
?áðîé 1 – 27 ÿíóàðè 2009 ã.

ОБЩИНСКИ ВЕСТНИК • ГОДИНА VII • БРОЙ 10 (119) •  м. ноември 2011 г. • цена 0.30 лв. 

Тържествената сесия за 
полагане на клетва от но-
воизбраните кметове и об-
щински съветници в община  
Елин Пелин се проведе на 11 
ноември, на връх големия 
християнски празник „Свети 
Мина” – закрилник на семей-
ството. Точно в 11 часа тя за-
почна с изпълнение на химна 
на Република България. 

Първото заседание на 
местния парламент бе откри-
то от областния управител 
Красимир Живков. Гости бяха 
представители от Областната 

администрация, бивши кме-
тове и граждани. В привет-
ствието си Красимир Живков 
пожела на представителите 
на местната власт да работят 
заедно за просперитета, ус-
тойчивото развитие и евро-
пейското бъдеще на община 
Елин Пелин. 

Председателят на Общин-
ската избирателна комисия 
Георги Петраков връчи удос-
товерението на новоизбра-
ният стар кмет на общината 
– Галя Георгиева. Тя първа 
положи клетва и поздрави 

НОВОИзБРАНИТЕ КмЕТОВЕ И ОБЩИНСКИ 
СъВЕТНИцИ пОлОжИхА КлЕТВА

присъстващите, като им по-
жела на тях, на семействата 
им и на себе си - здраве, пол-
зотворна работа и успешен 
мандат. 

Последваха общинските 
съветници и кметовете на се-
лата  гара Елин Пелин, Нови 
хан, Габра, Доганово, Лесно-
во, Петково, Столник, Равно 
поле и Мусачево. Те се закле-
ха в името на Република Бъл-
гария да спазват Конститу-
цията и законите на страната 
и във всичките си действия 
да се ръководят от интереси-
те на гражданите от община 
Елин Пелин и да работят за 
тяхното благоденствие. След 
това всеки от тях подписа 
клетвения лист.

Първото заседание на но-
воизбрания общински съвет 
бе открито от Стоянка Посто-
лова. Преди гласуването на 
дневния ред на заседание-
то, тя се обърна с пожелание 
към новоизбраните кметове 
и общински съветници с ду-
мите „Нека да работим така, 
че ролята ни да се превърне 
в история. Да не робуваме на 
емоции, а на разум, честност 
и толерантност, за да можем 

след четири години да  гледа-
ме хората в очите. Да работим 
така, че община Елин Пелин 
да стане още по- добро място 
за живеене”.

 След завършване на офи-
циалната част се пристъпи 
към избор на председател на 
Общинския съвет. Единстве-
ното предложение направи 
групата на ПП ГЕРБ за инж. Ге-
орги Костов, който бе избран 
за Председател на местния 
парламент, след тайно гласу-
ване с 15 гласа. Георги Костов  
благодари за оказаното му 
доверие и пожела на колеги-

те си да забравят партийните 
и политически пристрастия 
и да обединят работата си в 
полза на хората от общината. 
Инж. Костов маркира основ-
ните приоритети в работата 
на новия общински съвет и 
насрочи дата – 18 ноември 
за следващото заседание при 
дневен ред:

- Избор на заместник пред-
седател на Общински съвет;

- Структура на Постоянни-
те комисии към ОбС;

- Утвърждаване на струк-
тура на общинската админи-
страция. 

За първи път в историята на демократич-
ните избори кметското място в общината се 
печели за втори мандат.

Галя Георгиева  спечили убедително из-
борите за кмет на община Елин Пелин. 5809 
човека подкрепиха със своите гласове нейната 
кандидатура на 30 октомври. Висока избира-
телна активност бе отчетена на втория тур на 

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН РЕШИХА:
ГАлЯ ГЕОРГИЕВА Е НОВИЯТ – СТАР КмЕТ 

ВТОРИ МАНДАТ ЗА КМЕТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН 
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА

ИЗБОРИ 2011

местния вот. 
Новият – стар кмет на общината 

получи 59.32% подкрепа. Опонентът й 
в надпреварата за кметския пост – Ва-
лери Брънзелов от БСП получи 3984 
гласа или 40.68% .

Градоначалничката и нейния екип 
получиха заслужено висока оценка 

ПО ПОВОД 60-ГОДИШНИНАТА ОТ 
СЪЗДАВАНЕТО СИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 

ДУХОВ ОРКЕСТЪР „СТЕФАН СТЕФАНОВ” 
ПРИ НЧ ,,СВЕТЛИНА-1975” ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

ВИ КАНИ НА:
ТъРжЕСТВЕН ДЕФИлИР 

С УЧАСТИЕТО НА ПДО И МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ „ДИМИ-
ТЪР МЕЧЕВ” ГР. ВЕЛИНГРАД И ДО ,,ДЕЛЧО РАДИВЧЕВ” И 

МАЖОРЕТЕН СЪСТАВ ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
на 19.11. 2011г. от 11.00ч. на пл. ,,НЕЗАВИСИМОСТ”

ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

ТъРжЕСТВЕН КОНцЕРТ
на 26.11.2011г. 18.00ч. В САЛОНА НА НЧ ,,СВЕТЛИНА-

1975” С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН

Областният управител Красимир Живков поздравява 
новоизбрания кмет на община Елин Пелин - Галя Георгиева

от своите съграждани, които им гласува-
ха доверие за още 4-ри години управление. 
Несъмнено високата оценка на работата на 
г-жа Георгиева са един сериозен старт на 
новия й мандат и предпоставка за следващи 
успехи. 

Подробности четете на стр. 3
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С цел ограничаване пред-
поставките за тежки пътно-
транспортни произшествия 
с рисковите групи участници 
в движението (пешеходци и 
водачи с малък опит) през 
есенно-зимния период от 1ви 
ноември  КАТ започна тради-
ционната акция „Светлина“. 
От Пътна полиция припом-
нят, че водачите са длъжни 
да карат на фарове през есен-
но-зимния период до 1 март 
следващата година. 

От 1 до 19 ноември служи-
телите на „Пътната полиция”  
налагат санкции в рамките 
на традиционната акция.

До 19-ти ноември пътни-
те полицаи ще извършват 
засилени проверки за из-
правността на осветителни-
те системи на автомобилите, 
състоянието на гумите и из-
правността на чистачките.

Глобата за автомобил с 
изключени къси светлини 
през светлата част на дено-
нощието е 20 лв, съобщават 
от служба КАТ.

За неизправни светлини 
и светлоотразителна сигна-
лизация пък се отнемат пет 
контролни точки, а санкция-
та е от 20 лв. до 150 лв.

За управление на автомо-
бил с износени гуми се взе-
мат шест контролни точки и 
глоба до 50 лв. 

30 лв. е санкцията за по-
вредено устройство за изми-
ване на стъклото, а когато то 
не работи по време на дъжд 
или сняг, санкцията е от 50 
лв. до 150 лв. и пет контрол-
ни точки.

Само за първите 4 дни на 
акцията  над 20 са ноложе-
ните санкции за движение 
без запалени фарове през 
светлата част на денонощие-
то, съобщават от КАТ – Елин 
Пелин.

пОлЕзНА ИНФОРмАцИЯ 
Практически препоръки 

на Пътна полиция  към учас-
тниците в движението за без-
опасно поведение  и избяг-
ване на рисковите фактори 
и ситуации за тежки пътно-
транспортни произшествия 
през есенно-зимния период

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПЕШЕ-
ХОДЦИТЕ 

1. НЕ ИЗБЪРЗВАЙТЕ ДА 
ПРЕСИЧАТЕ ПЪТНОТО ПЛАТ-
НО!

