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Как община Елин Пелин отпразнува 
24 май - ден на славянската писменост, просвета, и култура и 

изпрати абитюренти - четене на стр. 5 и 6

ЕЛИН ПЕЛИН – ДОМАКИН НА 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРНИР 

„БОДИГАРД 2011”

Подробности на стр. 7

ШОПСКИ ПРАЗНИК 2011
На гости ще са ни:
 Валя Балканска

 Николина Чакърдъкова
Румънеца и Енчев

Андреа 
Мирослав Илич

Пълната програма четете на 
последната страница на вестника

ЕЛИН ПЕЛИН – ДОМАКИН НА 
ЗАКЛюЧИТЕЛНИЯ КОНцЕРТ 

ПО ПОВОД 110-ГОДИШНИНАТА 
НА СОфИЙСКА ОБЛАСТ 

Подробности на стр. 2

ИСПАНСКАТА ГРУПА НА 
СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” НА 

СРЕЩА С АРЖЕНТИНСКИЯ 
ПИСАТЕЛ ХОРХЕ БУКАЙ 

Подробности на стр. 2

Общинските съветници решават
Решенията от петдесет и второто 

заседание и решенията взети на 
общите събрания на фирмите 

четете на стр. 3 и 4

ПРАЗНИцИ В С.НОВИ ХАН
Подробности на стр. 7

НА 1 юНИ цДГ ,, ПЧЕЛИцА” С.МУСАЧЕВО  
ПРАЗНУВА СВОЯ 30 ГОДИШЕН юБИЛЕЙ

Подробности на стр. 6

С МНОГО ДЕТСКИ УСМИВКИ И 
НАСТРОЕНИЕ ОТБЕЛЯЗАХМЕ 1 юНИ 
– МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО

Подробности на стр. 6 и 7
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ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 
ПРЕЗ ЛЯТОТО

На вниманието на земеделските производители 
Уважаеми съграждани,
Във връзка с настъпването на жътвената кампания 2011 

г. Ви напомняме, че всички сме ангажирани с опазването на 
селскостопанската продукция от пожари. Да не сме безучаст-
ни и нехаейки към труда на селскостопанските производи-
тели. Да уважим всяка капка пот по челата на земеделците. 
Нека се радваме на безпроблемна и безаварийна кампания. 
Това ще се случи, само ако спазваме правата и задълженията, 
произтичащи от новата Наредба Із -1053/19.04.2011, обн. В 
ДВ бр.39/19.04.2011 г.

Изрично напомняме, че паленето на стърнища и други 
растителни отпадъци и използването на открит огън не се 
разрешава. 

Далече сме от мисълта, че само ние, които н е се занимава-
ме със земеделие, трябва да спазваме правилата. Физически-
те и Юридическите лица, осъществяващи дейности в земе-
делските земи, също са длъжни да спазват гореспоменатата 
Наредба и то много по – стриктно и в разширен мащаб.

Съграждани, нека си помогнем взаимно, нека правим 
това, което трябва. За тези, които смятат, че това са празни 
приказки и не ги касае нищо, свързано с жътвената кампа-
ния 2011 грешат, но неспазването на Наредба Із -1053 води 
до последствия, в повечето случаи неприятни за потърпев-
шия. Да бъдем добри и съпричастни.

На вниманието на хората, търсещи работа!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – гр. ИХТИМАН информира  

своите клиенти – безработни лица и работодатели за про-
веждане на обща мини трудова борса на 28.06.2011 г. от 10.00 
ч. в център „ Работа” на ДБТ – Ихтиман.

Основната цел на борсата: Осъществяване на контакт и 
обмяна на информация между търсещите работа лица и ра-
ботодателите от общините: Ихтиман, Костенец, Елин Пелин 
и Горна Малина, с цел подпомагане трудовата реализация на 
безработните лица, както и улесняване директния подбор на 
кадри от работодателите.

За повече информация – звънете на тел. 0724/85477, ДБТ 
– Ихтиман.

ЕЛИН ПЕЛИН – ДОМАКИН НА 
ЗАКЛюЧИТЕЛНИЯ КОНцЕРТ ПО ПОВОД 

110-ГОДИШНИНАТА НА СОфИЙСКА ОБЛАСТ 

На Международния ден 
на детето - 1 юни 2011 г. в 
град Елин Пелин се проведе 
заключителния концерт по 
повод 110 годишния юби-
лей на Софийска област. 
Празникът бе открит от 
темпераментните танцьори 
на „Шопски ансамбъл”при 
читалище „Елин Пелин” гр. 
Елин Пелин.

 Със сърдечното „До-
бре дошли” в Столицата на 
шоплука – Елин Пелин, кме-
тът на общината г-жа Галя 
Георгиева поднесе своето 
приветствие към всички 
гости, а те никак не бяха 
малко. Областният управи-
тел на Софийска област, г-н 
Красимир Живков, лично 
връчи грамоти и призове на 
деца, учители и директори 
от областта за творчески 
и художествени постиже-

ния и участие в обявените 
в чест на юбилея конкурси 
за ученическо творчество. 
Награди получиха четири 
училища от общината – СОУ 
„В.Левски” гр. Елин Пелин, 
НУ „Отец Паисий” г.Елин Пе-
лин, ОУ „Кирил и Методий” 
с.Нови хан и ОУ”Хр.Ботев” 
с.Равно поле.

 Концертът продължи с 
песента „Дръж се, земьо”  на 
децата от ДВГ „Шик и трик” 
при читалище „Иван Вазов”. 
Следваха – изпълненията 
на Представителния дет-
ски фолклорен ансамбъл 
„Заря” при НЧ „Заря”- 1895, 
гр. Правец. Танците „Въл-

ците” и „Сънят на куклата” 
представиха модерен балет 
„Вайалет” община Косте-
нец. Анна Станчева от ДВГ 

„Шик и трик” при читалище 
„Иван Вазов”, с. Нови хан, 
изпълни песента „Боян-
ският майстор”. Празникът 
продължи с модерен балет 

„Експлозия” при читалище 
Н. Й. Вапцаров и танца „Вра-
нянска сюита”. Общинския 
детски ансамбъл „Божурче-

та”, община Божурище ожи-
ви фолклорните традиции с 
танца „Ой, шопе, шопе”. Поз-
драв към всички присъст-
ващи отправи 11-годишния 
ученик Мирослав Михайлов 
от с. Горна Малина с песни-
те „В един вълшебен свят” 
и „След края на света”, а де-
цата от ОДЗ „Вяра, надежда, 
любов” изпълниха танца 
„Чадърчетата”. Фолклорен 
ансамбъл „Балканска мла-
дост” при НЧ „Тодор Пеев 
– 1871”, гр. Етрополе, пред-
ставиха танца „Северна 
България”. Второкласни-
ците Анастасия Иванова и 
Нешо Генов изпяха „Хубава 
си моя горо”, а Атанас Лудов 

от ЦДГ „Евлампия Векило-
ва” стопли сърцата на всич-
ки присъстващи със стихо-
творението „Копривщица”. 
Празникът продължи с 
фолклорен танцов състав 
при НЧ „Слънце”, гр. Ихти-
ман и шопския танц „Закач-
ка”. Детска танцова школа 
„Зорница” при читалище 
„Иван Вазов – 1947”, община 
Костинброд, изпълни танца 
„Ние шопите”. Танц по песен 
„Самоков, тъй близък и да-
лечен” и танц по музика на 
„Бонд” представиха мажо-
ретен състав към спортна 
зала „Самоков”. Поздрави-
телният концерт продъл-
жи със състава за модерни 
танци от гр. Долна баня и 
танца „Денс микс” и дет-
ския мажоретен състав при 
с. Чавдар. Присъстващите 
имаха възможността да се 
насладят и на изпълнения-
та на духовия оркестър при 
Академията на МВР.

