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ЕДИНАДЕСЕТ СА КАНДИДАТИТЕ ЗА 
КМЕТ НА ОБЩИНАТА

Oкончателният брой на 
кандидатите за кмет на об-
щина Елин Пелин, които ще 
се явят на предстоящите 
местни избори е единадесет.

20 септември бе крайният 
срок за регистрация в общин-
ската избирателна комисия. 
Единадесетте кандидати за 
кмет на община Елин Пелин, 
между които ще избират гла-
соподавателите са:

Ангел Атанасов Ангелов-
местна коалиция “Заедно за 
нашият град”

Златослав Александров 
Златанов-местна коалиция „ 

Демократичен съюз за Елин 
Пелин ” 

Валери Николов Брънзе-
лов-партия “БЪЛГАРСКА СО-
ЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

Галя Симеонова Геор-
гиева-политическа партия 
“ГЕРБ”

Емил Стоянов Петров-по-
литическа партия “АТАКА”

Румен Спасов Божанов-
политическа партия “ДЕМО-
КРАТИ ЗА СИЛНА бЪЛГАРИЯ”

Любомир  Николов Ни-
ков-коалиция ”НОВО НАЧА-
ЛО”

Петър Йорданов Иванов-

политическа партия “НАЦИ-
ОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТА-
БИЛНОСТ И ВЪЗХОД”

Орлин Тодоров Лилков-
политическа партия “РЕД  
ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИ-
ВОСТ”

Румен Цветков Дими-
тров-политическа партия 
“ДВИЖЕНИЕ ЕКСПЕРТИ ЗА 
РЕГИОНИТЕ”

Николай Стоянов Ни-
колов-политическа партия 
“БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМО-
КРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

Над 170 са борещите се за 
място в местния парламент. 

На 19 септември в 17 часа официално 
беше открита детската яслена пристройка 
на ЦДГ “Радост” в гр. Елин Пелин. 

ОфИЦИАЛНО БЕ ПРЕРяЗАНА ЛЕНТАТА НА НОВАТА СГРАДА 
НА ДЕТСКАТА яСЛА

Това е засега единствената детска гра-
дина в общината, която отваря врати за 
най-малките жители на града в нова сграда 
по всички европейски стандарти. Първата 
копка бе направена преди 10 месеца, а сред-
ствата за изпълнението на архитектурния 
проект бяха осигурени от общината.  Нова-
та сграда е с капацитет 44 места и е съобра-
зена с всички съвременни изисквания. 

Тя разполага с подходящи 
условия за най-малките деца на 
Елин Пелин и се откроява със 
своята функционалност, подхо-
дящ вътрешен дизайн и разно-
образие на цветовата гама на 
обзавеждането.

 В двора има изградени 2 пло-
щадки с прекрасни съоръжения 
за игра и отдих, които отговарят 
напълно на изискванията за без-
опасност.

На откриването присъстваха 
много гости, родители и гражда-
ни.

Отец Иван Плещов отслужи 
празничен водосвет и отправи 
своите добри пожелния за здра-
ве и успех в работата на колек-
тива на детското заведение. В 
празничната програма се вклю-
чиха по-големите деца от дет-
ската градина, които със своите 
изпълнения показаха колко са 
артистични, емоционални, ис-
крени и обичащи. 

Лентата преряза г-н Йордан 
Йорданов – И.Д. Кмет на Общи-
на Елин Пелин, а голямата торта 

зарадва всички   - и деца 
и възрастни.

Директорката г-жа 
Марина Колева благо-
дари на всички, кои-
то се погрижиха този 
дълго чакан проект да 
се осъществи и децата 
да прекарват деня си в 
приветлива обстановка, 
за да може да получат 
най-големия подарък 
– вълшебството на дет-
ството.

ОТКРИхА ОБНОВЕНИя ПАРК 
В ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН

На 26.09. официално бе 
открит изцяло обновения 
парк в град Елин Пелин. Из-
градена е нова детска пло-
щадка и пясъчник, поставени 
са нови 22 осветителни тела, 
въстановени са 12, поставени 
са 8 нови стълба,  освежени са 
алеите на парка и са засадени 
цветя, иглолистни дървета и 
вечнозелени покривни хра-

сти.
Целта е парка да стане чу-

десно място за отдих на жите-
лите на града. За опазването 
на парка и безопастноста на 
посетителите му ще се мон-
тирано видеонаблюдение.

Средствата за ремонта са 
осигурени от фирма „Джеси-
ка” ООД град София и община 
Елин Пелин.

Времнно изпълняващия дълъжността кмет на общи-
на Елин Пелин е Йордан Йорданов-това решиха едино-
душно общинските съветници на последното си 55–то 
заседание за този мандат, провело се  на 29 септември. 

Дневния ред бе от 6 точки. Повечето от предложе-
нията, внесени в комисиите: ,,Териториално селищно 
устройство, строителство и инфраструктура” и ,,Инвес-
тиции, управление и разпореждане с общинско имуще-
ство”, които са от основно значение за граждани и инвес-
титози, опозицията нe пожела да гласува.

Взетите решения на 55-тото заседание на общинския 
съвет ще можете да прочетете в следващия брой на вест-
ника.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ E ВРЕМЕННО 
ИЗПЪЛНяВАЩИя КМЕТ НА ОБЩИНАТА 

ИЗБОРИ 2011
Представяне на кандидатите за 

кмет на община Елин Пелин:
Галя ГЕорГиЕва - ГЕрБ - на стр. 3

и
 валЕри БрънзЕлов - БсП - на стр. 4
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НА ВРЪх КРЪСТОВДЕН 

ОГНЕБОРЦИТЕ ОТБЕЛяЗАхА 
ПРОфЕСИОНАЛНИя СИ ПРАЗНИК

На 14 септември честваме 
не само църковния празник 
Кръстовден, а  и  професио-
налния празник на пожарни-
карите, едни от най-смели-
те, отговорни и безстрашни 
хора, отдали се безрезервно 
на каузата да бъдат в услуга 
на всички нуждаещи се от по-
мощ. 

На този ден от 1995 г. на-
сам българските пожарни-
кари официално отбелязват 
своя професионален праз-
ник. На 14 септември през 
1905 г. е основано първото 
пожарникарско дружество в 
България.

През всичките 63 години 
от основаването на пожарна-
та служба в гр. Елин Пелин 
са служили много доблестни 
пожарникари и с положения 
труд и всеотдайност тя е ус-
пявала да защити призвани-
ето си на закрилник на насе-
лението от пожари, бедствия 
и аварии.

Във връзка с празника 
беше организирана и про-
ведена седмица на Районна 
служба “Пожарна безопас-
ност и защита на населени-
ето”. Бяха обявени дни на 
отворените врати, в които 
районната служба бе посете-
на от хора, благодарни на по-
жарникарите за оказаната по-
мощ при различни ситуации. 
Бяха направени посещения 

от групи деца от общините 
Елин Пелин и Горна Малина, 
които отблизо се запознаха с 
пожарните автомобили и хо-
рата, работещи с тях. Проведе 
се занятие в НУ ”Христо Бо-
тев” гр. Елин Пелин, на което 
бе показано нагледно на под-
растващите начина на дейст-
вие на пожарната при реални 
условия. Доволни останаха 
всички и учители и ученици 
и пожарникари. В ОДЗ “Здра-
вец” гр. Елин Пелин се про-
ведоха срещи с най-малките 
жители на нашата община. 
Чрез нагледни материали 
инспекторите от районната 
служба се опитаха да покажат 
що е това пожарникар и има 
ли почва у нас за тях. Децата 
по свой детски начин приеха 
топло и радушно през своята 
призма всичко казано и пока-
зано и след много интересни 
въпроси и дълго обяснение 
от пожарникарите, видимо 
останаха доволни. 

Редакцията на вестник 
„Елин Пелин днес” поздра-
вява пожарникарите от Ра-
йонна Служба “Пожарна без-
опасност и защита на населе-
нието” гр. Елин Пелин с про-
фесионалният им празник и  
желае много здраве, късмет и 
успех както в професионален, 
така и в личен план. 

 БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ 
И ВСЕ ТАКА ВСЕОТДАЙНИ!

с настроение и вълнение 
нУ „Христо Ботев” посрещна 
възпитаниците си

В ранното утро на 15 сеп-
тември празнично украсеният 
двор на НУ „Хр.Ботев” гр. Елин 
Пелин беше изпълнен с много 

ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ...НА ДОБЪР ЧАС!

ученици, нетърпеливи първок-
ласници и техните родители.