2 . ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЗАСТИГА-

ЩИ ВИ АВТОМОБИЛИ!. 
3.  НЕ СЕ ПРИДВИЖВАЙТЕ 

НА АВТОСТОП!. 
4. НОСЕТЕ СВЕТЛООТРА-

ЗИТЕЛИ!
5. БЪДЕТЕ ПРЕДПАЗЛИВИ 

НА ХЛЪЗГАВА НАСТИЛКА!

6. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ 
НА АВТОБУСНАТА СПИРКА!. 

7. ПРИ ОБИЛЕН СНЕГО-
ВАЛЕЖ НЕ СЕ ДВИЖЕТЕ ПО 
ПЪТНОТО ПЛАТНО!

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ВОДА-
ЧИТЕ 

1. НЕ ПЕСТЕТЕ СРЕДСТВА 
ЗА ПЪЛНАТА ИЗПРАВНОСТ 
НА АВТОМОБИЛА!. 

2.  СКОРОСТТА  ВИНАГИ 
ТРЯБВА ДА Е ТАКАВА, ЧЕ ДА 
МОЖЕТЕ ДА СПРЕТЕ В  ЗОНА-
ТА НА ВИДИМОСТТА!

3. НАМАЛЕТЕ СКОРОСТ-
ТА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ НАД 
ПОДЛЕЗ!

4. ПРЕМИНАВАЙТЕ БАВ-
НО И ПРЕДПАЗЛИВО ПОКРАЙ 
СПИРКИТЕ НА ОБЩЕСТВЕ-
НИЯ ТРАНСПОРТ!

5. ПРИ  НАВОДНЕНО ПЛАТ-
НО ИМА ОПАСНОСТ ОТ АКВА-
ПЛАНИНГ, ЗАТОВА НАМАЛЕ-
ТЕ СКОРОСТТА!. 

6. НЕ СЕ ДВИЖЕТЕ С ОПАС-
НА СКОРОСТ В “ТЪМНАТА 
ЗОНА”!

7. НЕ БЪРЗАЙТЕ ДА ПРЕВ-
КЛЮЧВАТЕ НА КЪСИ СВЕТ-
ЛИНИ!

8. ПРОГНОЗИРАЙТЕ ПОПА-
ДАНЕТО В КОВАРНИ ХЛЪЗГА-
ВИ УЧАСТЪЦИ!

9. БЪДЕТЕ ОСОВЕНО 
ПРЕДПАЗЛИВИ В ПЪТНИ 
УЧАСТЪЦИ НА СЕВЕРНИТЕ 
СКЛОНОВЕ!

10. ПОВИШЕТЕ ВНИМА-
НИЕ, АКО ПЕШЕХОДЦИТЕ СА 
ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ДЕЦА!.  

11. БЪДЕТЕ В ГОТОВНОСТ 
ДА ПРЕДПАЗИТЕ  ПЪРЗАЛЯ-
ЩИ СЕ  ПО УЛИЦАТА ДЕЦА!

12.  НЕ ПОТЕГЛЯЙТЕ НА 
ПЪТ ПРИ ПРОГНОЗА ЗА УС-
ЛОЖНЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО  И 
ОБИЛНИ СНЕГОВАЛЕЖИ!

13. НЕ ОБРАЗУВАЙТЕ ЗА-
ДРЪСТВАНИЯ ЗАРАДИ НЕ-
ТЪРПЕЛИВОСТ!

14. ПРЕДИ ВСЯКО ЗИМНО 
ПЪТУВАНЕ ПЪРВО СЕ ОСВЕ-
ДОМЯВАЙТЕ ЗА ПРОГНОЗАТА 
ЗА ВРЕМЕТО И СЛЕДЕТЕ ИН-
ФОРМАЦИЯТА ЗА ПЪТНАТА 
ОБСТАНОВКА!

15.НЕ ОТЛАГАЙТЕ ПОДГО-
ТОВКАТА ЗА ЗИМНИТЕ ПЪТУ-
ВАНИЯ!

АКцИЯ „СВЕТлИНА”
НЕ зАБРАВЯЙТЕ ДА ВКлЮЧИТЕ ФАРОВЕТЕ!

О Б Я В л Е Н И Я 
Общински съвет-Елин Пе-

лин на основание чл.22 ал.2 
от ЗМСМА

ОБяВяВА
чл.17 и чл.19 от Наред-

бата за определяне и адми-
нистриране на местните 
такси и цени на услуги на те-
риторията на Община Елин 
Пелин, приета с Решение 
№1246/16.12.10г. на Общин-
ски съвет са оспорени пред 
Админи-стративен Съд – Со-
фия област с Жалба от „Ми-
ролио България” ЕООД и е об-
разувано дело № 800/2011г.
Решение №1063 от 

24.06.10г. на Общински съвет 
е отменено от Администра-
тивен Съд – София област , 
съгласно Решение № 377 от 
30.05.2011г. по адм.дело № 
742/2010 година.
чл.17 т.2 от Наредбата за 

определяне и администрира-
не на местните такси и цени 
на услуги на територията на 
Община Елин Пелин, приета с 
Решение №1246/16.12.10г. и 
изменена с Решение № 1295 
от 27.01.2011г. на Общински 
съвет е оспорена пред Адми-
нистративен Съд – София об-
ласт с Жалба от „Финтех” ООД 
и е образувано дело № 920 от 
2011г.

На 31 октомври 2011г. в 
навечерието на 1 ноември 
– Денят на народните буди-
тели в читалище ”Светлина-
1975” гара Елин Пелин бе от-
крит библиотечно-информа-
ционният център по Програ-
ма ”Глобални библиотеки”.

По стара българска тра-
диция център бе открит с 
домашно приготвена пита и 

мед.
Хубави думи се чуха за 

развиващото се глобално об-
щество от областния коорди-
натор по програма ”Глобални 
библиотеки” госпожа Галина 
Томова.

Обявиха се и резултатите 
от конкурса „Къде бях през 
лятната ваканция?”. Млади-
те автори сами прочетоха 

БИБлИОТЕЧНО ИНФОРмАцИОНЕН 
цЕНТъР ГАРА ЕлИН пЕлИН

произведенията си и както 
се изрази Моника - „В раз-
ни сайтове стояхме и много 
щастливи от факта бяхме. За 
съжаление ваканцията бър-
зо отмина, но ще има пак и 
другата година.”  

След връчените награди 
за словесните шаржове на 
приятелите пред компютри-
те в библиотеката децата 
тропнаха кръшно българ-
ско хорце, а възрастните 
решиха,че още този месец 
започват  обучението си на 
компютрите,за да контакту-
ват с децата и внуците си „на 
един език”.

Накрая всички бяха по-
канени на 06.11.2011г. от 13 
часа в читалището  да поздра-
вим заедно нашия съгражда-
нин писателя Кирил Назъров 
за 70 годишния му юбилей и 
да направим премиера на по-
следната му книга „Чудесата 
на децата”.               

            Николина Пенкова

На 14 октомври т. г. в гр. 
Елин Пелин бе открита пър-
вата дрогерия. Тя се намира 
на ул. „Елин Пелин” № 13, 
зад църквата. В дрогерията 
се предлагат хранителни до-
бавки, лекарства без лекар-
ско предписание, козметич-
ни продукти, хигиенно – са-
нитарни материали и др.

На откриването бяха до-
шли близки и приятели на 
собствениците.

Отец Иван Плещов осве-
ти новия търговски обект и 
пожела здраве и клиенти на 
собствениците.