На 7 юни 2011г. известни-
ят аржентински автор Хорхе 
Букай осъществи втората 
си визита в България. Меро-
приятието,  организирано от 
издателска къща „Хермес“, се 
проведе във Висшия инсти-
тут по архитектура и строи-
телство в гр. София.  Испан-
ската група на СОУ „Васил 
Левски“ гр. Елин Пелин с ръ-
ководител помощник дирек-
тора на гимназията Зорница 
Делчева успя да се докосне до 
културното събитие. Учени-
ците имаха възможността да 
упражнят своите знания, слу-

шайки испанска реч, да взе-
мат автограф и да се снимат 
с автора. Като благодарност, 
учениците от СОУ „Васил Лев-
ски“ гр. Елин Пелин подариха 
на Хорхе Букай кошница с 
традиционни за страната ни 
сувенири и картичка, адреси-
рана към автора на испански 
език.

С лекота можем да кажем, 
че учениците от СОУ „Васил 
Левски“ гр. Елин Пелин отно-
во се наредиха сред най- при-
вилигированите от цялата 
страна и защитиха големите 
амбиции на училището.

ИСПАНСКАТА ГРУПА НА 
СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” НА 

СРЕЩА С АРЖЕНТИСНКИЯ 
ПИСАТЕЛ ХОРХЕ БУКАЙ 
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Общинските съветници решават    
РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН
На своето 52 заседание 

Общинският съвет не прие 
актуализацията на Програма-
та за управление и разпореж-
дане с общинско имущество.  
Причината – групите на ЗНС 
и БСП, гласуваха  „против”. По 
този начин предложенията 
на Кмета, отнасящи се до пре-
писки на граждани, свързани 
с прекратяване на съсобстве-
ност, ползване на имоти под 
наем и две продажби, бяха 
блокирани. Блокирани бяха 
и големи бизнес проекти, 
като прекия път между гр. 
Елин Пелин и с.Равно поле, 
осигуряващ достъп до всич-
ки индустриални обекти, 
както и  проект  на ”Рила газ”, 
който би помогнал за бъде-
щата газификация на селата 
Лесново и Петково. 

Решение № 1438
На основание чл.73, ал.2 

и във връзка с чл.69, ал.1 от 
Правилника за организацията 
и дейността на Общински съ-
вет- Елин Пелин, неговите ко-
мисии и взаимодействието му 
с Общинската администрация 
Предложение от Кмета на Об-
щина Елин Пелин- г- жа Галя 
Георгиева с вх. № гр. 5298(1)/ 
20.05.2011 г. и  Предложение 
от Валери Брънзелов-общин-
ски съветник за отпускане на 
безвъзмездна еднократна фи-
нансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин на г- н 
Кирил Йосифов- общински съ-
ветник да се разгледат в т. Раз-
ни от дневния ред.

Решение № 1439
На основание чл.73, ал.1 

и ал.2 и във връзка с чл.66 от 
Правилника за организацията 
и дейността на ОбС, неговите 
комисии и взаимодействието 
му с общинската администра-
ция и и чл.17 ал.1 т.1, чл.25, 
чл.27, чл.28 и чл.29 от ЗМСМА 
приема предложения дневен 
ред, както следва:

1. Предложения на по-
стоянната комисия по „Фи-
нанси, бюджет и икономика” 
от заседание, проведено на 
09.05.2011 година.

2. Предложения на посто-
янната комисия по ,, Терито-
риално селищно устройство, 
строителство и инфраструк-
тура” от заседание, проведено 
на 16.05.2011 година.

3. Предложения на посто-
янната комисия по ,, Инвести-
ции, управление и разпореж-
дане с общинско имущество” 
от заседание, проведено на 
17.05.2011 година.

4. Разни
4.1. Предложение от Кмета 

на Община Елин Пелин- г- жа 
Галя Георгиева с вх. № гр.

5298(1)/ 20.05.2011 г.
4.2.  Предложение  от  Ва-

лери  Брънзелов-  общински  
съветник  за  отпускане  на 
безвъзмездна еднократна фи-
нансова помощ от бюджета 
на Община Елин Пелин на г- н 
Кирил Йосифов- общински съ-
ветник.

Решение № 1440
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 
администрирането на местни-
те такси и цени на услуги на 
територията на Община Елин 
Пелин:

1. Не освобождава „ Юпи-
тер Стомана” ЕООД за УПИ ІV- 
общ., кв.19 по плана на с. Кру-
шовица  от  такса  за  услугите  
по  сметосъбиране,  сметоиз-
возване  и  обезвреждане  на 
битови отпадъци в депа или 
други съоръжения за 2011 го-
дина.

Мотиви:
1. Имота попада в район на 

организирано сметосъбиране, 
съгласно Удостоверение на 
звено „Екология” при Общи-
на Елин Пелин, представено в 
Общински съвет с писмо № П-
02-15925 /4/ от 24.02.2011г.

2. Не   е изпълнено условие-
то на   чл.19 ал.2 т.4 от Наредба 
за определянето и админи-
стрирането на местните такси 
и цени на услуги на територи-
ята на Община Елин Пелин, 
като не е приложено към Де-
кларацията Удостоверение от 
„ЧЕЗ България” ЕАД гр.София, 
че за последните 6 месеца пре-
ди подаване на декларацията 
за имота  е спряно електро-
подаването или не е присъе-
динен към съществуващата 
ел.мрежа.

Решение № 1441
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 
администрирането на местни-
те такси и цени на услуги на 
територията на Община Елин 
Пелин:

1. Не освобождава „Юпи-
тер Стомана” ЕООД за имот № 
022026, местност Богровски 
път, землище с. Мусачево от 
такса за услугите по смето-
събиране, сметоизвозване и 
обезвреждане на битови отпа-
дъци в депа или други съоръ-
жения за 2011 година.

Мотиви:
1. Имота попада в район на 

организирано сметосъбиране, 
съгласно Удостоверение на 
звено „Екология” при Общи-
на Елин Пелин, представено в 
Общински съвет с писмо № П-
02- 15925 /5/ от 24.02.2011г.

2. Не   е изпълнено условие-
то на   чл.19 ал.2 т.4 от Наредба 
за определянето и админи-
стрирането на местните такси 
и цени на услуги на територи-
ята на Община Елин Пелин, 
като не е приложено към Де-
кларацията Удостоверение от 
„ЧЕЗ България” ЕАД гр.София, 
че за последните 6 месеца пре-
ди подаване на декларацията 
за имота  е спряно електро-
подаването или не е присъе-
динен към съществуващата 
ел.мрежа.