Тържеството по случай но-
вата учебна година бе открито 
с издигане на флага на Р Бъл-
гария и посрещане на училищ-
ното знаме. 

Гости на празника бяха 
Кметът на общината, Предсе-
дателят на Общинския съвет, 
Председателят на училищното 
настоятелство, много родите-
ли и приятели на училището.

Директорът на училището 
Г. Иванова приветства всички с 
добре дошли:

„15 септември е един от 
нашите най-тачени празни-
ци. Ден уникален, самобитен, 
трогатален и духовно светъл. 
Празник на просвещението, 
на естествения стремеж към 
разгръщане на духа, на непов-
торимото съчетание между 
детската жизнерадост и мъд-
ростта на познанието у по-въз-
растните.

Минали са столетия без 
букви и книги, столетия на 
неписана народна мъдрост, 
преди да се появят в езика 

ни думите „ученик”, „учител”, 
„знание”. Буквите и книгите, 
знанието, те са нашата памет 
и упование в миналото, наша 
национална гордост в настоя-
щето, наша сигурност и гаран-
ция за бъдещето. А стръмният 

и труден, но благодатен път 
към бъдещето, към познание-
то и съвършенството тръгва и 
върви стъпка по стъпка имен-
но оттук, от училището”,  каза 
в словото си г-жа Иванова. Тя 
поздрави всички с първия уче-
бен ден и откри новата учебна 

година.
За доброто настроение на 

всички присъстващи се погри-
жиха децата от вокалната гру-
па към училището „Училищно 
звънче” с ръководител Н. Ра-
дева.

По традиция училищния 

звънец прикани учениците в 
класните стаи. Водени от свои-
те учители те преминаха през 
украсената с цветя празнична 
арка и влязоха в класните си 
стаи. 

И тази година всеки пър-
вокласник получи подаръци 
от общинското ръководство, а 
Председателят на настоятел-
ството Р. Маринова зарадва 
преподавателите с часовник, 
за да сверяват своите с  Евро-
пейските стандарти.

Първия училищен звънец 
в соУ „васил левски”

Отново дойде време за учи-
лище! Дворът на СОУ “Васил 
Левски” за пореден път се из-
пълни с детски гласове и смях. 
Малки и големи ученици се 
събраха, за да отбележат нача-
лото на новата учебна година. 
Едни от тях прекрачват прага 
на училището за първи път, а 
други за последен. С привет-
ствие от заместник кмета на 
община Елин Пелин започна 
тържеството, подготвено от 
наши талантливи учители и 

ученици. Директорът на СОУ 
“Васил Левски”- г-жа Юлия 
Стефанова с гордост съобщи 
за успехите на училището ни 
през изминалата година и уда-
ри първия училищен звънец с 
пожелание за упоритост и уче-
нолюбие!

„ДА  ПОМОГНЕМ   НА  КАЛИН”

Под този надслов, на 25.09.2011год., спортна зала „Янко Янков” се изпълни с хора от различна 
възраст, но всички съпричастни към съдбата на Калин Валентинов Яначков.

В благотворителния концерт, организиран от негови приятели,  се включиха: ВГ „Камбанки”, 
ДФГ „Шарени мъниста”, Шопски ансамбъл и изпълнителят на народни песни Стоян Георгиев от НЧ 
„Елин Пелин 1896”; ВГ „Шик и трик” и танцов клуб „Новоханци”; Мажоретен състав „Светла”; танцов 
клуб „Макамлии” при НЧ гара Елин Пелин; отбора по спортна акробатика от СОУ „В.Левски” гр. Елин 
Пелин; ФГ от с. Чеканчево; танцов състав „Шопе” от с. Горна Малина; школата по танци „Фул Денс” 
при НЧ с.Равно поле и формация „Зумба танци” от гр. Елин Пелин.

Безвъзмездно озвучи концерта „БГ-Акустикс”ЕООД на Трайко Колев , а фото-сесия направи  „Ви-
део и фотозаснемане”  на Христина Стоянова.

Изпълнители и зрители бяха изключително емоционално заредени, което доведе до обнадеж-
даващ резултат.

На концерта бяха събрани 6405лв от зрителите, г-н Петър Савов дари 500евро. Учениците от СОУ 
„В.Левски” съвместно с г-н Валери Брънзелов  събраха сумата 2045лв. По сметката са постъпили 
9425,10лв.

съБиранЕто на срЕдства Продължава-ПомоГнЕтЕ  IBAN:BG96RZBB91551000646076 
Ех шопи,шопи…, сега мога спокойно да възкликна: доживях да ви видя обединени в името на 

нещо благородно, дано това доведе до ново начало за Калин, а и за нас като общество.     П. Реджова

ТЪРжЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА 
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В 

ЦДГ “СЛЪНЦЕ” ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

На 15.09.2011г. в двора на детската градина на гара Елин Пелин 
с тържествен водосвет, отслужен от отец Пламен бе открита новата 
учебна 2011/2012г. Децата поздравиха всички гости на празника със 
стихове и песни, след което артистите от театъра - гр. Казанлък пред-
ставиха постановката “Болен здрав носи”. 

Екипът на ЦДГ “Слънце” пожелава на всички деца от гара Елин 
Пелин и техните родители здраве, успешна и ползотворна учебна го-
дина! На добър час!
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Общината ни може да про-
дължи да се развива като ак-
тивно ползуваме средствата 
по Оперативните програми. 
Имаме опит, имаме разрабо-
тени проекти, имаме и  же-
ланието да предложим нови 
посоки за включването ни в 
международни инициативи.

Програмата за управле-
ние и развитие на Община 
Елин Пелин продължава  
стратегията за развитие 
на Община Елин Пелин от 
сегашния изборен мандат, 

като обхваща периода 2011-
2014г. и съдържа средно-
срочните цели и приорите-
тите за развитието на общи-
ната, както и финансовите 
ресурси за реализация на 
проектите за този период.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:
-Открито управление
-Отговорно отношение 

към проблемите на хората 
от общината 

-Спазване на закона, за-
читане на морала и общест-
вените очаквания

-Максимална ефектив-
ност на провежданите дейст-
вия и започнатите проекти

-Активно използване на 
европейските фондове

-Диалог с гражданите по 
значими обществени про-
блеми

-Прозрачност при упра-
вление и разпореждане с об-
щински активи

-Гарантиране на общест-
вения интерес  при разход-
ването на бюджетни сред-
ства

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 2011 – 2015 ГОДИНА
ПРОДЪЛжАВАМЕ НАПРЕД 

извадка от Програмата за управление и развитие Галя Георгиева – Кандидат за Кмет от ГЕрБ
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ
Приоритет 1 - Постига-

не на икономически растеж, 
чрез насърчаване на мест-
ния бизнес,  привличане на 
инвестиции и развитие на 
бизнес инфраструктурата.

Приоритет 2 - Развитие 
на транспортната, екологич-
ната и социалната инфра-
структура в общината.

Приоритет 3 - Разви-
тие на човешкия капитал и 
подобряване условията на 
живот.

Приоритет 4 - Укрепва-
не капацитета на общинска 
администрация.

Развитието на Община 
Елин Пелин е планирано, 
в синхрон с приоритетите 
и целите на областно ниво 
в областта на местната и 
регионална конкурентос-
пособност на икономиката, 
отчитаме технологичния на-
предък и иновациите, които 
са ни нужни,  модернизира-
нето на техническата и еко-
логичната инфраструктура, 
подобряването на условия-
та и качеството на живот и 
укрепването на институци-
оналния капацитет. 

Ще ползуваме ефективно 
природния и културно-ис-
торическия ни потенциал 
за налагането на общината 
като туристическа дестина-
ция с услуги за рекреация. 

Ще осигурим интегрира-
но развитие и модернизи-
ране на социалната инфра-
структура и качеството на 
услугите в тази сфера.

Ще продължим да раз-
виваме териториалното съ-
трудничество между общи-
ни и региони – сегашни и 
нови партньори на община 
Елин Пелин. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ – ОБОБ-
ЩЕНИЕ:

1.Постигане на нов стан-
дарт на градската среда.

2.Целесъобразно, актив-

но и прозрачно финансира-
не на общинските проекти.

3.Развитие и модерниза-
ция на техническата и транс-
портната инфраструктура.

4.По-добър обществен 
ред и сигурност.

5.Повече грижа за здраве-
то на хората.

6.Подобряване на учи-
лищната среда.

7.Усъвършенстване на 
базата за спорт и младежки 
дейности.

8.Постигане на хармония 
между развитието на общи-
ната и околната среда.

