестта 

„Тошко Африкански” от Ангел 
Каралийчев. През следващи-
те дни други техни съучени-
ци продължиха четенето, но в 
детската градина. Избраните 
ученици бяха много горди от 
гласуваното им доверие от 
тяхната класна, а децата с удо-
волствие слушаха за лудории-
те и белите на африканската 
маймуна Тошко.

Маратонът продължи на 
15 април – Румяна Младенова, 
заместник-кмет на общината, 
чете откъс от романа на Роалд 
Дал „Матилда” пред ученици 
от III на СОУ „Васил Левски”. 
Веднага след това пред друга-
та паралелка третокласници 
Магдалена Николова прочете 
откъси от книгата на Астрид 

ард действия в зелено”. Тя фоку-
сира вниманието върху личния 
принос на всеки в общия стремеж 
към по-устойчив начин на живот. 
Идеята е да се регистрират един 
милиард действия за опазване на 
природата преди провеждането 
на световната среща за Земята в 
Рио де Жанейро през 2012 г.

Учениците от Основно учили-
ще „Христо Ботев” с. Равно поле 
се включиха в инициативата с из-
ложба на рисунки, изработване 
на табло за биоразнообразието  
и изложба на домашни любимци, 
която предизвика огромен инте-
рес.

„Нека всички ние да направим 
средата, в която живеем, по-чиста 
и по-здравословна, да съхраним 
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От 8 до 10  април в кино 
“Гео Милев”, гр. Пловдив се 
проведе VІІІ  Национален  
фестивал на детска забавна 
песен. 

Фестивалът се органи-
зира от Министерство на 
образованието, младежта и 
науката, община Пловдив, 
Обединен детски комплекс, 
Регионален инспекторат, 
Сдружение”Лъчи” и естрадно 
студио”Прима”.

Целта на събитието  е да 
съдейства за откриване на 
млади таланти и даде въз-
можност за изява на творче-
ските им  заложби и дарова-
ния, под прецизната оценка 
на Жан Пехливанов, предсе-
дател на журито и преподава-
тел в музикалната академия, 
композторът Йосиф Герджи-
ков ,както и представители 
на всички институции съор-
ганизатори.

Участвуваха 230 деца от 
21 града във възрастови гра-
ници от 6 до 18 години като 

ВОКАЛНА ГРУПА “шИК И ТРИК”  С НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
индивидуални изпълнители, 
дуети, формации. Вокална 
група”Шик и трик” при чи-
талище “Иван Вазов”, с. Нови 
хан бе представена от свои-
те солисти Венелина Бонева, 
Алекса Хюсеин и Александра 
Ивайлова. Във първа възрас-
това група Венелина Бонева 
бе отличена със третата на-

града на журито - грамота и 
парична награда.Сред огро-
мната конкуренция във тре-
та възрастова група не ос-
тана незабелязана и Алекса 
Хюсеин Шейтани. Нейното 
добро изпълнение бе оцене-
но от професионалното жури 
със специална награда.

Честито на наградените!

С тържествен концерт в 
двора на детското заведение, 
ОДЗ „ Здравец”  отбеляза 50 
години от своето създаване. 

 В приветствието си ди-
ректорката Десислава Кова-
чева, която е и бивша възпи-
таничка на градината споде-
ли : „Тук бяхме принцове и 
принцеси, нашите учителки 
караха приказките да оживя-
ват „рицарите” да ни защи-
тават и да влизат в битка за 
нас”. Тя изрази увереност, че 
и за днешните деца детската 
градина ще остане онзи кра-
сив дворец на най- детското 
царство, сцената, на която 
можеш да бъдеш и принца и 
кочияша, и феята и Пепеляш-
ка и всичко, което Животът 
навън ще те срещне”. 

На празника присъстваха 
бивши и настоящи директо-

ОДЗ „ЗДРАВЕЦ” ОТПРАЗНУВА 50–ТИЯ СИ РОЖДЕН ДЕН

–

–

ри, педагози, помощник-въз-
питатели, а също родители и 
близки на децата.

Тържеството бе уважено 

от кметът – г-жа Галя 
Георгиева, председате-
лят на Общинския съвет 
– инж. Г.Костов, замест-
ник кметовете на об-
щината Р.Младенова и 
Й.Йорданов, общински 
съветници, които зарад-
ваха персонала и децата 
с много подаръци. 

 Подарък за всички 
присъстващи бе вели-
колепният концерт на 
възпитаниците на ОДЗ 
„Здравец”, очаровател-
но пременени с пъстро-
цветни костюми. С пес-
ни, стихчета и танци 

малчуганите създадоха истин-
ски празнична  атмосфера и  
демонстрираха умения в раз-
лични жанрове. 
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Дете козирог: се ражда сериозно и си остава такова. Мно-
го е чувствително към родителската любов. Най-голямото му 
желание е хората да го уважават и да се съобразяват с него.

***
Дете водолей: се интересува от всичко ново, обича да му 

показват, обясняват, да му тълкуват света.
***

Дете риби: е срамежливо и най-вече интуитивно, в по-го-
ляма степен е податливо както на добро, така и на лошо.

***
Дете овен: е луда глава. Жадно е за приключения и прели-

ва от сърдечност.
***

Дете телец: е инат. Упорително и решително е. То е чувст-
вителна натура и има нужда от цел в живота.

***
Дете близнаци: е умно, любопитно, приказливо. Много 

държи на приятелите си и е роден актьор.
***

Дете рак: е силно привързано към семейството си. То е 
търсач на чудеса.