Решение № 1442
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 
администрирането на местни-
те такси и цени на услуги на 
територията на Община Елин 

Пелин:
1. Не освобождава „ Гебрю-

дер Вайс” ООД за имоти №№ 
035041, 035040, 037004 и

037001, местност Морто-
заница, землище с. Мусачево 
от такса за услугите по смето-
събиране, сметоизвозване и 
обезвреждане на битови отпа-
дъци в депа или други съоръ-
жения за 2011 година.

Мотиви:
1. Имотите попадат в район 

на организирано сметосъби-
ране, съгласно Удостоверение 
от

Кмета на Община Елин Пе-
лин и звено „Екология” при 
Община Елин Пелин, предста-
вено в Общински съвет.

2. Не е изпълнено условие-
то на   чл.19 ал.2 т.4 от Наредба 
за определянето и админи-
стрирането на местните такси 
и цени на услуги на територи-
ята на Община Елин Пелин, 
като не е приложено към Де-
кларацията Удостоверение от 
„ЧЕЗ България” ЕАД гр.София, 
че за последните 6 месеца пре-
ди подаване на декларацията 
за имотите   е спряно електро-
подаването или не е присъе-
динен към съществуващата 
ел.мрежа.

Решение № 1443
На основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА определя макси-
мални цени за извършване на 
таксиметров превоз на пътни-
ци за един километър пробег, 
както следва:

-дневна тарифа- 0,90 лева
-нощна тарифа- 1,10 лева
Решение № 1444
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 раз-
мер на 1000 /хиляда/ лева на  
Валентина Сотирова Велева,  
във връзка с доказани здрав-
ни нужди на синът й Божидар 
Валентинов Велев.

Решение № 1445
На основание чл.9 от Пра-

вилника за реда за предоста-
вяне на еднократни безвъз-
мездни финансови помощи в 
полза на физически лица от 
бюджета на Общината да бъде 
предоставена еднократна без-
възмездна финансова помощ 
размер на 75.00 лв. от бюджета 
на Община Елин Пелин за 2011 
година, на следните лица: 

Стоян Петров Стоянов-гр. 
Елин Пелин 

Хатидже Мюмюн Осман-гр. 
Елин Пелин

Василка Димитрова Недял-
кова-гр. Елин Пелин

Стойко Младенов Никол-
чев-гр. Елин Пелин 

Цветанка Димитрова Анге-
лова-гр. Елин Пелин

Алексанка Атанасова Васи-
лева-гр. Елин Пелин

Рисавка Димитрова Йоано-
ва-с. Гара Елин Пелин

Роза Ангелова Тодорова-с. 
Гара Елин Пелин

Георги Йорданов Атков-с. 
Гара Елин Пелин

Иван Борисов Павлов-с. 
Гара Елин Пелин

Гергина Иванова Бенчева-
с. Гара Елин Пелин

Венета Петрова Първано-
ва-с. Гара Елин Пелин

Васил Миланов Николов-с. 
Гара Елин Пелин

Евдокия Тодорова Чекал-
ска-с.Равно поле

Илия Ангелов Кръплев-с. 
Равно поле

Траянка Методиева Куше-
ва-с. Равно поле

Иванка Димитрова Бондо-
ва-с. Равно поле

Симеон Иванов Печенов-с. 
Равно поле

Василка Благоева Стоянчо-
ва-с. Доганово

Галя Кирилова Борисова-с. 
Доганово

Траянка Мартинова Петро-
ва-с. Елешница

Димитър Николов Султов-
с. Елешница

Цветан Стойнов Николов-с. 
Елешница

Павел Борисов Минев-с. 
Елешница

Благой Атанасов Петков-с. 
Лесново 

Лиляна Петкова Петкова-с. 
Лесново

Стоил Яворов Веселов-с. 
Лесново

Вергиния Александрова 
Попова-с. Габра

Зарка Димитрова Корчако-
ва-с. Огняново

Николина Стойкова Симео-
нова-с. Богданлия

Решение № 1446
На основание чл.21 ал.1 

т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 
ал.1 от ЗУТ:

1.  Одобрява   ПУП-ПЗ „ За 
производствени, складови 
дейности и административ-

но обслужване ” на имот № 
072023, местност „Кривия 
път” в землището на с.Столник 
с ЕКАТТЕ 69448, Община Елин 
Пелин, Софийска област, със 
следните показатели: височи-
на на сградите – до 10м; плът-
ност на застрояване – до 60%; 
Кинт  – до 2.0; минимална озе-
ленена площ – 20%; начин на 
застрояване – свободно.

2. Проектирането, изграж-
дането и поддръжката на тех-
ническата инфраструктура, 
необходима за функционира-
нето на обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобре-
ния от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен 
план да бъде за сметка на съ-
ответния възложител  /соб-
ственик/,  съгласно  Решение  
№787/26.11.2009г.  на  Общин-
ски  съвет-Елин Пелин.

Решение № 1447
На основание чл.21 ал.1 

т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 
ал.1 от ЗУТ:

1.  Одобрява ПУП-ПЗ „ За 
производствени, складови 
дейности и административ-
но обслужване  ”  на  имоти    
161031  и  161032,  местност  „ 
Кривия  път  ”  в  землището  
на с.Столник с ЕКАТТЕ 69448, 
Община Елин Пелин, Софий-
ска област, 

със следните показатели: 
височина на сградите – до 
10м; плътност на застрояване 
– до 60%; Кинт  – до 2.0; мини-
мална озеленена площ – 20%; 
начин на застрояване – сво-
бодно.

2. Проектирането, изграж-
дането и поддръжката на тех-
ническата инфраструктура, 
необходима за функционира-
нето на обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобре-
ния от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен 
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Решения по Протокол 
№6 от Общо събрание на 
„Г Е Д – Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин, проведено на 
26.05.2011г.

Р Е Ш Е Н И Е  №37
На основание чл.73 ал.1 

от Правилника за организа-
цията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската 
администрация, във връзка 
с чл.138 ал.1 и чл.147 ал.2 от 
Търговски закон, чл.21 ал.1 
т.23 от ЗМСМА, приема дне-
вен ред на Общо събрание на 
„Газо-енергийно дружество 
-Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 
Пелин, както следва:

1. Приемане на Годишен 
доклад за дейността на „Газо-
енергийно дружество-Елин 
Пелин” ЕООД за 2010 година.

2. Вземане на решение за 
освобождаване на управите-
ля на „Газо-енергийно дру-
жество-Елин Пелин” ЕООД от 
отговорност.

3. Вземане на решение за 
разпределяне на печалбата 
на „Газо-енергийно друже-
ство-Елин Пелин” ЕООД за 
2010г.

4. Разни 
Р Е Ш Е Н И Е  №38
На основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, 
т.3 от Търговски закон, при-
ема Годишен доклад за дей-
ността на  „Газо-енергий-
но дружество-Елин Пелин” 
ЕООД гр.Елин Пелин за 2010 
година, съгласно приложе-
нието в протокола с вх.№ 08-
5157/24.03.2011г.