пъРВАТА ДРОГЕРИЯ В ГР. ЕлИН пЕлИН 
ОТВОРИ ВРАТИ

ДИРЕКцИЯ „СОцИАлНО 
пОДпОмАГАНЕ” – ЕлИН пЕлИН

За отоплителен сезон 2011г.-2012г. в ДСП Елин Пелин са 
приети 540 молби за отпускане на целева помощ за отопле-
ние. На 55 от тях са издадени заповеди за отказ на исканата 
помощ. На 11 лица е издадена заповед на основание чл.14а 
от Закона за социално подпомагане за възстановяване на 
недобросъвестно получени помощи заедно със законната 
лихва. Наказанието е наложено на лица, които са извърш-
вали сделки с недвижимо имущество през последните пет 
години и не са декларирали това обстоятелство в подаде-
ните от тях молби – декларации през предходни години. С 
даденият ни достъп до базата данни на Агенция по вписва-
нията този факт бе установен и е проведена процедура по 
възстановяване на сумите

От 8 ноември, в община Елин 
Пелин стартира раздаването на 
хранителни продукти, част от 
третия, последен за тази година 
транш по програма „Благотвори-
телност”. 

Право на такава помощ в 
общината имат около 500 со-
циално слаби граждани, които 
през зимата на 2010/2011 г. са 
ползвали ваучери за отопление 
и майки, получавали през пре-
дходната година помощи за от-
глеждане на дете до една годи-
на, както и ползвалите месечна 
добавка за отглеждане на дете с 
увреждания.

Хранителните продукти се 
раздават през делничните дни 
до 22 ноември включително. За 

град Елин Пелин – в общината, а 
за останалите населени места – в 
кметствата.

Програмата се финансира 
изцяло с европейски средства 
и е насочена към най-уязвими-
те слоеве от обществото. Всеки, 
който има право на подпомагане 
получава пакет с 25.220 кг. хра-
нителни продукти – 6 кг. брашно 
тип 500, 6 кг. ориз, 2 кг.пшеничен 
грис, 2 кг. спагети, 2 кг. обикно-
вени вафли, 6.8 кг. постни ло-
зови сърми и 0.420 кг. десертно 
нишесте.

Помощите се получават само 
срещу предоставянето на лична 
карта от правоимащото лище 
или срещу наториално заверено 
пълномощно.

БЧК зАпОЧНА РАзДАВАНЕТО НА 
хРАНИТЕлНИ пОмОЩИ
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За първи път в историята 
на демократичните избори 
кметското място в общината 
се печели за втори мандат.

Галя Георгиева  спечили 
убедително изборите за кмет 
на община Елин Пелин. 5809 
избиратели подкрепиха със 
своите гласове нейната кан-
дидатура на 30 октомври. Ви-
сока избирателна активност 
бе отчетена на втория тур на 
местния вот. 

Новият – стар кмет на об-
щината получи 59.32% под-
крепа. Опонентът й в над-
преварата за кметския пост 
– Валери Брънзелов от БСП  
- 3984 гласа или 40.68% 

Галя Георгиева, която бе 
издигната от ПП ГЕРБ, на 
вторият тур получи широка 
подкрепа и от други поли-
тически партии и коалиции, 
събра с 1825 гласа повече от 
своя опонент, което й гаран-
тира втори кметски мандат.

Градоначалничката и ней-
ния екип получиха заслужено 
висока оценка от своите съ-
граждани, които им гласуваха 
доверие за още 4 -ри години 
управление. Несъмнено ви-
соката оценка на работата на 
г-жа Георгиева са един серио-
зен старт на новия й мандат 
и предпоставка за следващи 
успехи. 

Новоизбраната президен-
ска двойка Росен  Плевнелиев 
и Маргарита Попова печели в 
община Елин Пелин. За тях 
гласуваха 5658 избиратели 
или 56.98%.  Ивайло  Калфин 
и Стефан Данаилов са под-
крепени от 4275 човека или  
43.04% от гласувалите.

Паралелно с президент-
ските и кметски избори се 
проведаха и балотажи за из-
бор на кметове на селата Нови 
хан, Габра, Лесново, Столник, 
Равно поле и Мусачево.

Кметът на с. Нови хан е 
Велин Велинов и е издигнат 
от инициативен комитет. За 
него са гласували 568 човека 
или 50.35%. Той бе на втори 
тур с кандидатът Петко  Кос-
тов, чиято кандидатура също 
бе издигната от инициативен 
комитет и има 560 гласа или 
49.65%.

Новият кмет на с. Габра се 
казва Андрей Пенчев, чиято 
кандидатура е издигната ог 
ПП “АТАКА” За него са гласува-
ли  414 избиратели от селото 
или 63.79%. Неговият опо-
нент Румен Туев от ПП ГЕРБ  
получи 235 или 36.21% .

С нов кмет могат да се пох-
валят жителите на с. Лесново. 
Там на балотажа сили мериха 
Румяна Младенова – ПП ГЕРБ 
и Росица Стефанова - местна 
коалициа “Ново начало”. За 
Румяна Младенова са гласу-
вали 518 или 63.17%, а за Р. 
Стефанова-302 избиратели 
или 36.83%.

Борислав Стойчев ГЕРБ е 
новият кмет на Петково, из-
бран с 236 гласа  или 63.78%, 
опонента му Николай Тодо-
ров БСП събра 134 гласа или 
36.22%.

Милиян Илиев от  коали-
ция “Заедно за нашият град” 
е новият кмет на Мусачево. 
Той печели  с 326 гласа или 
55.16 %  срущу опонента му 
Стоян Цветков ГЕРБ, който 
събра 265 гласа или 44.84%.

Новият кмет на с. Рав-
но поле е Веселина Спасова 
от ПП ГЕРБ, която спечели 
кметското място с 450 гласа, 
или 69.98%, срещу опонента 
й Красимир Кръстев от ПП 
БСП, за чиято кандидатура 
са гласували 193 избиратели 
или 30.02%.

Новоизбраният кмет на 
с. Столник е Димитър Денев 
от местна коалиция „ Заедно 
за нашия град”, избран с 216 
гласа или 55.67%. Неговият 
опонент Илиян Милатинов 
от местна коалиция „ Нова 
начало” получи 172 гласа или 
44.33%.

ТРИМА КМЕТОВЕ 
ИЗБРАНИ ОТ РАЗ
Още на първия тур се из-

браха кметове на 3 села от 
общината – село гара Елин 
Пелин, с. Доганово и с. Григо-
рево. В най- голямото село на 
общината – гара Елин Пелин, 
досегашния кмет от ПП ГЕРБ 
Вяра Вучкова постигна убе-
дителна победа. Тя получи 
1135 гласа или 67.80 % под-
крепа на гласоподавателите, 
срещу опонентката й от БСП 
– Антоанета Зашева, която 
събра 185 гласа или 11.05%.

Убедителна е и победа-
та на досегашния кмет на с. 
Доганово  - Димитър Спасов, 
чиято кандидатура за втори 
кметски мандат бе издигната 
от БСП. За него са гласували 
281 човека или 71.50 %, а за 
опоненката му Мария Тодо-
рова – местна коалиция „Ново 
начало” – 58 избиратели или 
14.76%.

В село Григорево печели 
Иван Стоянов, издигнат от 
ПП ГЕРБ- досегашен кмет на 
селото. За него своя вот са 
дали 51.66% или 140 гласо-
подаватели, а за опонента му 
– Васил Димитров, издигнат 
от инициативен комитет са 
гласували 114 човека или 
42.07%.

ШЕСТ ПАРТИИ И 
КОАЛИЦИИ ВЛИЗАТ В 
ОБЩИНСКИя СЪВЕТ

Шест партии и коалиции 
влизат в общинския съвет. 

Съгласно получените 
гласове един общински съ-
ветник влиза  от Местна ко-
алиция “Демократичен съюз 
за Елин Пелин”, с по двама 
общински съветници ще бъ-
дат  от ПП “АТАКА” и Местна 
коалиция “Заедно за наши-
ят град”,  трима са  местните  
парламентаристи  от Местна 
коалициа “Ново начало”, от 
БСП общинските съветници 
са пет.  Най-многобройна ще 
бъде групата на ПП ГЕРБ, от 
която ще има осем общински 
съветници.