9.Опазване и разумно из-
ползване на природното и 
културно-историческото на-
следство.

10.Подобряване и усъвър-
шенстване на системата за 
административно обслужва-
не и  услуги на гражданите и 
бизнеса.

ПОСТИжИМОСТ:
Поставените цели ще по-

стигнем посредством:
1.Разумно планиране и 

разходване по приоритети 
на бюджетните средства.

2.Успешно усвояване на 
средства от Европейските 
фондове чрез кандидатства-
не с професионално подгот-
вени проекти.

3.Ефективно управление 
на общинската собственост.

4.Реализиране на успеш-
ни и прозрачни форми на 
публично-частни партньор-
ства.

5.Активно партньорство 
с държавата за взаимна пол-
за.

Развитието на Об-
щина Елин Пелин и 
превръщането й в при-
влекателна за живот и 
инвестиции европей-
ска община е изпълни-
ма цел. Нека заедно да 
я постигнем!

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ ПО КМЕТСТВА
сашКа ниКолова нЕнова-ниКолчова 

с.  нови хан
вяра стЕфанова вУчКова 

с.  гара Елин Пелин
рУмяна тодорова младЕнова-БонЕва

с.  лесново
вЕсЕлина василЕва сПасова

с.  равно поле
рУмЕн Кирилов тУЕв

с. Габра
иван стоянов ГЕорГиЕв

 с. Григорево
даниЕл ГЕорГиЕв ЦЕнЕв

 с. столник
Борислав василЕв стойчЕв

 с. Петково
стоян симЕонов ЦвЕтКов

с. мусачево
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Роден съм в град Елин Пелин, където продължавам да живея и 

работя. Тук завърших средно образование. След отбиване на военна 

служба бях приет в УНСС град София, едновременно с това започнах 

работа в НЕК и стартирах собствен бизнес. Семеен съм, с две деца. 

Всичко, което съм постигнал, е резултат на амбиция, предприемчивост и 

много труд. След дипломирането ми в УНСС със специалност 

„Агроикономика“, завърших магистратура по Финанси по съвместна 

програма на БАН и ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.  

През 2003г. с придобитите знания, умения и опит се включих активно в 

обществено-политическия живот на Община Елин Пелин като общински 

съветник. През мандат 2003-2007 бях избран за Председател на 

комисиите по Финанси, бюджет и икономика и Инвестиции и 

управление на общинската собственост. Заех твърда позиция срещу 

депонирането на софийския боклук на територията на мина Чукурово в 

село Габра. Участвах активно и във възстановяване на общината ни след 

наводненията през 2005г. С моя подкрепа бяха изградени много 

инфраструктурни проекти на територията на община Елин Пелин,  които 

гарантират сигурността на хората срещу природни бедствия.  

През  мандат 2007-2011 съм общински съветник в комисиите по Контрол 

и мониторинг на общинските дружества,  ТСУ и Финанси, бюджет и 

икономика. 

М О И Т Е   П Р И О Р И Т Е Т И   С А: 

 

Да върнем доверието в общината 

Роден съм в Елин Пелин,  

живея в Елин Пелин,  

бизнеса ми е в Елин Пелин, 

работя и ще работя  

за община Елин Пелин! 
 

В. Брънзелов 

 Значително намаляване на безработицата в община Елин Пелин чрез създаване на по-добра бизнес среда и насърчаване на 
инвестициите. Наемане на местни хора и фирми при реализиране на инфраструктурни проекти на територията на общината. 

 Съществено подобряване качеството на живот на населението в община Елин Пелин чрез реално подобряване на общинската пътна 
мрежа, транспорта, водоснабдяване и канализация, изграждане на пречиствателни станции за отпадни води.  

 Грижа за децата, младежите и възрастните хора чрез откриване на нови яслени групи, младежки клубове, подобряване условията в 
училищата и детските градини и откриване на пенсионерски клубове по населени места.   

 Приемственост в управлението, а не драстична подмяна на административните кадри. 

 Отделяне на повече средства от общинския бюджет за възстановяване на добрите традиции в областта на културата, образованието и 
спорта. 

 Изграждане на етнографски комплекс, с цел съхраняване на историческите ценности и традиции на шопите, изграждане и 
възстановяване на атрактивни зони за отдих и туризъм, с цел превръщане на община Елин Пелин в туристически център.     

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
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НАРЕДБА  №1 ЗА  ОБЩЕСТВЕНИя  РЕД  НА  
ТЕРИТОРИяТА  НАОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Продължение от предния 
брой

При повторно нарушение на 
лицето се налага глоба в размер 
от 100 до 500 лв.

Чл.17. Всеки може за своя 
сметка и на своя отговорност 
да употребява алкохол стига с 
това да не нарушава моралните 
правила, правата, интересите и 
спокойствието на гражданите 
на общината.

(2) Който употребява алко-
хол в здравни и учебни заведе-
ния, на площади, улици, паркове 
и на други места за обществено 
ползване се глобява в размер от 
10 до 50 лева. При повторно на-
рушение на виновното лице се 
налага глоба в размер от 60 до 
100  лева.

Глава четвърта.
Безопасност и ред на дви-

жение по улиците и пътищата, 
превоз на пътници и ред на пар-
киране на превозни средства

Чл. 18. Кметът на общината, 
съобразно със спецификата на 
териториите, съгласувано с по-
лицията, със заповед определя:

1.  Улици, площади, пътища-
та и други обществени места, 
по които се въвеждат ограниче-
ния или забрана за движение на 
превозни средства, строителни 
и селскостопански машини.

2.  Постоянни места и режи-
ма за паркиране на превозни-
те средства, както и временни 
места за панаири, традиционни 
сборове, масови атракционни и 
спортни прояви.

3.  Обществените места за 
охраняеми паркинги и автомо-
билни гробища за превозните 
средства, които са негодни за 
движение, разкомплектовани 
или със значителни повреди, 
както и на снети от отчет пре-
возни средства (без регистра-
ционни номера).

4.  Местата за събиране на 
добитъка за паша и улиците, по 
които той се извежда.

Чл. 19. (1) Движението на ве-
рижни, строителни и др. извън-
габаритни и/или тежки пътни 
превозни средства по улиците 
и асфалтираните пътища на 
територията на общината се из-
върша съгласно изискванията 
на Наредба № 11 на МРРБ „За 
движение на извънгабаритни 
и/или тежки пътни превозни 
средства”.

(2) Кметът или упълномо-
щено от него лице може да из-
даде пропуск за товарни авто-
мобили и строителни машини 
за извършване на строителни 
работи - за срока на одобрения 
график за строителство.

 (3) Който въпреки наличи-
ето на ограничение, забрана и /
или в нарушение изискванията 
на наредбата по ал.1, управля-
ва верижни, строителни и др. 
извънгабаритни и/или тежки 
пътни превозни средства по ас-
фалтирани улици или пътища 
на територията на общината, 
се глобява с 50 лева. При от-
каз да плати глобата и/или да 
преустанови изпълнителното 
деяние, на виновното лице се 
налага глоба в размер от 250  до 
1000  лева. 

(4) На юридическо лице, 
допуснало системно наруша-
ване на разрешителния режим 
по чл.18, ал.1 или движение на 
собствени, ползвани или нае-
ти верижни, строителни и др. 

извънгабаритни и/или тежки 
пътни превозни средства, без 
наличието на пропуск, или в 
нарушение на изискванията 
на Наредба № 11 на МРРБ „За 
движение на извънгабаритни 
и/или тежки пътни превозни 
средства” се налага имуществе-
на санкция в размер от 1000 до 
5000 лева.

Чл.20 Разрешената скорост 
по улиците на територията на 
общината е 50 км/ч. В райони-
те на училищата, детските гра-
дини и площадките за игра на 
децата скоростта на моторните 
превозни средства се огранича-
ва на 20 км. 

Чл.21. Движението на вело-
сипеди вечер и по здрач се осъ-
ществява с изправни светлоот-
разителни знаци или фарове.

 (2) Който управлява вело-
сипед вечер или по здрач без 
изправни фарове или светло-
отразителни знаци се наказва с 
глоба от 10 до 50 лв. Малолетен 
или непълнолетен се предава 
на негов родител, настойник, 
попечител или лице, което от-
говаря за него и на него се нала-
га предвидената глоба

Чл. 22. (1) Паркирането на 
ППС се извършва само на разре-
шените за целта места.

(2) Който е паркирал извън 
разрешено за целта място, се 
глобява в размер от 10 до 50 
лева. При повторно нарушение 
на виновното лице се нала-
га глоба в размер от 60 до 100  
лева.