Р Е Ш Е Н И Е  №39
На основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 

от Търговски закон, освобож-
дава Управителя на „Газо-
енергийно дружество-Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин 
от отговорност за 2010г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 40
На основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 
от Търговски закон, реали-
зираната през 2010 г. печал-
ба на „Газо-енергийно дру-
жество-Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин да бъде реин-
вестирана на 100%  за изпъл-
нение на Инвестиционната 
програма на Дружеството за 
2011 година.

Решения по Протокол 
№6 от Общо събрание на 

„М Б А Л – Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин, проведено 

на 26.05.2011г.
Р Е Ш Е Н И Е  №22
На основание чл.73 ал.1 

от Правилника за организа-
цията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската 
администрация, във връзка 
с чл.138 ал.1 и чл.147 ал.2 от 
Търговски закон, чл.21 ал.1 
т.23 от ЗМСМА, приема дне-
вен ред на Общо събрание 
на „МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин, както следва:

1. Годишен доклад за 
дейността на „МБАЛ-Елин 
Пелин” ЕООД за 2010 година.

2. Приемане на годишен 
счетоводен отчет за 2010г. на 
„МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД.

3. Вземане на решение за 
освобождаване на управи-
теля на „МБАЛ-Елин Пелин” 
ЕООД от отговорност.

4. Вземане на решение за 
разпределяне на печалбата 
на „МБАЛ-Елин Пелин” ЕООД 

за 2010г.
5. Разни
Р Е Ш Е Н И Е  № 23
На основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, 
т.3 от Търговски закон, при-
ема Отчет за дейността и Го-
дишен счетоводен отчет на  
„Многопрофилна болница за 
активно лечение-Елин Пе-
лин” ЕООД гр.Елин Пелин за 
2010 година, съгласно при-
ложенията в протокола под 
№08-5161/2011г.

Р Е Ш Е Н И Е  № 24
На основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 
от Търговски закон и след 
станалите разисквания, Об-
щински съвет Елин Пелин  в 
качеството си на упражняващ 
правата на собственост на 
Община Елин Пелин в качест-
вото й на едноличен собстве-
ник на капитала на „Многоп-
рофилна болница за активно 
лечение-Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин

Р Е Ш И:
На основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.5 
от Търговски закон, освобож-
дава Управителя на „Многоп-
рофилна болница за активно 
лечение -Елин Пелин” ЕООД 
гр.Елин Пелин от отговор-
ност за 2010г.

Решения по Протокол 
№6 от Общо събрание 

на „Медицински център І 
– Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 

Пелин, проведено на 
26.05.2011г.

Р Е Ш Е Н И Е  №26
На основание чл.73 ал.1 

от Правилника за организа-
цията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимо-

действието му с общинската 
администрация, във връзка 
с чл.138 ал.1 и чл.147 ал.2 от 
Търговски закон, чл.21 ал.1 
т.23 от ЗМСМА, приема дне-
вен ред на Общо събрание на 
„Медицински център І -Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин, 
както следва:

1. Приемане на годишен 
счетоводен отчет за 2010г. на 
„Медицински център І-Елин 
Пелин” ЕООД.

2. Вземане на решение за 
освобождаване на управите-
ля на „Медицински център 
І-Елин Пелин” ЕООД  от отго-
ворност.

3. Вземане на решение за 
разпределяне на печалбата 
на „Медицински център І -
Елин Пелин” ЕООД за 2010г.

4. Разни.
Р Е Ш Е Н И Е  №27
На основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 
от Търговски закон, приема 
Годишен счетоводен отчет на  
„Медицински център І -Елин 
Пелин” ЕООД гр.Елин Пелин 
за 2010 година, съгласно при-
ложението в протокола под 
№08-5082/28.02.2011г.

Р Е Ш Е Н И Е  №28
На основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, 
т.5 от Търговски закон, осво-
бождава Управителя на „Ме-
дицински център І -Елин Пе-
лин” ЕООД гр.Елин Пелин от 
отговорност за 2010г.

Р Е Ш Е Н И Е  №29
На основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 
от Търговски закон, реали-
зираната през 2010 г. печал-
ба на „Медицински център І 
- Елин Пелин” ЕООД гр.Елин 

Пелин да бъде реинвестира-
на на 100%  за закупуване на 
апаратура за нуждите на Дру-
жеството.

Р Е Ш Е Н И Е  № 29 по 
Протокол №5 от Общо съ-
брание на „Синанец” ЕООД 
гр.Елин Пелин, проведено 

на 26.05.2011г.
На основание чл.73 ал.1 

и ал.2  от Правилника за ор-
ганизацията и дейността на 
ОбС, неговите комисии и 

Р Е Ш И:
На основание чл.73 ал.1 

от Правилника за организа-
цията и дейността на ОбС, 
неговите комисии и взаимо-
действието му с общинската 
администрация, във връзка 
с чл.138 ал.1 и чл.147 ал.2 от 
Търговски закон, чл.21 ал.1 
т.23 от ЗМСМА, приема дне-
вен ред на Общо събрание на 
„Синане;” ЕООД гр.Елин Пе-
лин, както следва:

1. Приемане на Отчет за 
работата и Годишен счетово-
ден отчет за 2010г. на „Сина-
нец” ЕООД гр.Елин Пелин.

2. Вземане на решение за 
освобождаване на управите-
ля на „Синанец” ЕООД гр.Елин 
Пелин от отговорност.

3. Разни
3 . 1 Д о к л а д № 3 /

18.11.2010г. на Комисия-
та по чл.25 от ЗПРКИ, вне-
сен в ОбС с писмо № ОС-
4480/23.11.2010г. относно 
наличие или липса на кон-
фликт на интереси по пре-
писка на Комисията № КИ-
03/2010г.

3.2 Изказване на 
М.Маринов – бивш Управи-
тел на Дружеството, съгласно 
молба №ГР-5309/20.05.11г.

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА OБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

план да бъде за сметка на съ-
ответния възложител  /соб-
ственик/,  съгласно  Решение  
№787/26.11.2009г.  на  Общин-
ски  съвет-Елин Пелин.

Решение № 1448
На основание чл.21 ал.1 

т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 
ал.1 от ЗУТ:

1.  Одобрява   ПУП-ПЗ „ За 
производствени, складови 
дейности и административно 
обслужване  ”  на  имоти  №№  
071048  и  071033,  местност  „  
Кривия  път  ”  в  землището  
на с.Столник с ЕКАТТЕ 69448, 
Община Елин Пелин, Софий-
ска област, със следните пока-
затели: височина на сградите 
– до 10м; плътност на застро-
яване – до 60%; Кинт  – до 2.0; 
минимална озеленена площ 
– 20%; начин на застрояване 
– свободно.

2. Проектирането, изграж-
дането и поддръжката на тех-
ническата инфраструктура, 
необходима за функционира-
нето на обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобре-
ния от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен 
план да бъде за сметка на съ-
ответния възложител  /соб-
ственик/,  съгласно  Решение  
№787/26.11.2009г.  на  Общин-
ски  съвет-Елин Пелин.