пп “ГЕРБ”
Георги Любенов Костов - 

инженер
Николай Симеонов Нико-

лов - адвокат
Бисерка Георгиева Нико-

лова - лекар
Пламен Боянов Цветков 

- учител
Васил Цветков Цветков 

– управител строителство
Ангел Григоров Анев – ме-

ниджър застраховане
Димитър Тодоров Михай-

лов – управител търговия
Елена Борисова Лекова-

Лазарова - финансист
пп “БълГАРСКА СОцИА-
лИСТИЧЕСКА пАРТИЯ”

Валери Николов Брънзе-
лов – финансист, управител  
на  фирма

Любен Методиев Андреев 
- инженер

Антоанета Борисова За-
шева-Иванова - финансист

Мариана Цветкова Гешева 
–  бизнес администратор

Юлия Траянова Стефанова 
– директор на СОУ „В.Левски” 
гр. Елин Пелин

мЕСТНА КОАлИцИЯ 
“НОВО НАЧАлО”

Любомир Николов Ников 
– собственик и управител на 
„Нова медия”

Стоянка Димитрова Пос-
толова – детски учител

Емил Истилиянов Михай-
лов – управител на фирма 
„Стронг” – хотелски бизнес

пп “АТАКА”
Емил Стоянов Петров - 

икономист
Димитър Илиев Стамчев 

– управител на дружество
мЕСТНА КОАлИцИЯ “зА-
ЕДНО зА НАШИЯТ ГРАД”

Ангел Атанасов Ангелов - 
икономист

Стефан Григоров Николов 
– собственик и управител на 
фирма
мЕСТНА КОАлИцИЯ “ДЕ-
мОКРАТИЧЕН СъЮз зА 

ЕлИН пЕлИН”
Златослав Александров 

Златанов – инженер, управи-
тел на дружество

ГАлЯ ГЕОРГИЕВА Е НОВИЯТ – СТАР КмЕТ 
ИЗБОРИ 2011

Общинските съветници решават    
РЕШЕНИЯ ВзЕТИ НА пЕТДЕСЕТ И пЕТОТО зАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СъВЕТ - ЕлИН пЕлИН
Решение № 1533
Избира Йордан Илиев Йор-

данов- Заместник кмет на Об-
щина Елин Пелин по ,, Терито-
риално и селищно устройство, 
и общинска собственост” за 
временно изпълняващ длъж-
ността ,, Кмет на Община  Елин 
Пелин” до полагане на клетва 
на новоизбрания кмет на Об-
щината след провеждане на 
местните избори през октом-
ври 2011 г.

Решение № 1534
І. Избира за временно из-

пълняващи длъжността Кмет 
на кметство, за срок до полага-
не на клетва от новоизбраните 
кметове на съответните несе-
лени места, както следва: 

1. Емилия Крумова Васи-
лева – секретар на кметство с. 
Гара Елин Пелин – за времен-
но изпълняващ длъжността 
Кмет на кметство с. Гара Елин 
Пелин.  

2. Виолета Тодорова Виду-
лова – технически сътрудник 
- секретар кметство  с. Нови 
хан –  за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на кметство 
с. Нови хан. 

3. Лазаринка Стефанова 
Шуманов – технически съ-
трудник – секретар кметство с. 

Габра – за временно изпълня-
ващ длъжността Кмет на кмет-
ство с. Габра. 

4. Веселка Стоянова Алек-
сандрова – технически сътруд-
ник – секретар кметство с. 
Лесново –  за временно изпъл-
няващ длъжността Кмет на 
кметство с. Лесново. 

5. Веселинка Кирилова Ни-
колова – технически сътрудник 
– секретар кметство с. Догано-
во –  за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на кметство 
с. Доганово.

6. Калинка Крумова Стефа-
нова – технически сътрудник 
– секретар кметство с.Петково 
–  за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на кметство 
с.Петково. 

7. Адриана Георгиева Ата-
насова -технически сътрудник 
– секретар кметство с. Мусаче-
во –  за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на кметство 
с. Мусачево. 

8. Теодора Симеонова Мари-
нова – технически сътрудник 
– секретар кметство с. Стол-
ник–  за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на кметство 
с. Столник. 

9. Елица Йорданова Колева 
– технически сътрудник – се-

кретар кметство с. Григорево 
–  за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на кметство 
с. Григорево.

10. Иванка Иванова Ива-
нова – технически сътрудник 
– секретар кметство с. Елешни-
ца – за временно изпълняващ 
длъжността Кмет на кметство 
с. Елешница. 

Решение № 1535
1. Да бъде разкрита полуин-

тернатна група /занималня/ в 
ОУ ,, Св. Св. Кирил и Методий”, 
с. Нови хан. 

2. Сумата от 2330 лв. за пе-
риода 01.10.2011 г. – 31.12.2011 
г., включваща заплата, осигу-
ровки  на 1 щ.бр. да се осигу-
ри от намаление на §51-00 ос-
новен ремонт ДМА в дейност 
3-0-322 „Общообразователни 
училища”- Делегирани дей-
ности, дофинансирани с об-
щински приходи и се увеличат 
следните параграфи в същата 
дейност.

Параграфи §§ Сума/
лева

01-01 Заплата на персонал 
по трудови правоотношения 
1925.00

05-51 Осигурителни вноски 
от работодателя 230.00

05-52 Осигурителни внос-

ки за УПФ 83.00
05-60 Здравноосигурител-

ни вноски от работодателя 
92.00

Всичко: 2330
Решение № 1536
І. Да съществуват маломер-

ни самостоятелни паралелки, 
както следва:

1. СОУ „В.Левски” град 
Елин Пелин:

ІV б клас – 14 ученици
VІІІ в клас – 17 ученици
Х в клас – 16 ученици
ХІ в клас – 17 ученици
Допълнително финансира-

не за обезпечаване на учебния 
процес да бъде за сметка на 
бюджета на СОУ „В. Левски” гр. 
Елин Пелин.

2. Основно училище 
„Христо Ботев” с. Равно поле

ІІ клас- самостоятелна па-
ралелка – 5 ученици

ІІІ клас – 10 ученици
Допълнителното финан-

сиране за обезпечаване на 
учебния процес за учебната 
2011/2012 г. е в размер на 
8320 лв., от които 2427 лв. за 
бюджетната 2011 г. и  5893 
лв. за 2012 г. За периода от 
01.10.2011 г. до 31.12.2011 г. 
сумата от 2427 лв. да се осигу-
ри от намаление на §51-00 ос-

новен ремонт ДМА в дейност 
3-0-322 „Общообразователни 
училища”- Делегирани дей-
ности, дофинансирани с об-
щински приходи и се увеличат 
следните параграфи в същата 
дейност.

Параграфи §§ Сума/
лева

01-01 Заплата на персонал 
по трудови правоотношения 
1988.00

05-51 Осигурителни вноски 
от работодателя 259.00

05-52 Осигурителни внос-
ки за УПФ 85.00

05-60 Здравноосигурител-
ни вноски от работодателя 
95.00

Всичко: 2427
3. Основно училище „Св.

Св.Кирил и Методий” с. Дога-
ново

ІІ клас – 7 ученици
Допълнително финансира-

не за обезпечаване на учебния 
процес да бъде за сметка на 
бюджета на ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий” с.Доганово.