(3) Който паркира или дър-
жи ППС, или стопански машини 
върху обособена тревна площ, 
зелена площ, тротоар или дет-
ска площадка, върху или до 
противопожарни, или  хидран-
ти кранове, с което възпрепят-
ства ползването им, незабавно 
премества ППС, или машините 
в срок, предписан му от админи-
страцията на общината. За не-
изпълнение на предписанието 
в указания срок и начин се гло-
бява в размер от 10 до 50 лева. 
При повторно нарушение на ви-
новното лице се налага  глоба в 
размер от 60 до 150  лева.  

Чл.23. (1) Всеки може да се 
движи безпрепятствено и сво-
бодно по улиците и тротоарите 
на общината, съобразно прави-
лата по безопасност на движе-
нието.

(2) Който поставя препят-
ствия, с които ограничава сво-
бодното движение на хора и 
ППС по улиците и тротоарите 
на общината, без съгласуване 
с общинската комисия по без-
опасност на движението и пис-
мено разрешение от кмета, не-
забавно премахва препятстви-
ята за своя сметка и се глобява 
в размер от 20 до 50 лева. При 
отказ да премахне препятстви-
ята и/или да плати глобата, или 
при повторно нарушение на ви-
новното лице се налага глоба в 
размер от 60 до 100 лева.

(3) В дворовете на учили-
щата и детските заведения мо-
гат да влизат само обслужващи 
МПС с разрешение на съответ-
ния директор.

(4) Който в двор на учили-
ще или детско заведение влезе 
с МПС (управлява) без да има 
разрешение за това от съответ-
ния директор, се глобява в раз-
мер от 20 до 50 лева и незабав-
но напуска двора. При отказ да 

преустанови нарушението, да 
заплати глобата или при пов-
торно нарушение на виновното 
лице се налага глоба в размер от 
60 до 150  лева.

(5) Директор допуснал вли-
зането на МПС, за което не е 
издавал разрешение и не е сиг-
нализирал за което нарушение 
общинската администрация, се 
глобява с 50 лева.

Чл.24. (1) Превозни средства 
се движат по общинската улич-
на мрежа с почистени гуми.

(2)  Който управлява МПС с 
кални гуми се глобява в размер 
от 10 до 50 лева.

Чл.25. (1) Спрените от дви-
жение превозни средства биват 
паркирани в гаражи, в дворната 
част на строителните парцели 
и имоти за индивидуално полз-
ване, както и в обособените за 
тази цел обществени паркинги. 

(2) Длъжностни лица, оп-
ределени от кмета на община 
Елин Пелин, със съдействие-
то на полицията, установяват 
собствениците на превозните 
средства, паркирани извън оп-
ределените за това места и не-
зависимо от наложената им ад-
министративна санкция връч-
ват предписание на премест-
ване на превозното средство в 
14-дневен срок.

(3) При неизпълнение на 
предписанието, въз основа на 
констативен акт, длъжностни-
те лица по предходната алинея 
издават заповед за вдигане на 
превозното средство.

(4) Заповедта на длъжност-
ните лица по ал. 1 се изпълнява 
за сметка на собственика.

(5) Предходните алинеи се 
прилагат и когато собствени-
кът е неизвестен, или макар из-
вестен, не може да бъде уведо-
мен, поради трайно отсъствие 
от страната или по други обек-
тивни причини.  В тези случаи 
към констативния акт се при-
лага служебна записка и /или/ 
други документи, удостоверя-
ващи извършените действия и 
констатации по издирването на 
собственика. 

(6) Който не изпълни пред-
писание по ал.2 на място се гло-
бява в размер от 20 до 50 лева. 
При отказ да плати глобата, или 
при повторно нарушение на ви-
новното лице се налага глоба в 
размер от 150 до 500  лева.

Чл. 26. (1) ППС с животинска 
тяга се допускат за движение по 
уличната общинска мрежа на 
територията на Община Елин 
Пелин.

(2) Кметът на общината 
със заповед може да огранича-
ва движението на ППС с живо-
тинска тяга когато съществу-
ва опасност от възникване на 
ПТП. 

(3) ППС с животинска тяга 
трябва да са оборудвани съглас-
но изискванията на ЗДП, както 
и с престилки за животинските 
отпадъци.

(4) Който управлява ППС с 
животинска тяга не оборудвана 
съгласно ЗДП и без престилка за 
животински отпадъци, се глобя-
ва в размер от 10 до 50 лева. При 
отказ да да плати глобата, или 
при повторно нарушение на ви-
новното лице се налага глоба в 
размер от 60  до 100  лева.

Пълният текст на наредба-
та четете на сайта на община 
Елин Пелин:  www.elinpelin.org

„АЛС България” ЕООД е дъщерна фирма на „ALC” Южна 
Африка, компания с над 15 години опит в сферата на шие-
не на кожени тапицерии за водещите автомобилни произ-
водители в света – БМВ, Мерцедес, Фолксваген и др. набира 
шивачи/ки за шиенето на кожени изделия за автомобилната 
индустрия. 

Фирмата ни се занимава с производство на тапицерии за 
водещите производители на автомобили в света.

За нуждите на нашата дейност набираме хора с опит в ши-
вашката индустрия. 

Плюс е опит в шиенето на кожени изделия и разбирането 
на английски език.

Работи се в чиста среда, в чисто нова индустриална сграда 
в с. Мусачево.

Телефон за контакт: 0888 383139 или на място (първата 
сграда на входа на с. Мусачево от към София)

О Б я В Л Е Н И Е 
Общински съвет-Елин Пелин на основание чл.22 ал.2 от 

ЗМСМА оБявява
че Решение №1461 по Протокол №53/30.06.2011 година 

на Общински съвет-Елин Пелин е оспорено пред Админи-
стративен Съд – София област с Жалба от Георги Младенов 
Младенов, с.Лесново.

Основно училище „Стефан Стефанов” - гара Елин Пелин
Гара Елин Пелин, ул „Стефан Стефанов” 6, 

тел/факс: 0725/61-907 e-mail: Stefan 1908@abv.bg
СЪОБЩЕНИЕ

ОУ „Стефан Стефанов” гара Елин Пелин уведомява всички 
заинтересовани, че отдава за временно ползване собствен 

недвижим имот, представляващ “училищна лавка”, 
находяща се в сградата на училището.

ТУРИСТИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНА АГЕНЦИя
ВАКАНЦИя

Лиценз за туроператор 00275, ISO 9001:2008 
Тел. 0878 575209 ; www.vakancia.com

ЗЛАТОЛИСТ - Преподобна Стойна - МЕЛНИК
дати: 09.10.2011

Транспорт: автобус 3 звезди 
Безплатен топъл бюфет - кафе, чай.

Цена: 35 лв.
5% отстъпка за редовни туристи на ВАКАНЦИЯ.

ОСТРОВ ТАСОС - КАВАЛА
дати: 15.10.2011

2 дни /1 нощувка със закуска 
Транспорт: автобус-3 звезди 

Безплатен топъл бюфет - кафе, чай,
Цена: 129 лв.

5% отстъпка за редовни туристи на ВАКАНЦИЯ.

УИКЕНД В ИСТАНБУЛ - ОДРИН
дати: 29-31.10.2011

3 дни / 2 нощувка със закуска 
Транспорт: автобус 3 звезди 

Безплатен топъл бюфет - кафе, чай, 
Нощна автобусна обиколка на Истамбул. 

Богата туристическа програма
Цена: 169 лв.
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Откриването на учебната 
година съвпадна с официал-
ното откриването на обнове-
ните читалища в населените 
места на общината. Ръко-
водството на Община Елин 
Пелин изненада приятно жи-
телите на град Елин Пелин, 
гара Елин Пелин, Нови Хан, 
Мусачево и Лесново като им 
подари безплатни театрални 
представления. 
На 14 септември, при 

огромен интерес премина 
гостуването на театър “Ис-
кри и сезони” в град Елин Пе-
лин. Залата на читалището се 
оказа тясна, за да поберe зри-
телите, дошли да се насладят 
на остроумната политическа-
та комедия “Депутатите не 
лъжат”, с участието на оби-
чаните от всички актьори: 
Искра Радева, Антон Радичев 
и Тео Елмазов, Милена Атана-
сова и други .