Решение № 1449
На основание чл.21 ал.1 

т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 
ал.1 от ЗУТ:

1. Одобрява П У П -
ПЗ за „ Магазин с администра-
тивна и складова част ” на имот 
№080054, местност „Камико” 
в землището на с.Елешница с 
ЕКАТТЕ 34120, Община Елин 
Пелин, Софийска област, със 
следните показатели: височи-
на на сградите – до 15м; плът-
ност на застрояване – до 60%; 
Кинт  – до 2.5; минимална озе-
ленена площ – 20%; начин на 
застрояване – свободно.

2. Проектирането, изграж-
дането и поддръжката на тех-
ническата инфраструктура, 
необходима за функционира-
нето на обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобре-
ния от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен 
план да бъде за сметка на съ-
ответния възложител  /соб-
ственик/,  съгласно  Решение  
№787/26.11.2009г.  на  Общин-
ски  съвет-Елин Пелин.

Решение № 1450
На основание чл.21 ал.1 

т.11 и т.13 от ЗМСМА, чл.129 
ал.1 от ЗУТ:

1.  Одобрява ПУП-ПРЗ „За 
вилно застрояване” на имот № 
060019, местност „Асичалия” в 
землището на с.Богданлия с 

ЕКАТТЕ 04604, Община Елин 
Пелин, Софийска област, с 
който се образува нов УПИ ХХ-
060019 За вилно застрояване 
в кв.23 по плана на в.з.Побит 
камък, Община Елин Пелин, 
Софийска област, със следни-
те показатели: устройствена 
зона – Ов, височина на сгради-
те – до 7м; плътност на застро-
яване – до 40%; Кинт – до 0.8; 
минимална озеленена площ 
– 50%; начин на застрояване 
– свободно.

2. Проектирането, изграж-
дането и поддръжката на тех-
ническата инфраструктура, 
необходима за функционира-
нето на обектите, които ще се 
изграждат, съгласно одобре-
ния от Общински съвет-Елин 
Пелин подробен устройствен 
план да бъде за сметка на съ-
ответния възложител  /соб-
ственик/,  съгласно  Решение  
№787/26.11.2009г.  на  Общин-
ски  съвет-Елин Пелин.

Решение № 1451
На основание чл.33, ал.1, 

т.2 от ЗМСМА приема предло-
жението на г- н Георги Кос-
тов и отлага Предложение на 
Кмета на Община Елин Пелин- 
г- жа Галя Георгиева с вх. № 
ОА- 5297/ 17.05.2011 г., относ-
но актуализиране на пазарна 
оценка на недвижим имот – 
частна общинска собственост, 

Общинските съветници решават    

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ПЕТДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН
съставляващ: незастроен УПИ 
V-65, кв. 27 по плана на с. Чу-
рек.

Решение № 1454
На основание чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА:
1. Издава декларация за съ-

гласие за спазване на ограни-
чения и забрани отнасящи се за 
Пояс ІІ на СОЗ залегнали в при-
ложение № 2 към чл.10, ал.1 от 
Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за 
условията и реда за проучване, 
проектиране, утвърждаване 
и експлоатация на СОЗ около 
водоизточниците и съоръ-

женията за питейно- битово 
водоснабдяване и около во-
доизточниците на минерални 
води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и 
хигиенни нужди, в качество-
то си на собственик на имот 
№ 000161 с начин на трайно 
ползване- полски път, за част 
с площ от 168 кв.м, включени 
в СОЗ ІІ пояс отразени в скица 
№ Ф00961/ 19.03.2010 г.

Пълният текст на Решени-
ята четете на сайта на общи-
на Елин Пелин:  

www.elinpelin.org

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

от стр. 3
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„ВЪРВИ, НАРОДЕ, ВЪЗРОДЕНИ!”
С ПРАЗНИЧЕН КОНцЕРТ ОТБЕЛЯЗАХМЕ 24 МАЙ

Денят на славянската 
писменост и култура по тра-
диция и тази година бе отбе-
лязан тържествено в гр. Елин 
Пелин. 

Свежото утро на 24 май 
събра учениците и децата от 
учебните заведения в града 
и много граждани на пл. „Не-
зависимост”, за да отбележат 
празника  на Светите братя 
– Кирил и Методий. Концер-
тът бе открит от изпълнения 
на духовия оркестър” Ст. Сте-
фанов” и мажоретния състав 
при читалище „Светлина” 
гара Елин Пелин. За доброто 

настроение на всички се по-
грижиха учениците от СОУ 
„В.Левски”, НУ „Христо Бо-
тев”, децата от двете детски 
градини и ВГ „Камбанки” към 
читалището, чиито песни, 
танци и стихове, спечелиха 
заслужените овации на пуб-
ликата.

С празнично приветствие 
към учителите, учениците 
и дейците на културата се 
обърна кмета на общината 
– г-жа Галя Георгиева. 

„Поздравявам Ви с праз-
ника на българската просве-

На първия си 15 - ти сеп-
тември всеки ученик знае, че 
ще настъпи денят, в който за 
последен път ще прекрачи 
прага на училището си.

 Този ден дойде и тази го-
дина, по традиция в СОУ „В. 
Левски” казаха „На добър час” 
на своите абитуриенти. На 24 
май те за последен път чуха 
училищния звънец..

Като специален подарък 
за абитуриентите, XI клас 
подготвиха тържество с мно-
го изненади по случай тях-
ното изпращане. Дванадесе-
токласниците от своя страна 
бяха ослепителни. С красиви 
рокли и костюми, всеки един 
от тях пристигна в училище 
по свой оригинален начин 
„като за последно“.

Директорът на СОУ „Васил 
Левски” гр. Елин Пелин- г-жа 
Юлия Стефанова поздрави 

завършващите.Тя  им пожела 
бъдещи успехи и ги изпрати, 
както подобава- с погача и 
мед. 

Кметът на община Елин 
Пелин -  г-жа Галя Георгиева 
също поздрави абитуриенти-
те и дари на всеки албум.

След напускането на учи-
лището Випуск 2011 отпраз-
нуваха своята бална вечер в 
Сандански, а след това отпъ-
туваха за Гърция. В южната 
ни съседка те прекараха по-
следните си дни заедно и се 
насладиха на незабравима и 
заслужена почивка.

Зрелостниците ще запа-
зят в сърцата си частица от 
магията на училището, което 
им помогна, не само да израс-
нат като добри професиона-
листи в своите професии, но 
и да станат добри и достойни 
хора.

СОУ „В.ЛЕВСКИ” ИЗПРАТИ 
ЗРЕЛОСТНИцИТЕ ОТ 

ВИПУСК 2011

ДВАМА АБИТУРИЕНТИ ИЗПРАТИ ДОМА ЗА 
ДЕцА В С. ДОГАНОВО

Тази година Соня Андре-
ева и Мартин Димитров от 
Дома за отглеждане на деца, 
лишени от родителски гри-
жи в с. Доганово са двамата 
абитуриенти от Випуск 2011 
г. на СОУ „В.Левски” гр. Елин 
Пелин. 