Решение № 1537
1. Да бъдат отпуснати 5 000 

лв. на НЧ ,, Светлина- 1975”, с. 
Гара Елин Пелин за достойно 
отбелязване на 60 годишнина-
та от създаването на стр. 4



брой 10 - м. ноември 2011 г.�

на Представителен духов ор-
кестър ,, Ст. Стефанов”, носител 
на много награди от участия в 
културни и обществени съби-
тия от регионално, национал-
но и международно ниво, един 
от знаковите любителски ко-
лективи на общината.

2. Посочената сума да се 
осигури от корекция на плана 
на Бюджет 2011 г.- / Местни 
дейности/, в дейност 7- 3- 759 
/ Други дейности по култура-
та/ в намаление на параграф 
51- 00/ Основен ремонт ДМА/ 
и увеличение на параграф 45- 
00 / Субсидии за организации 
с нестопанска цел/.

Решение № 1538
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, чл.9 от Правил-
ника за реда за предоставяне 
на еднократни безвъзмездни 
финансови помощи в полза на 
физически лица от бюджета на 
Общината да бъде предоставе-
на еднократна безвъзмездна 
финансова помощ размер на 
75.00 лв. от бюджета на Общи-
на Елин Пелин за 2011 година, 
на следните лица:

 Христо Георгиев Матеев - 
гр. Елин Пелин

Цветанка Серафимова Бо-
нева- Гьошева - гр. Елин Пе-
лин

Петър Златков Георгиев - 
гр. Елин Пелин

Виолета Иванова Попова - 
гр. Елин Пелин

Боряна Стоянова Фургова- 
гр. Елин Пелин

Магдалена Христова Хри-
стова - гр. Елин Пелин

Анелия Милева Димитро-
ва- гр. Елин Пелин

Цветан Ангелов Лазаров - 
гр. Елин Пелин

Тошко Георгиев Кръстев  за 
нуждите на дъщеря му Крис-
тияна Тошева Кръстева - гр. 
Елин Пелин

Емил Сергеев Модев - гр. 
Елин Пелин

Александра Стоянова Ме-
тодиева - гр. Елин Пелин

Стоян Димитров Стоянов - 
с. Гара Елин Пелин

Кристина Красимирова Ки-
рилова - с. Гара Елин Пелин

Стоянчо Милков Маринков 
- с. Гара Елин Пелин

Нина Стоянова Найдено-
ва за нуждите на синът й Ро-
сен Григоров Стойчев - с. Гара 
Елин Пелин

Аначко Тихомиров Дими-
тров - с. Гара Елин Пелин

Валентин Георгиев Велев - 
с. Гара Елин Пелин

Митко Славов Ангелов за 
нуждите на сина му Денислав 
Миткол Славов - с. Равно поле

Велю Георгиев Велев - с. 
Равно поле

Анастасия Антониос Ге-
оргуси- Георгусиди - с. Равно 
поле

Петър Стоянов Петков - с. 
Чурек

Петко Николов Петров 
 - с. Нови хан

Искра Иванова Георгиева - 
с. Нови хан

Христина Христоскова Дин-
кова - с. Нови хан

Васил Кирилов Димитров 

- с. Петково
Снежанка Ангелова Стоя-

нова - с. Голема Раковица
Камелия Стефанова Весе-

линова - с. Лесново
Анна Стефанова Димитро-

ва - с. Лесново
Асен Христов Димитров - с. 

Лесново
Параскева Стоянова Спасо-

ва - с. Лесново
Мариана Кирилова Велино-

ва - с.Елешница
Костадинка Димитрова 

Христова - с. Мусачево
Емил Спасов Милатинов - с. 

Столник
Левенка Савева Недялкова 

- с. Григорево
Василка Иванова Боджова 

- с. Богданлия
Решение № 1539
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА и чл.2 от Пра-
вилника за реда за предоста-
вяне на еднократни безвъз-
мездни финансови помощи 
в полза на физически лица 
от бюджета на Община Елин 
Пелин да се предостави едно-
кратна финансова помощ на 
Калин Валентинов Яначков 
от гр.Елин Пелин в размер на 
1000 / хиляда/ лева, поради 
доказани здравни нужди и 
предстояща операция в чуж-
бина, като сумата бъде преве-
дена по банкова сметка IBAN:
BG96RZBB91551000646076.

Решение № 1540
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА и 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 се пре-
достави еднократна финансо-
ва помощ на Виолета Николова 
Стоилова от гр.Елин Пелин в 
размер на 1000 / хиляда/ лева, 
поради доказани здравни нуж-
ди и претърпяна операция.

Решение № 1541
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА и 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 се пре-
достави еднократна финансо-
ва помощ на Мария Панайото-
ва Стоицева от гр.Елин Пелин в 
размер на 1000 / хиляда/ лева, 
поради доказани здравни нуж-
ди и социални потребности.

Решение № 1542
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА и 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 се пре-
достави еднократна финансо-
ва помощ на Методи Николов 
Ангелков от с.Мусачево, общ.
Елин Пелин в размер на 1000 / 
хиляда/ лева, поради доказани 
здравни нужди и социални по-
требности.

Решение № 1543
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА и 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 се пре-
достави еднократна финансо-
ва помощ на Йордан Стоилов 
Туев от с.Габра, общ.Елин Пе-
лин в размер на 1000 / хиляда/ 
лева, поради нанесени щети на 
дома му от възникнал пожар.

Решение № 1544
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА и 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 се пре-
достави еднократна финансо-
ва помощ на Илиана Найдено-
ва Илиева от гр.Елин Пелин в 
размер на 300 /триста/ лева, 
поради доказани комунално-
битови и други социални по-
требности.

Решение № 1545
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА и 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 се пре-
достави еднократна финансо-
ва помощ на Гергана Атанасо-
ва Георгиева от гр.Елин Пелин 
в размер на 100 /сто/ лева, по-
ради доказани здравни и соци-
ални потребности. 

Решение № 1546
На основание чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА и 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 се пре-
достави еднократна финансо-
ва помощ на Владимир Бори-
сов Стоилов от гр.Елин Пелин 
в размер на 100 /сто/ лева, по-
ради доказани здравни и соци-
ални потребности.

Решение № 1547
На основание чл.21, ал.1, т.6 

и т.23 от ЗМСМА да се предос-
тавят от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2011г. едно-
кратни парични помощи на ве-
тераните от войните от Общи-
на Елин Пелин в размер на 100 
/сто/ лева, както следва:

1 Стоян  Павлов Канев
2 Ангел Стоянов Дойчов;
3 Атанас Бонев Добрев
4 Стоян Симеонов Гунев
5 Петър Димитров Русев
6 Костадин Николов Трай-

ков
7 Никифор Симов Рангелов
8 Борис  Иванов Анев 
9 Асен Захариев Митов
10 Иван Йорданов Милев
11 Ангел Николов Фичеров
12 Илия Димитров Спасов
13 Ванко Милушев Велков
14 Никола Ангелов Йонкин
15 Георги Атанасов Радев
16 Димитър Христов Геор-

гиев
17 Иванчо  Александров 

Минев
18 Иван Трайков Георгиев
19 Йордан Николов Цвета-

нов
20 Драган Кръстев Велков
21 Георги  Стоянов Георги-

ев
22 Иван Панайотов Ценков
23 Кольо Петров Великов

24 Стоил Митов Венев
25 Стоян Трайков Игнатов
26 Тодор Янков Грозданов
27 Тодор Василев Тодоров
28 Симеон Георгиев Андо-

нов
29 Борис Йосифов Митков
30 Борис Янакиев Богданов
31 Благой Николов Пили-

щарски 
32 Методи Атанасов Коста-

динов
Решение № 1548
На основание чл.21 ал.1 

т.6 и т.23 от ЗМСМА да бъде 
увеличена с 0,5 щатна бройка 
„Помощник възпитател” в ЦДГ 
„Слънце” с.Гара Елин Пелин, 
като финансирането на съща-
та за бюджетната 2011 година 
в размер на 600,00лв. в т.ч. за 
заплати 510,00лв. и за осигу-
ровки 90,00лв. да се извърши 
от корекция в плана в дейност 
3-0-311/Целодневни детски 
градини/Местни дейности/ 
като §10-16/вода, горива и 
енергия/ се намали с 600,00лв. 
и се увеличи дейност 3-0-311/
Целодневни детски градини/
Държавни дейности дофинан-
сирани с местни приходи по 
параграфи, както следва:

Параграфи §§ Сума/
лева

01-01 Заплати за персонал 
по трудови правоотношения 
510,00

05-51 Осигурителни внос-
ки от работодателя 65,00

05-60 Здравноосигурител-
ни вноски от работодателя 
25,00

Всичко: 600,00
Решение № 1549
На основание чл.21 ал.1 т.6 

и т.23 от ЗМСМА, чл.10 ал.8 от 
Закона за народната просвета 
ЦДГ „Радост” гр.Елин Пелин 
да бъде преобразувана в ОДЗ 
„Радост” с две яслени групи, 
считано от 01.10.2011г. с чис-
леност на персонала: 4 щатни 
бройки-медицински персонал, 
5 щатни бройки-помощник 
възпитатели, 1 помощник гот-
вач и 1 работник поддръжка. 
Финансирането на персонала 
в яслените групи за бюджет-
ната 2011 година в размер на 
17 280,00лв. в т.ч. за заплати 
14 620,00лв. и за осигуровки 
2660,00лв. да се извърши от 
корекция в плана в дейност 3-
0-311/Целодневни детски гра-
дини/Местни дейности/ като 
§10-16/вода, горива и енер-
гия/ се намали със 17 280,00лв. 
и се увеличи дейност 3-0-311/
Целодневни детски градини/
Държавни дейности дофинан-
сирани с местни приходи по 
параграфи, както следва:

Параграфи §§Сума/лева
01-01 Заплати за персонал 

по трудови правоотношения-
14 620,00

05-51 Осигурителни вноски 
от работодателя -1 958,00

05-60 Здравноосигурител-
ни вноски от работодателя-
702,00

Всичко: 17 280,00
Решение № 1550
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:

Не освобождава „СИДИ” 
ООД за имоти №№ 001059 и 
001060, находящи се в мест-
ността „Горно ливаде” в земли-
щето на гр.Елин Пелин и имот 
№ 130017, находящ се в мест-
ността „Илан Тарла” в земли-
щето на с.Равно поле от такса 
за услугите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и обезврежда-
не на битови отпадъци в депа 
или други съоръжения за 2011 
година.

Решение № 1551
На основание чл.21, ал.1, 

т.12 и т. 19 от ЗМСМА одобрява 
следните проекти за:

1. Цялостна рехабилитация 
на парк и площад в с. Нови хан, 
Община Елин Пелин.

2. Изграждане на спортна 
площадка в с. Нови хан, Общи-
на Елин Пелин.

Решение № 1552
Проекторешение № Х от до-

клада на ПК по ,, Инвестиции, 
управление и разпореждане с 
общинско имущество” и  Про-
екторешение № VІІ от доклада 
на ПК по ,, Териториално се-
лищно устройство, строител-
ство и инфраструктура” да бъ-
дат разгледани първи, преди 
останалите доклади на посто-
янни комисии към Общински 
съвет- Елин Пелин.

Решение № 1553
На основание чл.21 ал.1 т.8 

и т.11 от ЗМСМА приема тра-
сетата на довеждащите колек-
тори, преминаващи по полски 
пътища и улици до площадка-
та на ПСОВ – с.Равно поле, на-
ходяща се в имот № 000194 по 
КВС на землището на с.Равно 
поле, Община Елин Пелин, Со-
фийска област.

Решение № 1554
1. Да се отдаде под наем  

чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс на недви-
жим имот – общинска собстве-
ност: 

-„Училищна лавка”, с площ 
9,15 кв.м., находяща се на първи 
етаж в сградата на ОУ”Христо 
Ботев”, с.Равно поле, Община 
Елин Пелин

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

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

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

Решение № 1555
1.Актуализира Годишна-

та програма за управление и 
разпореждане с имоти, общин-
ска собственост, за 2011 год. в 
частта:

V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИ-
ТЕ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРО-
ЦЕДУРИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД 
НАЕМ

-„Училищна лавка”, с площ 
9,15 кв.м., находяща се на първи 
етаж в сградата на ОУ”Христо 
Ботев”, с.Равно поле, Община 
Елин Пелин.

Общинските съветници решават    
РЕШЕНИЯ ВзЕТИ НА пЕТДЕСЕТ И пЕТОТО зАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СъВЕТ - ЕлИН пЕлИН
от стр. 3



брой 10 - м. ноември 2011 г. �

В навечерието на празни-
ка на народните будители НЧ 
„Елин Пелин 1896” органи-
зира концерт, в които взеха 
участие групата за романтич-
ни и забавни песни при чита-
лището и група „Спомени” от 
с.Чавдар. Присъствалите око-
ло 200 зрители аплодираха 
бурно и от сърце изпълните-
лите. След концерта получи-
хме много похвали и пожела-
ния за повече срещи.

Ръководството на НЧ 
„Елин Пелин 1896” честити 
празника на всички читалищ-
ни дейци от община Елин Пе-
лин като им пожелава да по-
държат жив огъня запален от 
първите народни будители.

НАШИяТ СЪГРАЖДАНИН 
СТОяН яНКУЛОВ УДОСТОЕН 
С ПОЧЕТНОТО ЗВАНИЕ „СЛЕ-

ДОВНИК НА НАРОДНИТЕ 
БУДИТЕЛИ” 

На  1 ноември  в Наци-
оналната библиотека „Св.
Св.Кирил и Методий” се със-
тоя тържество по повод  Де-
нят на народните будители, 
организирано от Съюза на 
народните читалища. Народ-
ното читалище „Елин Пелин”,  
член на Съюза  бе представе-
но от Председателя на чита-

В ЧЕСТ НА  1 НОЕмВРИ

пОКАНА: 
НЧ „Елин Пелин 1896” 

кани всички граждани и 
гости на града да посетят 
художествената изложба 
на Корейското посолство, 
която е изложена в мал-
кия салон на читалището 
от понеделник до петък от 
9,00 до 12,00ч.

Oт ляво на дясно: Николай Дойнов–председател на СНЧ, проф.Стоян 
Денчев-почетен председател на СНЧ и наградените: Елица Тодорова 

и Стоян Янкулов-Стунджи
лището – Петрана Реджова и 
секретаря – Руска Георгиева .

След поздравлението на 
председателя на СНЧ Нико-
лай Дойнов, бе прочетено и 
поздравително писмо от Ми-
нистъра на образованието, 
младежта и  науката  проф. 
Сергей Игнатов.

Почетният председател 
на съюза проф. Стоян Ден-

чев връчи награди на десет 
изявени представители на 
културата и науката, които 
получиха и почетното зва-
ние „Следовник на народни-
те будители”. Кавалери на 
това звание станаха: акаде-
мик Стефан Додунеков, проф. 
Дойно Дойнов, поетът Георги 
Константинов, композиторът 
Тончо Русев, актьорите Све-

тослав Пеев и Петър Вучков, 
музикалната педагожка Мил-
ка Митева, читалищният дея-
тел и краевед от читалището 
в с.Смиляновци обл.Монтана, 
певицата и перкусионистка  
Елица Тодорова.

 За наша огромна радост 
сред всички тези светила в 
своите области с това зва-
ние бе удостоен и нашият 
съгражданин Стоян Янкулов 
– Стунджи.