Една изпълнена с много 
смях, искряща от хумор и не-

вероятни ситуации комедия, 
особено актуална днес. Де-
путатите не лъжат... те само 
обещават в предизборната 
треска, но дали изпълняват 
обещанията си?! Дали всяко 
обещание не е поредния са-
пунен мехур.
На 15.09.2011г. чита-

лище „Светлина – 1975”, гара 
Елин Пелин отвори врати, 
за да посрещне за първи път 
жителите на селището в на-
пълно ремонтираната и об-
новена сграда. Средствата за 
ремонта са спечелени от об-
щината от Европейски про-
грами за финансиране.

Сред посетителите в 
претъпкания салон бяха и 
специалните гости от общи-
ната– Галя Георгиева,  инж. 
Г. Костов, Р. Младенова и Й. 
Йорданов. Всички заедно се 
насладиха на прекрасния 
спектакъл „Луд съм по теб”  
на театър „Искри и сезони” 
и на играта на едни от най- 

Културен афиш
ТЕАТЪР „ИСКРИ И СЕЗОНИ” И ЛОВЕшКИя ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР 

ГОСТУВАхА В ОБЩИНАТА
обичаните български актьо-
ри – Искра Радева, Милена 
Атанасова, Пламен Сираков 
и Георги Кадурин.  Настоя-
телство на читалището и ця-
лата културна общественост 
на гара Елин Пелин изказват 
своята благодарност към об-
щината и фирмите, изпълни-
ли ремонтните дейности.
На 17.09.2011 г. обнове-

ната сграда на Народно чи-
талище „Безсмъртие-1919”с. 
Лесново се огласи от много 
детски смях. Поводът бе по-
становката „ Хитър Петър” 
на Ловешкия драматичен 
театър. Децата искрено се 
радваха на чудесното изпъл-
нение на актьорите. Преди 
представлението Предсе-
дателя на читалището г-жа 
Цветанка Богданова изказа 
благодарността си към кмета 
на Общината за успешното 
завършване на ремонта и ре-
конструкцията на читалище-
то. След веселият театър де-
цата похапнаха от огромната  
и вкусна торта.

„Театър от дълги години 
не се е поставял в нашето чи-
талище и затова събуди ог-
ромен интерес. Не само мал-
ките зрители, но и големите 
останаха много доволни и си 
пожелаха по-често да има та-
кива културни развлечения в 
селото ни”, сподели Ели Ане-
ва, секретар на местното чи-
талище.
Официалното откри-

ване на изцяло обновената 
сграда на читалище „Иван Ва-

Иван Андре Франсоа Кса-
вие Танги е цялото име на 
героя на нашия разказ. Съ-
времемен потомък на голям 
френски род, който има свое-
то начало в далечния VІ век. 
Роден в Сенегал, израства в 
Орлеан, живее в Елин Пелин 
от 1998 година. Един от най-
изявените треньори по каяк в 
бързи води в България. Няма 
любител на каяка тук, който 
да не го познава. 

За първи път Иван Танги 
(чието име идва от Ив и няма 
славянски корен) пристига в 
България през 1998 година 
заедно с брат си. Тук среща 
любовта и остава задълго. 
Обиква българската приро-
да. Историята му е изпълне-
на с неочаквани и интересни 
събития. Ражда се в далечен 
Сенегал, завършва училище 
за моделиери и работи като 
организатор производство. 
Животът му би бил среднос-
татистически, ако на 11 годи-
ни не беше започнал да кара 

фРАНЦУЗИНЪТ ОТ ЕЛИН ПЕЛИН И НЕГОВИТЕ БЛАГОРОДНИ МИСИИ
каяк. С усмивка обяснява, че 
от 11-тата си година той и 
малката лодка са неразделни. 
Краткото определение за ка-
якинг е  управление на едно-
местна полиетиленова лодка 
в  бързи води. Този спорт е 
приключение за избраници и 
начин за всекидневно изпит-
ване на собствените граници. 
Срещата с водната стихия и 
предизвикателството да се 
оцелява с умение и  хладнок-
ръвие прави каякингът пове-
че от спорт. Тези, които го по-
знават и обичат, привикват 
към него за цял живот. Ка-
къвто е случаят с Иван Танги. 

Каякингът във Франция е 
национален спорт с над 70 го-
дишна история. В България 
започва да става популярен 
през последните 10 години. 
Съществуват родни клубове, 
които предлагат курсове за 
каяк по река. Участниците 
все още са малко. 

Учител на Иван Танги е 
олимпийският шампион от 
Лос Анджелис 1984 Жаке 
Авра. 

Танги е професионален 
инструктор по каяк за бързи 
води от много години. Кога-
то пристига с брат си в Бъл-
гария през 1998 година едва 
издържа шест месеца без 
любимата лодка. След това 

открива българските каяка-
ри на река Струма и се връща 
към страстта си. 

Обича българските реки, 
пътува във всички краища на 
втората си родина, за да кара. 
Влюбва се в Искър, Арда, Мес-
та, Струма… 

За разлика от френските 
реки, българските все още 
могат да се нарекат „диви”, 
защото по тях не са изграде-
ни много язовири, които да 
бъдат пречка на физическия 
поток. Това ги прави идеално 
място за каяк. Лодката в този 
спорт е с дължина между 2-3 
метра и гребло. Последното е 
жизнено важно за оцеляване-
то на своя водач. Практику-
ването на каякинг съвсем не 
е лесна работа. Освен лодка 
и гребло е нужна специална 
екипировка, а преди всичко 
добро самообладание и сери-
озна подготовка. Най-важно 
е да обичаш водата и да не се 
страхуваш. 

Ако не обичаш каяка, защо 
трябва да се занимаваш с 
него, разсъждава Иван. 

Френският инструктор в 
момента работи с 11 деца – 9 
от тях карат каяк, а 2 – кану. 
Всеки урок има продължи-
телност между 2 и 3 часа. В 
рамките на петдневен курс 
ентусиастите могат да научат 

основни техники за управле-
ние на лодката и поведение 
във вода. Прието е, че начало-
то на обучението може да за-
почне от 10-годишна възраст. 
Горната граница е 65 години. 

Иван Танги е идеалист не 
само в името на спорта. 

За него е съвсем естестве-
но да застане зад каузи от об-
ществена значимост, защото 
смята участието си за нещо, 
което се подразбира. Когато 
научава за първото почист-
ване на язовир Огняново 
подкрепя идеята мигновено. 
През тази година Танги два 
пъти се включва в почиства-
щи инициативи заедно със 
своя отбор –на 25 юни и на 27 
август. Предстоящата акция 
е своеобразно продължение 
на двете инициативи под 
кодовото название „Предай 
нататък”, вдъхновени, разби-
ра се, от едноименния филм. 
Иван е участник във всички 
акции за изчистване на ра-
йона. Заедно с приятелите си 
извършва най-трудната част 
от работата – улавянето на 
отпадъците във водата. Бър-
за да напомни, че каякарите 
са любители на природата, 
затова е съвсем естествено и 
той да участва в нея. Докато 
почиства язовира с много-
бройните си приятели, фран-

цузинът решава, че е време за 
още една благородна идея. - 

Решава да направи без-
платно обучение на децата, 
които са се включили в пър-
вото и второто почистване на 
язовир „Огняново”. 

Жестът към малките при-
ятели на Танги е начин да 
бъдат поощрени да продъл-
жават да обичат природата и 
спорта. 

Да, българският спорт ве-
роятно не е в най-добрия си 
период, казва той. Във Фран-
ция спортът е от обществен 
интерес. Подпомагането на 
спорта започва на общинско 
ниво. 

Ако практикуваш каякинг, 
според френския закон никой 
няма право да те спре, няма 
забранени територии. 

Хубаво е и тук да прозрем, 
че спортуването ни прави по-
здрави. Иван се впечатлява, 
че дори в спортната акаде-
мия няма специалност каяк 
за бързи води, а само акаде-
мично гребане. 

Време е тази ситуация 
да се промени. За да не стои 
безучастен, Иван Танги прис-
тъпва към действие и кани 
малчугани и възрастни да се 
запознаят със спорта, на кой-
то той е посветил живота си.

Дария Захариева

зов” и компютърната зала на 
библиотеката по Програма 
„Глоб@лни библиотеки - Бъл-
гария” стана на 15.09.2011г. 

Сашка Ненова- председа-
тел на читалището, поздрави 
всички присъстващи-членове 
и гости с новите придобивки.

Галина Томова – региона-
лен координатор по програ-
ма „Глоб@лни библиотеки 
- България” , запозна при-
състващите с програмата, 
благодари на общинското 
ръководство за успешното 
съвместно партньорство и 
пожела на всички да ползват 
със здраве новата придобив-
ка на библиотеката.