С помощта на дарители 
чаровните абитуриенти по 
нищо не се различаваха от 
своите съученици. Тоалетите, 
бижутата, обувките и при-
ческите на Соня и Мартин 
за балната вечер са дарение 

от спонсори, средствата за 
абитуриентската вечер, пък 
са събрани от техни съуче-
ници от СОУ „В.Левски” на 
провелия се миналата годи-
на коледен благотворителен 
концерт. За джобните пари 
на децата за екскурзията до 
Гърция се погрижиха общин-
ските съветници,  а кметът 
на общината – Г. Георгиева 
им дари средства, които ще 
са им необходими при започ-
ване на самостоятелен живот 
в защитеното жилище в с. 

Гормазово.
По традиция абитуриен-

тите се изпратиха на подоба-
ващо тържество, организира-
но от работещите в Дома, на 
което са събраха всички въз-
питаници  и персонала. 

Тържеството бе уважено 
от общинското ръководство 
– кметът на общината – Галя 
Георгиева, председателят 
на Общинския съвет – инж.
Г.Костов, заместник кметове-
те – Р. Младенова и Й. Йорда-
нов, много общински съвет-
ници,  близки на абитуриен-
тите и приятелите на Дома 
– рокерите.

Деца, с тяхната съдба ряд-
ко имат възможност да се 
радват на атрактивни авто-
мобили и разкош в деня на 
завършването си.  Малко уси-
лие от голяма група любите-
ли на мотоциклетите напра-
ви бала на Соня и Мартин и 
празника 24 май за децата от 
Дома още по-запомнящ се.

 И тази година рокерите 
съпроводиха с атрактивни-
те си мотоциклети абитури-
ентите до гимназията в гр. 
Елин Пелин.

та и култура и славянската 
писменост, денят на словото 
и знанието, един от най-свет-
лите национални празници!

Днес, ние се прекланяме 
пред святото дело на първо-
учителите Кирил и Методий, 
пред поколенията учители, 
извели от тъмата на незна-
нието българския дух, съхра-
нили националната ни иден-
тичност със силата на слово-
то и знанието.

В този празничен ден има-
ме основание да изпитваме 
гордост и самочувствие за 

нашето богато културно – ис-
торическо наследство, защо-
то сме народ, чиято култура 
е един от стълбовете на евро-
пейската цивилизация.

На днешния празник с 
дълбока почит и възхищение 
се обръщаме към достойния 
труд на учителите и дейците 
на културата и читалищното 
дело от община Елин Пелин. 
Благодарим Ви за ежеднев-
ните усилия и труд в област, в 
която никога не е било лесно 
да се работи, но в наши дни 
това е истинско предизвика-
телство към личността и про-
фесионалиста.

Бъдете здрави и силни! 
Желая Ви удовлетворение от 
избраната професия. Пазете 

живи въглените на родолю-
бието, за да съхраним бъл-
гарщината!” – каза в празнич-
ното си слово кметът.

По повод празника – за 
професионализъм и постиг-
нати високи резултати в ра-
ботата тази година с грамоти 
на Началника на РИО – Со-
фийска област бяха удостое-
ни Гергана Иванова – дирек-
тор на НУ „Хр.Ботев” гр. Елин 
Пелин и Галина Спиридо-
нова – пом.директор на СОУ 
„В.Левски” гр. Елин Пелин

Престижната национал-
на награда „Неофит Рилски” 
тази година бе връчена на 
Румяна Генадиева - начален 
учител в НУ ”Христо Ботев” 
град Елин Пелин.
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НА 1 юНИ цДГ ,, ПЧЕЛИцА” С.МУСАЧЕВО  
ПРАЗНУВА СВОЯ 30 ГОДИШЕН юБИЛЕЙ

На 20 май т. г. в двора на Професионалната гимназия по керамика, 
гара Елин Пелин се проведе официална церемония по повод изпра-
щането на абитуриентите от випуск 2011 г.  

Директорът на училището инж. Натащка Колева поздрави аби-
туриентите и награди първенците на випуска.  Успешен старт в жи-
вота на абитуриентите пожелаха и гостите на тържеството – г-жа 
Г.Георгиева – кмет на община Елин Пелин, която подари на 22 зре-
лостници албуми и кметът на с. Гара Елин Пелин – г-жа Вяра Вучко-
ва.

„ВЪРВИ, НАРОДЕ, ВЪЗРОДЕНИ!”
ПГ ПО КЕРАМИКА  ИЗПРАТИ  

АБИТУРИЕНТИТЕ СИ 

ЩЕ МИ ЛИПСВАШ, 
УЧИТЕЛКО ЛюБИМА!

от  Преслава Пенева - ІV б“ клас
Завършвам 4 клас, последната учебна година в НУ“ Христо Бо-

тев“.
 Хиляди въпроси се въртят в главата ми…. Не чувствам щастие, 

тъжно ми е. Много тъжно!
 Сега, когато остават само още няколко часа, искам да стоя в мое-

то училище повече от всякога, макар че никой не го изисква от мен. 
Сега никой не изпитва, не пише отсъствия, не се кара за поредното 
закъснение за час….

 Сякаш вчера прекрачих за първи път училищния праг, а сега- за-
вършвам 4 клас.

 Вратата ще се затвори, ще чуя милите думи“ На добър час“ и ще 
продължа по дългата пътека наречена учение.

„Всеки край е едно ново начало“- така ме успокоява нашата люби-
ма класна г-жа Илчева….

Но какво ще бъде всяко начало на деня без лицето на любимата 
учителка.Защо? Защо ще ми липсва - нали беше толкова взискател-
на…..

Тя е вярвала във всеки от нас. Вярвала е че можем да бъдем по- 
добри.Тя ни направи добри ученици, които умеят да мислят, да пре-
ценяват, които умеят да общуват, да се сприятеляват и най- вече ни 
научи, че трябва да преследваме до край мечтите си.

Тя възпита у нас постоянството, изгради ценности, даде начало-
то, за да можем сега, когато отиваме в друго училище да успеем.

Тя ни научи, че учението е път и цел, а имаме ли цел, ще намерим 
пътя.

На този ден, със сълзи в очите и с дълбок поклон, казвам – Бла-
годаря!

Ще ми липсваш, г-жо Илчева, ще ми липсваш, мое любимо учили-
ще…..                         

С богата концертна програма – с  много песни, стихове, танци и 
спортни игри учениците от НУ „Отец Паисий” на гара Елин Пелин на 
20 май отбелязаха Денят на славянската писменост, просвета и кул-
тура. Дворът на училището бе изпълнен от весели ученици, усмих-
нати родители и учители. Най-развълнувани от празника бяха пър-
вокласниците, които получиха първото си свидетелство и книжки 
с любими детски приказки от гостите на тържеството – кметът на 
община Елин Пелин – г-жа Г. Георгиева и кметът на гара Елин Пелин 
– г-жа Вяра Вучкова.  Директорът на училището Даниела Георгиева 
поздрави присъстващите по повод светлия празник и  връчи грамоти 
и предметни награди за постигнати високи  резултати в обучението 
и в извънкласните дейности.

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕц ПАИСИЙ” 
ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН ОТБЕЛЯЗА 24 МАЙ

Слънчеви лъчи са огрели 
двора на красивата детска гра-
дина на с.Мусачево. Всичко грее 
празнично - украсената сцена, 
трептящите флагчета, цветни-
те балони...