„Може да прозвучи санти-
ментално, но когато Стоян из-
каза благодарност на нашето 
читалище за това, че неговия 
път е тръгнал от тук, сълзи 
се стекоха по лицето ми. Поз-
волявам си от страниците на 
този вестник да благодаря 
на Стоя Янкулов за това, че 
прослави България по света 
и си остана все така земен и 
с добро отношение към НЧ 
„Елин Пелин 1896”, разказва 
Петрана Реджова.

П.Реджова - Председател 
на  НЧ „Елин Пелин 1896” 

1-ви ноември – Ден на на-
родните будители.

В този ден отправяме 
благодарствен поглед към 
делото на книжовниците, 
просветителите, борците за 
Национално освобождение, 
съхранили през вековете ду-
ховните ценности на нацията 
и нейния морал.

Читалище  с. Нови хан носи 
името на един от тези буди-
тели – Иван Вазов. Всички  
знаем много за Вазов - Тво-
реца, но твърде малко сме се 
докосвали до Вазов – Човека. 
Избрахме именно този ден, за 
да се докоснем до Човека Ва-
зов”, споделя секретарят на 
читалището – Р. Стоева.

Гости на читалището 
бяха  Стефанка Кръстева - д-
р на историчестите науки и 
Маргарита Коваленко, които  

представиха Вазов-Човека. 
Празникът бе добър повод за 
връчване на удостоверения 
за завършен курс по начална 
компютърна грамотност на 
курсисти от с. Нови хан .

Курсът се организира 
от читалището по програ-
ма „Глоба@лни библиотеки 
- България”. Той е безплатен 
и се води от секретаря на чи-
талището  Румяна Стоева и 
библиотекаря  Антоанета То-
дорова.

Информационния център 
към читалището  ще осигури 
на  читателите безплатен дос-
тъп до информация, знание, 
комуникация и електронни 
услуги в библиотеката чрез 
ефективно ползване на ин-
тернет и достъп до обучение.

Румяна Стоева секретар 
НЧ”Иван Вазов -1928” с.Нови хан

ЧИТАлИЩЕ „ИВАН ВАзОВ” 
С. НОВИ хАН пОЧЕТЕ ДЕНЯТ НА 

НАРОДНИТЕ БуДИТЕлИ

И тази година младите из-
пълнители от ВГ „Шик и трик” 
се завърнаха с много награди 
от 8-то издание на Между-
народния детски музикален 
фестивал „Златни ябълки” в 
гр. Кюстендил, похвали се ръ-
ководителката на групата г-жа 
Юлия Динчева. Три награди 

Чудесно начало на новия 
сезон поставиха децата от во-
кална група “КАМБАНКИ”.  На 
проведения  на 14-16 Х  в гр. 
Пловдив  конкурс за детско-
юношеска песен  “С  ПЕСЕН  И  
ОБИЧ  ТВОРИМ  ДОБРО” жу-
рито присъди на групата І-ва 
награда. 

Отличия получиха и пред-
ставилите се в конкурса за 
индивидуални изпълнители 
Йоана Николова - 2-ра награ-

да  и  Даниел Петров- 3-та  на-
града.

Този успех на децата се 
дължи на упоритата работа 
под ръководството на г-жа 
Бинка Георгиева и хореограф-
ката на състава Кристина Бо-
жанова, които, деца и ръко-
водители, не жалиха усилия, 
любов и всеотдайност при 
подготовката си.

На добър час през новия 
сезон!

ВОКАлНА  ГРупА  “КАмБАНКИ”  
ОТНОВО пъРВИ

ВГ „ШИК И ТРИК” С  мНОГО НАГРАДИ  ОТ 
ДЕТСКИТЕ музИКАлНИ ФЕСТИВАлИ  В 

КЮСТЕНДИл И плОВДИВ
е завоювала вокалната 
група: Първо място и 
златен медал,  професи-
оналното жури, с пред-
седател Пепи Писарски, 
е присъдило на Вене-
лина Велинова Бонева, 
награда на търговска 
верига “Европа”  е полу-
чил Кристиян Евгениев 
Стратиев, а наградата 
за най-малък участник 
-  Виктория Раденкова 
Раденкова.

“С песен и обич,
 творим добро”
Детската вокална 

група „Шик и трик“, с 
ръководител Юлия Дин-
чева стартира новия си 

творчески сезон с успешното 
си участие в Петия Национа-
лен конкурс за детско-юноше-
ско творчество „С песен и обич 
творим добро“, провел се през 
м. октомври в гр. Пловдив. 
Общо осем са присъдените на-
гради на групата в трите въз-
растови групи. 

В първа възрастова група 
- Гран при и специалната на-
града на фестивала-велосипед  
получи Карина Светославова 
Стоилова

Поощрителната награда  
бе присъдена на Карина Йован 
Станоевич, а наградата за най- 
малък участник грабна Викто-
рия Раденкова Раденкова.

Във втора възрастова гру-
па: Гран при и специалната 
награда на фестивала  -вело-
сипед  взе Венелина Велинова 
Бонева, а третото място и па-
рична награда бе присъдена 
на ВГ „ Шик и Трик”

Във трета възрастова група 
третото място и парична на-
града бе присъдено на Алекса 
Хюсеин Шейтани, специалната 
награда за най-добро изпълне-
ние на английска песен полу-
чи Анна Георгиева Станчева и 
трето място и парична награда 
отново на ВГ „Шик и трик”.

От сърце им желаем още 
много награди и да продължа-
ват да радват публиката с пре-
красните си изпълнения.

ДЕТСКИ ТАНцОВ СъСТАВ 
„пЕлИНЧЕ” С ТРЕТА НАГРАДА ОТ хІ 

ФОлКлОРЕН ФЕСТИВАл 
„пРИ ШОпИТЕ В КАзИЧЕНЕ”

Със своите прекрасни из-
пълнения детската танцова 
формация „ Пелинче” с ръ-
ководител Светла Кимилска 
спечели сърцата на журито, 

с председател хореографът 
доц. Красимир Петров и за-
воюва заслужено ІІІ място от 
7–те детски състава в тази 
възрастова група.



брой 10 - м. ноември 2011 г.�

На 15 октомври се прове-
де 8 - мото Държавно първен-
ство по Естетическа групова 
гимнастика в гр.Стара Заго-
ра. След миналогодишното 
домакинство в първенство-
то и четвъртото място на 
отбора на СК „ТЕА Денс” във 
възраст 8-10 годишни,тази 
година клубът с нови сили и 
прекрасни композиции взе 
участие с 2 отбора и в две 
възрастови групи. 

Във възраст 8-10 годишни 
отборът беше в напълно нов 
състав – Анджела Кръстева, 
Савина Велкова, Биляна Усе-
ва, Мария Дамова, Микаела 

СК „ТЕА ДЕНС” ОТНОВО С ДОБРО КлАСИРАНЕ НА ДъРжАВНОТО 
пъРВЕНСТВО пО ЕСТЕТИЧЕСКА ГИмНАСТИКА

Брънзелова, Павлета Ивано-
ва, Анита Цветанова и Вик-
тория Арангелова – за които 
това състезание беше и дебют 

на голямата състезателна 
сцена. Прогнозата за тяхното 

представяне беше влизане в 
8-мицата, но те успяха да се 
класират в 6-те най-добри от-
бора на България в тази въз-
раст като заеха 5 –то място от 
15 конкурентни клуба.

Другият отбор на СК „ТЕА 
Денс”, в по-горната възрасто-
ва група (10-12 годишни), в 
състав: Антония Димитрова, 
Веселина Добрева, Габриела 
Караджова, Симона Венко-
ва, Катрин Георгиева, Ирена 
Цветанова и Таня Стоянова, 
вече познати от миналата го-
дина, зашеметиха публиката 
в залата с невероятна компо-

зиция изпълнена по музика 
от филмите „Ах, този джаз” и 

„Чикаго”. След първото изи-
граване децата бяха на крач-
ка от 3-тото място , но след 
второто изиграване съдиите 
не бяха благосклонни, въпре-
ки доброто им представяне и 

понижиха оценката. Така от-
борът успя да заеме 4-то мяс-
то от  12 отбора и защити ми-
налогодишната си позиция в 
ранглистата на България по 
Естетическа групова гимнас-
тика. 