Постановката на Ловеш-
кия драматичен театър „Хи-
тър Петър” и голяма вкусна 
торта бе дар за децата на с. 
Нови хан, по повод първия 
учебен ден и новите придо-
бивки на читалището. 

Публиката беше очарова-
на и с ръкоплясканията си 

след края на представлени-
ето, дълго остави артистите 
на сцената.
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През 2007 година обещах 
да направя пълен отчет  в края 
на мандата си и днес предста-
вям пред вас – жителите на 
Общината, свършеното от мен 
като Кмет на Община Елин 
Пелин.

Вярвам, че прекият отчет е 
съществен елемент от почте-
ното и прозрачно управление, 
което заложих като основен 
принцип на своята работа. 

През периода 2007-2011г., 
заедно с ръководния екип, от-
говорно и с професионализъм 
продължихме да работим за 
реализиране на принципите 
и ангажиментите, залегнали в 
предизборната ми програма. 
Свършеното от нас може и да 
не е достатъчно, но достатъч-
но мащабни са намеренията 
ни и реално започнатото във 
всички по-важни сфери на жи-
вот и дейност на общината. 
Въпрос на воля, професиона-
лизъм, амбиция и упорство е 
да се търсят и намират сред-
ства за добрите идеи. Увере-
на съм, че всички заедно ра-
ботихме и ще продължим да 
работим за превръщането на 
община Елин Пелин в желано 
място за живеене и реализа-
ция, за преодоляване предиз-
викателствата на времето 
- независимо от мрачните 
прогнози по повод световната 
финансова криза.

Убедена в необходимостта 
от отчетност и прозрачност в 
действията ми като Кмет на 
Община Елин Пелин, предста-
вям на Вашето внимание От-
чет за работата ми и тази на 
Общинска Администрация за 
периода 2007-2011г. 

Изработени от Община 
Елин Пелин проекти - финан-
сирани с европейски средства

Присъединяването на Бъл-
гария към ЕС, усвояването на 
средства по национални про-
грами и структурните фондо-
ве на ЕС, създаде нови перс-
пективи пред общините и в 
частност пред Община Елин 
Пелин. 

За Ръководството на Общи-
на Елин Пелин през периода 
2007-2011г. Това бе основно 
предизвикателство -  разра-
ботихме проекти в различни 
области на развитие – образо-
вание, култура, инфраструк-
тура, социални дейности и 
др., като повечето от тях бяха 
одобрени, финансирани и ус-
пешно приключени. Одобрен 
е и  един от най-значимите 

проекти в областта на опаз-
ване на околната среда – Про-
екта за изграждане на ПСОВ, 
реконструкция и разширение 
на ВиК мрежа в агломерация 
Елин Пелин.

Елин Пелин е една от об-
щините  в софийска област 
с най-много одобрени евро-
пейски проекти. тези „све-
жи” пари ни помогнаха да 
решим  наболели и наследе-
ни през годините проблеми.   

1.„Изграждане на ПСОВ, 
реконструкция и разширение 
на ВиК мрежа в агломерация 
Елин Пелин” на стойност 40 
642 709 лв.

2. Ремонт и реконструкция 
на читалища в Община Елин 
Пелин” на стойност  4 345 
769,38лв.  

Този проект цели финан-
сиране на  ремонта и рекон-
струкцията на седем читали-
ща на територията на Община 
Елин Пелин, а именно: 

НЧ “Елин Пелин” -  гр. Елин 
Пелин,

НЧ “Светлина” -  гара Елин 
Пелин, 

НЧ “Стоян Богданлийски” 
- село Габра, 

НЧ “Иван Вазов”- село Нови 
Хан, 

НЧ “Отец Паисий” - село 
Мусачево, 

НЧ “Безсмъртие” - село 
Лесново, 

НЧ “Иван Вазов” -  село 
Столник.

3. Ремонт и реконструкция 
на образователна инфраструк-
тура в Община Елин Пелин” на 
стойност 3 073 295,78лв.

С изпълнението му се фи-
нансира ремонта и рекон-
струкцията на 4 училища,  фи-
лиала към едното и 2 детски 
градини на територията на 
Община Елин Пелин, а имен-
но: 

СОУ „Васил Левски” – гр. 
Елин Пелин, 

филиал на СОУ „Васил Лев-
ски” – гр. Елин Пелин, 

НУ „Христо Ботев” – гр. 
Елин Пелин, 

ОУ „ Стефан Стефанов” 
– гара Елин Пелин, 

ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий” – с. Нови Хан,  

ЦДГ „Радост” – гр. Елин Пе-
лин  

ЦДГ „Слънце” –  гара Елин 
Пелин.

4.Проект за Техническа 
помощ за подготовка на ин-
вестиционен проект за „Ка-
нализационна и водоснабди-

ОТЧЕТ НА ГАЛя ГЕОРГИЕВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ МАНДАТА 2007 - 2011

телна системи, пречиства-
телна станция за отпадъчни 
води и довеждащи колектори 
– с. Нови Хан” на стойност 250 
000,00лв.

5. Реконструкция на въ-
трешна водопроводна мрежа 
на с. Габра, Община Елин Пе-
лин” на стойност 4 940 536лв.

6.Изграждане и функцио-
ниране на Дневен център за 
възрастни хора в пенсионна 
възраст в Община Елин Пе-
лин, с. Голяма Раковица, на 
стойност 194 170,00 евро

7.”Междурегионално съ-
трудничество и обмен на най-
добри практики между общи-
на Община Крема и община 
Елин Пелин” -211 260,00лв.

8.„Предоставяне на услу-
гата „Домашен помощник” за 
нуждаещите се лица от общи-
на Елин Пелин” - стойност на 
проекта - 104 348,50 лв.

9.„Предоставяне на услу-
гата „Личен асистент” за нуж-
даещите се лица от община 
Елин Пелин”- стойност  74 
495,54лв.  

10. Улично осветление 
През м.септември 2008год. 
бе сключено Споразумение 
между Общината и МИЕ за 
безвъзмездно предоставяне 
на финансиране по  проект 
на МФ”Козлодуй” за „Рекон-
струкция на общинско улич-
но осветление”. По проекта се 
подмениха с нови енергоефек-
тивни осветителни тела общо 
2848 тела . 

11.Договор с Министер-
ство на Икономиката, енерге-
тиката и туризма за финан-
сиране на  изграждането на 
техническа инфраструктура 
– Обходен път на с.Нови хан и 
ВиК инфраструктура на кв.80 
и кв.81 и реконструкция на 
водопроводната мрежа на 
южната част на с. Гара Елин 
Пелин.

Договорът с МИЕТ е на 
стойност 8 900 000лв.   – с тези 
пари се финансира изгражда-
нето на техническа инфра-
структура във връзка с големи 
инвестиции на територията на 
Общината.  В края на 2008год. 
МИЕТ преведе първия транш 
от 5 129 000лева, с които през 
2009 – 2010год.  се изгради 
обходния път на с.Нови хан 
(връзка между републикан-
ските пътища  ІІІ-105 и  І-8 
без преминаване през насе-
лено място) с дължина 1км ; 
започна и изграждането на ВК 
инфраструктурата на кв.80 
и кв.81 по ЗРП на с.Гара Елин 
Пелин и на реконструкцията 
на водопроводната мрежа на 
южната част от селото. Втори-
ят транш на финансирането 
по договора не е преведен и 
затова в момента строител-
ството е спряно.  След получа-
ване на тези средства – рабо-
тата ни ще продължи.

извършени ремонти със 
собствени средства от об-
щина Елин Пелин за периода 
2007г.-2011г.

Газификацията на насе-
лените места от Община       
Елин Пелин

В периода м.октомври 

2007г.- м.август 2011г. са въ-
ведени в експлоатация:

- 27818м газопроводи и 
982 газопроводни отклонения 
в гр. Ел.Пелин; 

- 3131м газопроводи и 5 
броя отклонения в с.Нови хан;

-  6912м газопроводи и 20 
броя отклонения в с.Равно 
поле.

От м.октомври 2007г. до 
м.август 2011г. в процес на из-
граждане и с акт 15, но невъ-
ведени в експлоатация са:

-10487м газопроводи и 384 
газопроводни отклонения в 
с.Гара Елин Пелин;

-7650м газопроводи и 192 
броя отклонения в с.Равно 
поле;

-10820м газопроводи и57 
броя отклонения в с.Мусачево 
и с.Григорево.