Настроението е празнично. 
На входа, по стара българска 
традиция, момичета облечени 
с шопска носия,  посрещат гос-
тите с питка. 

На тържествения концерт 
по повод 30 рожден ден при-
състваха: г-жа Галя Георгиева- 
кмет на Община Елин Пелин, 
заместник кметовете - г- н Йор-
дан Йорданов и  г- жа Румяна 
Младенов, г-жа Ангелина Или-
ева – гл.експерт „Образование”, 
кметът на с.Мусачево – Стоян 
Цветков, общински съветници, 
директори на общински детски 
градини, училищни настояте-
ли, общественици, бивши слу-

Веселието стартира с на-
родния танц „Ръченица” изпъл-
нен от най-малките участници 
в групата по хореография, кои-
то привлякоха вниманието на 
всички. Песните и танците пре-
дизвикаха незабравими емо-
ции у гостите и родителите.  

„Всичко, което преживях-
ме този ден, не би се случило, 
ако не беше амбицията и твор-
ческия труд на колектива на 
детската градина с подкрепата 
и разбирателството на родите-
ли, съмишленици, спонсори и 
ръководството на Общината. 
Получихме и много подаръци, 
които подновиха материалната 
база. 30-годишният юбилей е 
една своеобразна връзка меж-
ду миналото, настоящето и бъ-
дещето.  Дано всеки да съхрани 
по нещо за себе си и не го за-
бравя! ”, сподели директорката 
В.Димитрова.

жители на детската градина, 
много родители и близки на 
децата.

За всички, които с много 
любов са градили доброто име 
на детската градина, които са 
оставили част от себе, бе тър-
жественото обръщение и при-
ветствие на Веселка Димитро-
ва – директор на градината. 

Човек обича детството се 
така, както обича дома и Роди-
ната си. Детството е един пре-
красен свят от чудеса и странно-
сти, а приказното и вълшебното 
са главните обитатели на този 

свят. И ако ние решим и спрем да 
му вярваме, все едно да се прос-
тим безвъзвратно с детството, с 
мечтите, с поезията и полета на 
въображение.

На 01.06.2011г. децата от 

забравено.
Гост на търже-

ството беше кмета 
на гара Елин Пелин 
Вяра Вучкова, която 
изненада малчуга-
ните с подаръци.

С гордост и мъ-
ничко тъга в очите, 
учителките – Герга-
на Аргирова и Лилия 
Вътова отправиха 
последни сърдечни 
пожелания и напът-
ствия към своите 
възпитаници. 

На всички наши 
деца от подготви-
телна група поже-
лаваме здраве и НА 
ДОБЪР ЧАС в първи 
клас!

ДЕТСТВО КАТО В ПРИКАЗКА
първа, втора и трета групи на 
ЦДГ „Слънце”, гара Елин Пелин 
превърнаха този ден в неповто-
римо преживяване и незабравим 
спомен в крайгодишния благот-
ворителен бал „Детство като в 
приказка”.

Във вълшебната гора оживя-
ха любимите герои от приказки. 
На воля танцуваха и се веселяха 
„котаракът в чизми”, многоброй-
ни принцеси и принцове, калин-
ки, пеперуди, които поздрави-
ха гостите с безброй усмивки. 
Щастливата публика, горещо 
аплодира спектакъла, превър-
нал се за всички в незабравимо 
преживяване.

Развълнувани и трогнати ро-
дителите благодариха на учите-
лите за грижата за техните деца. 

Педагогическият колектив 
на ЦДГ „Слънце” благодарят на 
всички, които се отзоваха и да-
риха средства за детската гра-
дина!

СБОГОМ ДЕТСКА ГРАДИНА,
ЗДРАВЕЙ ПЪРВИ КЛАС!

На 30 май бъдещите учени-
ци от подготвителна група на 
ЦДГ”Слънце”, гара Елин Пелин по-
лучиха своите удостоверения за 
завършена предучилищна степен. 
С много емоции и жар, те пяха и 
рецитираха пред многобройните 

родители и гости. 
Децата от подготвителна група 

показаха колко много са научили 
през годините, прекарани в дет-
ската градина. Хванати за ръце те 
показаха приятелството между 
тях, което никога няма да бъде 
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На 27 май т.г на пл. „Незави-
симост” в град Елин Пелин бе да-
ден старта на тридневния меж-
дународен турнир “Бодигард 
2011”. 

Той се организира за 4-та 
поредна година от Българска 
федерация по бойно-приложни 
спортове, със съдействието на 
Националната служба за охрана 
и АСО – БА „Секюрити”ЕООД.

Тази година турнирът се про-
веде под патронажа на кмета на 
община Елин Пелин – г-жа Галя 
Георгиева. 

3 отбора от България и 3 от 
чужбина - Украйна, Молдова и 
Румъния.

 взеха участие в междуна-
родната изява и демонстрираха 
развитието на спортно-техни-
ческите и професионални уме-
ния в областта на охранителния 
сектор, с цел да се популяризира 
пред обществото сложната про-
фесия на охранителя.

Откриването на турнира по-
четоха Светлин Танчев – депутат 
от ПГ на ГЕРБ, Областния упра-
вител на Софийска област – Кр. 
Живков, комисар Н.Николов – 
директор на Областна дирекция 
на МВР -София, директорът на 

ЕЛИН ПЕЛИН – ДОМАКИН НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРНИР „БОДИГАРД 2011”

специализирания отряд за борба 
с тероризма – гл.комисар Кирил 
Димов, полк. Мл.Илиев от НСО и 
кмета на община Г.Малина.

Програмата стартира с де-
монстрации на съпровождане 
на VIP персона и похвати на фи-
зическа защита, като най-голям 
брой точки събра отборът на На-
ционална служба охрана. 

Участниците демонстрираха 
майсторско управление на авто-
мобил, както и умения по стрел-
ба от автомобил, стрелба при 
съпровождане на VIP лице и ско-

ростна стрелба от различни по-
ложения. Любителите на бойни-
те спортове имаха възможност-
та да се насладят на уменията на 
участниците в ръкопашния бой. 
Те  показаха и евакуация на VIP 
лице, както и търсене на взрив-
ни устройства. Изпълнението 
на демонстрациите привлече 
вниманието и любопитството на 
местните.

Първо място в отборно-
то класиране бе присъдено на 
Службата за охрана на прези-
дента на Република Молдова,  ІІ 
място – на НСО – България, а ІІІ 
място – на Службата за охрана 

на президента на Република Ук-
райна.

В дисциплината „Бойно – 
приложни спортове” І място спе-
чели отборът на Националната 
служба за охрана – България; в 
дисциплината „VIP –съпрово-
ждане” първо място зае отборът 
на Молдова, в дисциплината 
– „Откриване на взривни устрой-
ства в автомобил” на І място се 
класира отборът на АСО – БА „Се-
кюрити” ЕООД, отборът на Мол-
дова взе първото място в дисци-
плината „Евакуация на ранено 

лице”, а НСО – България бяха 
първи в ”Майсторското управле-
ние на МПС”. Със Специалната 

награда на община Елин Пелин 
бе удостоен отборът на АСО – БА 
„Секюрити” ЕООД.