***
Дете лъв: е спокоряващо излъчване, изпълнено е с жизне-

ност и веселие. То е благородна и щедра натура.
***

Дете дева: обича да учи и проучва нещата. То е трудолюби-
во и податливо на вълнение.

***
Дете везни: е нежно, изящно, неизменно излъчва чар, гра-

ция и благородство. Обича спредливостта.
***

Дете скорпион: е дете с характер, крайно наблюдателно и 
непрекьснато си задава въпроси.

***
Дете стрелец: е засмяно, пълно с живот, твърде поривист-

то и се нуждае от свобода, открито пространство.

АСТРОЛОГИЯ ЗА РОДИТЕЛИ
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СУДОКУ

САЛАТА ВъЛшЕБЕН 
ВКУС

Продукти
3 бр. големи картофа
100 г хамбурски салам
50 г кашкавал
1 бр. кисела краставичка
200 г заквасена сметана
сол
Приготвяне  
Картофите се сваряват в 

подсолена вода, обелват се и 
се нарязват на малки кубче-
та. Така се нарязват салама и 
краставичката, а кашкавалът 
се настъргва на ердо ренде. 
Добавя се сметаната и всичко 
се обърква много хубаво. Из-
сипва се в чиния и се украся-
ва по желание.

***
ЗАЕК СъС СВИНСКО НА 

фУРНА
Необходими продукти:
1 млад заек
1 кг свинска плешка без 

кост или свински гърди /в 
никакв случай заден бут/

200 г гъби
1 кг картофи
50 г маслини
1 глава кромид лук
2 бр. дафинов лист
2-3 скилиди чесън
около 150 г рафинирано 

слънчогледово масло
черен и червен пипер
сол на вкус
Начин на приготвяне:
Добре почистеният млад 

заек се посолява и подправя 
с подправките и се поставя в 
подходящ съд за печене.

Непосредствено до него 

БъРЗО, ЛЕСНО, ВКУСНО

по същия начин се поставя 
свинското месо, което не се 
нарязва, а се оставя цялото 
парче.

Край месото се подреждат 
картофите, подправени със 
солта и объркани с гъбите /
бланшилани предварително, 
за да не заемат много място 
в тавата/, маслините , дафи-
новият лист, чесънът и лукът, 
нарязан на шайби.

Залива се с олиото, добавя 
се 1 ч.ч. вода на дъното на та-
вата.

Така приготвеното ястие 
се пече на умерена фурна.

Месото се обръща, за да 
се запече и от двете страни. 
Пече се докато остане на маз-
нина.

Съчетанието на крехко за-
ешко месо с тлъсто свинско е 
много добра комбинация. Яс-
тията са подходящи за праз-
нични дни.

***
ДУНАПРЕНЕН КЕКС
Продукти
5 бр. яйца

1 и 1/2 ч.ч. захар
1 ч.ч. пшенично нишесте 

(натурално)
100 мл вода
100 мл олио
1 бакпулвер
1 ванилия
1 и 1/2 ч.ч. брашно
2 с.л. какао по желание
Приготвяне  
Яйцата, захарта и ванили-

ята се разбиват с миксер до 
получаването на гъст пен-
лив крем. Прибавя се водата 
и олиото и продължава да се 
разбива. 

Добавя се нишестето при 
непрекъснато разбиване. 
Смесва си и се пресява браш-
ното с бакпулвера и се добавя 
при непрекъснато разбива-
не. 

Готовата смес изсипваме 
в намаслена и набрашне-
на кексова форма. Пече се в 
предварително загрята фур-
на на 180 С до готовност. По 
желание може да се остави 
част от сместа и да се оцвети 
с какао и да се нашари кекса.

Двама си говорят:
- Как е мъжкото на торба?
- Торбъл.
- Не, торбалан. А как е жен-

ското на змей?
- Змия.
- Не, тъща!

***
За какво мисли едмо куче 

в пустинята?
- Ако скоро не видя дърво, 

ще се напикая!
***
Мъж се прибира пиян вкъ-

щи.
- Пешо, къде ходиш бе?
- В бара !
- И какво прави в бара?
- Ааа... помагах!
- И как помага?
- Изпразвахме бутилки!

***
Учителката:
Казваме:
- Аз пеех, ти пееше. А как-

во ще кажеш, ако пееше Ма-
рийка?

Иванчо:
- Стига пя!

***
Учителката пита Иванчо:
- Иванчо, колко е 5+10?
- Не знам, госпожо.
- Лесно е. Представи си, 

че в единият си джоб имаш 5 
лева, а в другия 10. Значи?

- Значи съм сложил чужди 
панталони, госпожо.

***
- Иванчо дай да ти подпи-

ша бележника!
- Няма го.
- Защо?
- Дадох го на Петър да из-

плаши родителите си!
***

В детската градина прис-
тига комисия на проверка. 
Навсякъде ? чистота, тишина, 
спокойствие?

- Как сте го постигнали? 
- питат удивени хората от ко-
мисията.

- Ами, разделихме децата 
на групи, обясняват учител-
ките и повеждат комисията 
по коридора.

На вратите надписи:
“Много добри деца”.
“Добри деца”.
“Не особено добри деца”.
“Лоши деца”.
“Много лоши деца”.
“Ужасни деца”.
“Безнадеждни деца”.
“Иванчо”.

***
- Иванчо, едно птиче ми 

каза, че сте правили тест по 
математика. Какво получи?

- Питай птичето, майко!

СМЯХ