„Газо-енергийно друже-
ство Елин Пелин” ЕООД дос-
тавя за нуждите на отделните 
потребителски групи на те-
риторията на Общината при-
роден газ на: 737 битови по-
требители; 80 обществено-ад-
министративни и търговски 
потребители и 9 промишлени 
потребители. /може да срав-
ните колко са били и колко са 
сега тези потребители/

Образователна и  инфра-
структура – училища и дет-
ски градини

През 2007г. Обещах, в пре-
дизборната си кампания,  гри-
жа за децата да е приоритет 
в работата ми, да се подобри 
материално-техническата 
база на училищата и детските 
градини.

През периода 2007 - 
2011година голяма част от 
собствените средства (над 900 
000лв.) от бюджета на Общи-
на Елин Пелин бяха насочени 
за извършване на ремонтни 
работи във всички детски 
градини и почти всички учи-
лища, в т.ч.:

1. За Детските градини в 
населените места на терито-
рията на Община Елин Пелин:

-ремонт помещения за от-
криване на млечна кухня ;

-ремонт на помещения и 
обзавеждане за откриване 
на яслени групи (с.Нови хан, 
гр.Елин Пелин);

-смяна на дограма и ре-
монт на помещенията за гру-
пите - занимални, спални и 
помощни помещения ;

-ремонт помещения за 
физкултура;

1. За Училищата в населе-
ните места на територията на 
Община Елин Пелин:

-смяна дограма и  вътре-
шен ремонт;

-ремонт покриви;
-ремонт за обособяване на 

санитарни възли;
Пътна инфраструктура 

– общинска  пътна мрежа и 
улици в населените места от 
Община Елин Пелин

През изминалите 4 годи-
ни общинската пътна мрежа с 
дължина 90 км. се поддържа в 
добро техническо състояние.  

Ежегодно се извършваше 
изкърпване на улични на-
стилки в населените места 

на територията на Община 
Елин Пелин, както и ремонт и 
реконструкция на общински-
те пътища.  Изградени бяха 
и улици с трошенокаменна 
настилка в селата от Община 
Елин Пелин.

Зимното снегопочиства-
не и поддържане на пътната 
мрежа и улиците в населени-
те места, което е една от ос-
новните грижи на общината, 
ежегодно бе извършвано с 
добро качество от местни из-
пълнители.  

Превантивни мерки от на-
воднения

През 2008г. бяха изпъл-
нени превантивни мерки за 
предпазване от наводнения 
– почиствания на корита на 
реки и отводнителни канали в 
с.Габра, с.Нови хан, с.Гара Елин 
Пелин, с.Петково, с.Столник, 
с.Елешница и с.Чурек, изграж-
дане на отводнителна канали-
зация в с.Лесново и изгражда-
не на два водостока в с.Голема 
Раковица.

  Изпълнено е обезопасява-
не и укрепване на парапетите 
на мостове в населени места 
от Община Елин Пелин.        

Приключи успешно рабо-
тата по проект, финансиран от 
бедствия и аварии за възста-
новяване на подпорни стени 
(двустранно) на р.Витинска в 
с.Чурек.

През 2008год., във връзка с 
отпуснати средства от МВКВП 
и дарение на връхни мостови 
конструкции от Франция, са 
изготвени проекти за долно-
то строене на два моста- над 
р.Равна в с.Голема Раковица и 
над р.Лесновска до с.Доганово 
за 34560лева. През 2009год. 
започна изграждането на 
двата моста, в момента стро-
ителството е приключило и 
се подготвя въвеждането им 
в експлоатация. Усвоените 
средства са 573715лева.

Социална политика на Об-
щина Елин Пелин

Социалната политика е 
един от преоритетите на Кме-
та на Община Елин Пелин:

-МБАЛ и Медицински цен-
тър-гр.Елин Пелин

-          Инсталирана(изградена) 
е кислородна инсталация в 
МБАЛ- Елин Пелин.      

Изпълни се преустройство 
и ремонт на помещения в 
МБАЛ
за обособяване на кабинет 
за компютърна томография- 
метод за установяване или 
изключване на патологични 
промени във всички органи 
на човешкото тяло. Кабине-
тът е готов, монтиран е томо-
графът и вече работи - както 
с направления и заплащане от 
здравната каса, така и срещу 
заплащане без направление.

Ежемесечно се дофинанси-
ра МБАЛ за заплащане на раз-
ходи за отопление - газ, вода, 
ел.енергия, храна за болните 
и др.

Назначен е медицински 
персонал към всички детски 
градини и училища, което по-
добри в пъти здравната грижа 
за нашите деца. 
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ОТЧЕТ НА ГАЛя ГЕОРГИЕВА - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ МАНДАТА 2007 - 2011

- Социален патронаж
През 2007 г.потребителите 

на социалния патронаж са 
60 човека , през 2011 г. те 
вече са 100, като са включе-
ни хора вече от   9 населени 
места от Община Елин Пелин 
– гр.Елин Пелин, гара Елин 
Пелин, с.Нови хан, с.Лесново, 
с.Петково, с.Мусачево,  
с.Столник, с.Григорево и 
с.Голяма Раковица. Подобря-
ването на услугата за хората 
се дължи на   направеният 
през 2009г. основен ремонт на 
социалния патронаж, както и 
цялостно обновяване на кух-
ненския инвентар. По този на-
чин бяха спазени всички изис-
квания за хигиенни и здравни 
норми, за което Социалния 
патронаж в гр.Елин Пелин 
беше признат за най- добрия 
в Софийска област.

-Дом за деца лишени от ро-
дителска грижа – с.Доганово -
Грижата за децата от Дома ви-
наги е била приоритет за Ръ-
ководството на Община Елин 
Пелин. Въпреки делегирани-
ят бюджет  са били дофинан-
сирани различни дейности и 
програми  за по- доброто раз-
витие на възпитаниците , оси-
гурявани са спонсори, органи-
зирани са различни меропри-
ятия с тяхно участие. Ежегод-
но се извършват козметични 
ремонти и се поддържа базата 
, за да може децата, да имат 
своя хубав и уютен  дом.

Грижа се полага и за учи-
лищата в Община Елин Пелин 
, особено тези в малките на-
селени места , като с.Габра и 
с.Мусачево, където чрез дофи-
нансиране на училищата не бе 
допуснато тяхното закриване. 

-Пенсионерски клубове
Вниманието на Ръковод-

ството на Община Елин Пелин 
беше насочено и към хората 
от третата възраст. Поддър-
жани бяха всички пенсионер-
ски клубове в Община Елин 
Пелин. Бяха открити и нови 
– в горния квартал на с.гара 
Елин Пелин и с.Чурек, за да се 
поддържат социалните кон-
такти и с възрастните хора. 
През 2011г беше отворен и 
Дневен център за възрастни 
към Пенсионерският клуб в 
гр.Елин Пелин, които обслуж-
ва 40 потребители, отново със 
съдействието на Кмета на Об-
щината.

-Финансови помощи за ин-
валиди социално слаби и лица 
в нужда

През периода 2007 – 2011 
са подпомогнати много хора 
в неравностойно положение, 
сред които инвалиди, социал-
но слаби, болни деца  и хора 
нуждаещи се от животоспася-
ващи операции. Като за 2007 
г. сумата е 50894 лв. , за 2008 г. 
– 52607 лв., за 2009 г. – 98558 
лв., 2010 г.  – 74043лв и до ме-
сец август 2011г – 58894 лв. 
С което отново се доказва до-
брата грижа за хората от Об-
щина Елин Пелин.

Екология
Община Елин Пелин про-

дължи работата по сключе-
ния в предходен мандат дого-

вор за чистота с фирма „АЕХ 
– Х”, като по договора се из-
вършваха следните дейности: 
сметосъбиране,  сметоизвоз-
ване, ръчно метене и миене, 
почистване на нерегламенти-
рани сметища. Всяка година 
са закупувани нови съдове, 
като по този начин са снабде-
ни всички населени места в 
общината, както и големите 
фирми намиращи се нейна те-
ритория. Направен  е график 
за сметоизвозване и смето-
събиране по населени места, 
който фирмата изпълнява 
стриктно .

По сключен договор с орга-
низация „Четири лапи”, беше 
извършена кастрация, обез-
паразитяване и трайна мар-
кировка на бездомни живот-
ни на територията на Община 
Елин Пелин.

Направени бяха проби и 
изследвания за радиоактив-
ност и пробонабиране на во-
дни проби по поречието на 
река Габра – с.Крушовица ,с. 
Караполци и с. Габра, както и 
с.Нови хан.