Тазгодишните меропри-
ятия за традиционния съ-
бор на с.Нови хан, започнаха 
от 1 юни с детския празник 
на площада.С песни, танци 
и игри децата на Нови хан 
отбелязаха деня на детето. 
Госпожа Сашка Ненова - Кмет 
на селото, зарадва всички с 
голяма торта, много балони 
и подаръци за победителите 
в игрите.

На 3 юни беше открита из-
ложба от рисунки на учени-
ците от школата по прилож-
но и изобразително изкуство 
към НЧ „Иван Вазов – 1928” 
с.Нови хан с ръководител худ.
Марена Джингова от 1997  до 
2011г.

Голям интерес предизви-
ка и фото изложбата на фут-
болен клуб „Спортист” Нови 
хан със снимки от 1960 г. до 
2005 г., подбрани от  Ивайло 

ПРАЗНИцИ В С.НОВИ ХАН
и трик” и балетна формация 
при ОДЗ „Детелина”. Гости 
на празничния концерт бяха 
мажоретен състав „Светла” 
гр.Елин Пелин, СК „Теа денс” 
и Танцов ансамбъл „Чинарче” 
при НЧ „Христо Ботев 1909” 
Казичене.

Концерта завърши с кано-
нада от цветни фоерверги.

На 6 юни от 10 ч. на ста-
диона в с.Нови хан по стара 
традиция се игра и футболен 
мач – ергени срещу женени. 
Срещата завърши 4 на 1 за 
ергените.

Вечерта за хорото се по-
грижиха музикантите от ор-
кестър „Средец” гр.София.

Кметство с.Нови хан и НЧ 
„Иван Вазов – 1928” благода-
ри най-сърдечно на дарите-
лите и организаторите, бла-
годарение  на които се осъ-
ществи нашия празник.

Секретар:Р.Стоева

Атанасов.
Празничният концерт ор-

ганизиран от Кметство с.Нови 
хан и НЧ „Иван Вазов -1928”, 
събра на площада жители и 
гости на селото.Открит с вди-
гане на знамето и българския 
химн, в него участваха 140 са-
модейци : Детски танцов със-
тав „Новоханче”, Танцова фор-
мация „Новоханци”, ДВГ „Шик 

“Честит  първи юни, мили 
деца” - тези думи бяха изписани 
върху единадесет големи торти, 
с които община Елин Пелин за 
пореден път почерпи децата от 
детските градини на 1 юни. 

За доброто настроение на 
хлапетата от ОДЗ “Здравец”, се 
погрижиха клоуните Топчо и 
Бобчо от театър “Мечтатели”. В 
парти център “Уди” за децата се 
проведоха различни забавни със-
тезания - скачане с чувал, дърпа-
не на въже, бързо сядане на стол 
и др. Децата имаха възможност 
да се включат и в редица кон-
курси - за най-смешна прическа, 
най-щур жабешки танц и за ска-
чане на батут. Хлапетата, които 
не искаха да участват в различ-
ните игри, имаха възможност да 
изпеят песен, да изрецитират 
стихотворение или пък да дадат 
отговор на гатанка. 

С голямо детско парти на 
гара Елин Пелин бе отбелязан 
Денят на детето

По повод деня на детето 1-ви 
юни  в парка на Гара Елин Пелин 
се   проведе голямо детско пар-
ти.  Актьорите от театър „Меч-
татели” създадоха много радост 
и веселие на около 300 деца. Те 
им поднесоха интересни фокуси, 
забавни игри, безброй изненади 
и подаръци.Малчуганите бяха 
почерпени с огромна торта. Де-
цата получиха много награди – 
шапки, маски и балони. Хубавия 
празник беше организиран от 
кмета на Гара Елин Пелин – г-жа 
Вяра Вучкова.  

 Гости на партито бяха кмета 
на Община Елин Пелин г- жа Галя 
Георгиева, зам. кметове,  общин-
ското ръководство на ПП ГЕРБ за 
Община Елин Пелин и общински 
съветници.

С МНОГО ДЕТСКИ УСМИВКИ И 
НАСТРОЕНИЕ ОТБЕЛЯЗАХМЕ 1 юНИ 
– МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО
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ПРОГРАМА
13-19 ЮНИ

13.06.2011 г. (понеделник) „Св Дух”
12.00 ч. Селищен празник в м. “Църквето”
Изпълнение на орк. “Средец”

14.06.2011 г. (вторник) 
14.00 ч. /стадиона/
Турнир по лека атлетика “Шопчета”
15.00 ч. /стадиона/
Акробатика и “Теа Денс”
15.30 ч. /стадиона/
Футболна среща: ФК “Левски 1923” - деца и 
сборен отбор на София
16.00 ч. /зала библиотека/ 
Шахматен турнир

15.06.2011 г. (сряда) 

17.30 ч. /зала библиотека/ 
Изложба на местни художници
18.00 ч. /зала библиотека/ 
Литературна вечер с участието на: акад. 
Антон Дончев - писател, акад. Георги Марков 
- историк, проф. Венцислав Кисьов - актьор, 
Иван Гранитски - журналист и писател.

16.06.2011 г. (четвъртък)   
19.00 ч. /читалище гр. Елин Пелин/
Театър “Искри и Сезони” представя
“ВТОРИ МЕДЕН МЕСЕЦ” 
от Мортимър и Кук
С участието на: Антон Радичев; Искра 
Радева; Елена Кънева; Стефан Стефанов; 
Теменуга Первазова; Десислава Стоянова.

17.06.2011 г. (петък)
17.00 ч. /градския парк/
“Това сме ние шопето” - концерт с участието 
на местни самодейни състави

19.00 ч. /градския площад/
Празничен концерт с участието на:
Космическият глас ВАЛЯ БАЛКАНСКА  
Етрополски духов оркестър
“Шик и Трик”
НИКОЛИНА ЧАКЪРДЪКОВА и 
Неврокопски танцов ансамбъл

18.06.2011 г. (събота)
 9.00 ч. /спортна зала/
Футболен турнир - организиран от 
РПК “Развитие”
10.00 ч. /храм “Св. Николай Чудотворец”/
Посрещане на древнохристиански светини - 
Литийно шествие
10.30 ч. /градския парк/
Детско шоу “Цветята на Елин Пелин” песни 
и танци с  участието на Парти хауз и детски 
състави от община Елин Пелин
19.00 ч. /градския площад/
Празничен концерт с участието на:
Духов оркестър “Стефан Стефанов” гара 
Елин Пелин
Мажоретен състав “Светла”
РУМЪНЕЦА И ЕНЧЕВ
Денс шоу “Респект”
21.00 ч. /градския площад/
Концерт на фолк дивата АНДРЕА 

19.06.2011 г. (неделя)    

10.30 ч. /градския парк/
Изложба на домашни любимци 
19.00 ч. /градския площад/ 
Празничен концерт с участието на:
Шопски и  Правешки ансамбъл
Гери Драганова и приятели 
Сръбската легенда МИРОСЛАВ ИЛИЧ
22.00 ч. /градския площад/
Заря

Що е европско - Оно е от шопско!