Всяка година се извършва 
Дезинфекция Детаризация и 
Дезакаризация на централна 
градска част, паркове, детски 
площадки, училища, детски 
градини в населените места 
на територията на Община 
Елин Пелин .

Спорт
Община Елин Пелин под-

помагаше активно Спортните 
клубове ФК”Левски 1923”- 
гр.Елин Пелин,  ФК”Керамик”- 
гара Елин Пелин,  ФК”Титан”- 
с.Лесново, „Теаденс”-гр.Елин 
Пелин, Шахматен клуб 
– гр.Елин Пелин, като ежегод-
но отпускаше необходимите 
им финансови средства за 
издръжка и участие в първен-
ства.

Над 250 юноши и деца тре-
нират в споменатите клубове 
и активно участват в спортни 
състезания 

Община Елин Пелин еже-
годно организира и финанси-
ра масови спортни изяви за 
децата.

Спортната база се подър-
жа в много добро състояние 
и благодарение на извършва-
ните ремонтни дейности от 
страна на общината Стади-
он „Левски”-гр.Елин Пелин е 
един от най-добрите като база 
в София област.

Култура
Шопите умеят да пазят и 

поддържат живи традициите, 
защото са талантливи с песни-
те си,  танците и хумора.

Шопски празник!  42 го-
дини ! Празник – емблема на 
град Елин Пелин.

Празник – съхранил и пре-
дал във времето дух, култур-
ни традиции и ценности от 
Шопско.

С изпълненията на колек-
тиви за любителско творчест-
во от общината, популярни и 
обичани български изпълни-
тели, актьори, вокални съста-
ви и ансамбли, с традицион-
ните изяви: литературни ве-
чери, срещи с творци, излож-

би на художници от община-
та, спортни прояви, изложба 
на домашни любимци, детски 
утра, празникът е най-мащаб-
ното не само за общината ни 
културно събитие и с нетър-
пение се очаква от жителите и 
гостите на гр. Елин Пелин.

Ето и имената на госту-
ващите изпълнители в кон-
цертите на „Шопски празник” 
през последните 4 години:

Слави Трифонов и Ку-ку 
бенд; 

Сръбските изпълните-
ли: Мирослав Илич и Бобан 
Здравкович;

Валя Балканска, Николина 
Чакърдъкова и Неврокопския 
танцов ансамбъл;

„Канарите”, ансамбъл „Бъл-
гаре”, ансамбъл „Ф.Кутев”, Ива-
на, Десислава, Андреа,

Актьорите от „Аламинут” и 
„Пълна лудница”, Румънеца и 
Енчев, Тони Димитрова, фина-
листите от „Мюзик Айдъл 2”, , 
ВГ „Сигнал”, трупата на Нешка 
Робева – „Нешанъл арт” и др.

Традиционните селищни-
те празници, с финансовото 
съдействие на община Елин 
Пелин

Тържествено отбелязва-
не на Национални празници 
– Денят на Освобождението 
-3 март, Денят на славянската 
писменост и на българската 
просвета и култура -24 май, 
Денят на Съединението на 
България – 6 септември, Де-
нят на народните будители 
– 1 ноември.

Почитане на християнски 
и народни празници – Коледу-
ване, Кукери, Великден

с грижа за хората , ин-
ституциите и най-малки-
те жители на общината

-Нови автобуси , край на 
маршрутките.

На мястото на т. нар. бели 
маршрутки Кмета на община 
Елин Пелин възложи на авто-
транспортната фирма - „ Мон-
тана” Автотранспорт, клон 
Елин Пелин, обществен пре-
воз на пътници.

 Целта е хората, ползващи 
обществен превоз да пътуват 
по-удобно и безопасно, а не 
както до сега – в ограничено-
то пространство на 12 мест-
ните маршрутки.

-Полицията в Елин Пелин 
се сдоби три нови автомоби-
ла-Независимо от кризата, с 
оглед осигуряване на защита 
и сигурност за жителите на 
община Елин Пелин, ръковод-
ството на общината закупи 
три автомобила опел „Астра”. 
Автомобилите са разпределе-
ни в помощ на полицейските 
инспектори от град Елин Пе-
лин и селата Петково, Гри-
горево, Мусачево, гара Елин 
Пелин, Нови хан, Габра, Побит 
камък, Гладно поле, Крушови-
ца, Равно поле и Верила. 

-Огнеборците от Елин Пе-
лин получиха дарение от Гер-
мания

Един пожарен автомобил 
и голям брой лични защитни 
средства, дарение от Герма-
ния, получиха служителите 
на Районна служба „Аварийна 

безопасност и спасяване на 
населението” от Елин Пелин. 

Ръководителят на гер-
манската делегация Бухард 
Кастен, заместник ръководен 
противопожарен директор на 
провинция Бранденбург, връ-
чи символично ключовете на 
дарения автомобил на  кмета 
на Елин Пелин Галя Георгие-
ва.

-Три нови училищни ав-
тобуси дари Министерство 
на образованието на Община 
Елин Пелин  

Те са предоставени по Про-
грамата за оптимизация на 
училищната мрежа и за по-
пълно обхващане на учени-
ците в задължителна възраст, 
според която на всички деца 
от закритите училища се оси-
гурява безплатен транспорт 
до средищните учебни заве-
дения. Извозването на децата 
е съобразено с графика на сед-
мичното им разписание. 

Освен за превоз на учени-
ците до средищните училища, 
автобусите се ще използват  
и за участие на децата от об-
щината в олимпиади, спорт-
ни състезания, екскурзии с 
учебна цел, посещение на ис-
торически и културни инсти-
туции.

-С грижа за най- малките 
жители на община Елин Пе-
лин

за да растат щастливи, 
за да се хранят здравослов-
но, за да играят на воля, за 
да са спокойни родителите 
на най-малките жители на 
общината.

На 08.10.2008 г. започна 
работа детската млечна кухня 
към ЦДГ “Радост” гр.Елин Пе-
лин. Тя има за цел да улесни 
храненето и майките да отде-
лят повече време за занима-
ния и игри с децата си. 

Менюто е съобразено с из-
искванията за здравословно 
хранене за тази възраст. Готви 
се по рецептурник, съобразен 
с необходимите калории и ко-
личества. Всеки ден екипът 
от специалисти ще приготвя 
вкусни ястия. 

Бяха изградени детски 
площадки  в съответствие с 
Европейските изисквания за 
сигурност на съоръженията в:

гр. Елин Пелин – площад 
„Независимост”, нова в град-
ския парк;

гара Елин Пелин - в парка 
и в двора на ОУ „Ст.Стефанов”  

с.Мусачево;
с.Равно поле;
с. Григорево.
Разкрити са 6 яслени гру-

пи –  в ОДЗ „Здравец” – 2 , ЦДГ 
„Слънце” гара Елин Пелин – 1 , 
ОДЗ „Детелина” с. Нови хан – 1 
и ЦДГ „Радост” гр.Елин Пелин 
-2.

инвеститори в община 
Елин Пелин за периода 2007 
год. – 2011 год.

1.”Билла”- гр.Елин Пелин 
2.”Солид 55”- гр.Елин Пе-

лин 
3.”Джесика” – гр.Елин Пе-

лин 
4.”Кавен Орбико”- гара 

Елин Пелин 
5.”Лидъл”- с.Равно поле 
6.”Екопак”- с.Равно поле 
7.”Денел”АД – с.Равно поле 
8.”Брамак”- с. Столник 
9.”Пени маркет”-с.Столник 
10.”Унивег”- с.Мусачево
11.”ЙАФ България” – с. Му-

сачево
12.”Доландия”-с.Григорево. 
13.”Земелрок”- с.Григорево 
14.Телевизионен и кино 

център – с.Нови хан
15.Хирургична болница 

с.Доганово 
Привличането на всички 

тези инвеститори на терито-
рията на Община Елин Пелин, 
изцяло промени облика на 
общината, открити бяха нови   
работни места, което от своя 
страна допринася за подобря-
ване начина и качеството на 
живот на всички нас. 

  
изминалият период 

дава основание на всеки 
да оцени извършеното за 
периода 2007-2011г., как-
то на приноса на всеки 
от нас в общия обем от 
работата за подобрява-
не на местното самоу-
правление и развитие на 
общината.

наясно сме, че няма 
лесни и бързи пътища за 
постигането на добър 
стандарт на живот на 
хората, но сме твърдо 
убедени, че със съвмест-
на екипна работа и по-
следователни усилия, ще 
постигнем успех и ще от-
говорим на очакванията 
на жителите на община 
Елин Пелин. 
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