Треньорите Преслава Ву-
лова, Цветелина Атанасова и 
председателката на клуба Те-
одора Граматикова са изклю-
чително доволни от пред-

ставянето на децата. Екипът 
на клуба поздравява своите 
състезатели и благодари на 
Община Елин Пелин и роди-
телите за оказаната подкре-
па и помощ.

С надежди, амбиции и 
нови сили СК „ТЕА Денс” за-
почва подготовка за следва-
щата състезателна година 
както по естетическа гимнас-
тика, така и по художествена 
гимнастика като треньорите 
и децата се надяват да за-
радват Община Елин Пелин с 
още по- добри представяния 
и места на почетната стъл-
бичка.

Агенция за социално подпо-
магане в качеството си на кон-
кретен бенефициент по схема за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ от Европей-
ския социален фонд, чрез проце-
дура за директно предоставяне 
BG051PO001-6.2.09 „Укрепване на 
капацитета на Агенция за соци-
ално подпомагане за повишаване 
на качеството и ефективността 
на социалната работа ”, 

ОБЯВЯВА ПОДБОР ПО ДОКУ-
МЕНТИ

I. За избор на 400 социални 
работници на териториално ниво 
в отделите „Закрила на детето” и 
„Хора с увреждания и социални 
услуги”.

1. Минимални изисквания за 
заемане на длъжността социален 
работник в отдел „Закрила на де-
тето”:

• степен на образование - 
средно

• професионален опит – не се 
изисква

2. Допълнителни изисквания, 
които са предимство за заемане 
на длъжността социален работ-
ник в отдел „Закрила на детето”:

- образователна степен и спе-
циалност, свързана с целта на ра-
ботата и областта на дейност за 
длъжността социален работник 
„ЗД” 

- допълнителни квалифика-
ции за завършени курсове и спе-
циализации в областта на закри-
лата на детето.

- добри компютърни умения - 
работа с Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Internet.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК „ЗД”

Основни функции:
 1. Осъществява практическа 

дейност по закрила на детето на 
общинско ниво;

  2. Извършва пряка работа с 
деца и семейства по семейна под-
крепа, превенция, реинтеграция, 
осиновяване и приемна грижа;

 3. Работи пряко с граждани и 
институции, приема и обработва 
молби, жалби и сигнали;

 4. Партнира с други институ-
ции и организации, по проблеми, 

свързани със закрилата на дете-
то;

 5. Проучва нуждите и плани-
ра развитието на социалните ус-
луги за деца и семейства;

6. Определя и осъществява 
конкретни мерки по закрилата 
на детето и контролира изпълне-
нието им;

7. Информира по подходящ 
начин детето и родителите за 
правата и задълженията им;

8. Прави предложения за от-
пускане на помощи, съгласно 
Правилника за прилагане на За-
кона за закрила на детето;

9. Изпълнява и други конкрет-
но възложени задачи.

3. Минимални изисквания за 
заемане на длъжността социален 
работник в отдел „Хора с увреж-
дания и социални услуги”:

• степен на образование - 
средно

• професионален опит – не се 
изисква

4. Допълнителни изисквания, 
които са предимство за заемане 
на длъжността социален работ-
ник в отдел „Хора с увреждания и 
социални услуги”:

- образователна степен и спе-
циалност, свързана с целта на ра-
ботата и областта на дейност за 
длъжността социален работник 
„ХУСУ” 

- допълнителни квалифи-
кации за завършени курсове и 
специализации в областта на ин-
теграцията на хората с уврежда-
ния.

- добри компютърни умения - 
работа с Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Internet;

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК „ХУСУ”

Основни функции:
1. Извършва пряка работа във 

връзка с отпускането на целеви 
помощи на хората с увреждания 
и предоставянето на социални 
услуги на нуждаещите се граж-
дани;

2. Работи пряко с граждани и 
институции, приема и обработва 
молби, жалби и сигнали;

3. Прилага индивидуален 
подход в работата си по проучва-

не на конкретните потребности 
на лицата с увреждания и лицата 
в риск, в съответствие с действа-
щата нормативна уредба;

4. Извършва социална рабо-
та, изразена в предоставяне на 
целеви помощи за интеграция и 
социална рехабилитация на хо-
рата с увреждания и организира 
дейността по предоставяне на 
социални услуги на гражданите 
в общността или в специализи-
раните институции, съобразно 
действащото законодателство;

5. Приема и консултира граж-
дани за възможностите за отказ-
ване на социална подкрепа в об-
ластта на интеграцията на хората 
с увреждания;

6. Извършва проверки на мяс-
то, проучва документация и съ-
бира информация за хората с ув-
реждания. Изисква по служебен 
ред необходимата информация от 
държавни институции, общинска 
администрация, както и от физи-
чески и юридически лица, с цел 
изготвяне на комплексна оценка 
на потребностите от социални 
услуги;

7. Разяснява на гражданите 
възможностите за ползване на 
социални услуги в общността и 
специализираните институции. 

8.  Приема и обработва молби 
на желаещите да ползват социал-
на услуга;

9. Изпълнява и други конкрет-
но възложени задачи.

 Длъжността социален работ-
ник в отдел „Закрила на детето” 
и в отдел „Хора с увреждания и 
социални услуги” се заема чрез 
сключване на трудов договор по 
чл. 70, във връзка с 68, ал.1, т.1 
от Кодекса на труда на пълно ра-
ботно време-8 часа, при 5 дневна 
работна седмица за период от 34 
месеца, считано от датата на под-
писване на договора не по-рано 
от 01.01.2012 г., не по-късно от 
31.10.2014 г. 

Възнаграждението по трудо-
вия договор се осигурява от сред-
ства по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален 

фонд.
    Основната работна заплата 

е в размер на 2.20 лв на час. 
ІІ. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ПОДБОРА
1. Необходимите документи, 

които следва да бъдат предста-
вени от кандидатите за участие в 
подбора са: 

• Писмено заявление за учас-
тие;

• Автобиография по образец;
• Декларация по образец;
• Декларация по чл.107а от 

Кодекса на труда;
• Копия от документи за при-

добита образователна степен, до-
пълнителни квалификации;

• Копия от документи, удосто-
веряващи продължителността на 
професионалния опит /ако има 
такъв/.

2. Документите се подават 
лично или чрез пълномощник, 
или по куриер /валидна е датата 
на получаване/ в деловодството 
на Агенция за социално подпо-
магане, на адрес: гр. София 1051, 
ул. „Триадица” № 2, партерен 
етаж, стая № 4  от 24.10.2011 г. 
до 18.11.2011 г. включително. На 
запечатаните пликове следва да 
има надпис със съдържание:

• Име и адрес за кореспонден-
ция на подателя;

• Име и код на проекта: „Ук-
репване на капацитета на Аген-
ция за социално подпомагане 
за повишаване на качеството и 
ефективността на социалната ра-
бота”  BG051PO001-6.2.09.

Кандидатите могат да пода-
ват заявление за участие за отдел 
«ЗД» и за отдел «ХУСУ», като кла-
сирането ще се извърши по реда, 
по който са заявили желанието 
си.

Обявата ще бъде поставена на 
информационното табло на АСП 
на ул. „Триадица” №2, както и на 
информационните табла на съот-
ветните РДСП и Д”СП”.

ІII. ПОДБОР И КЛАСИРАНЕ
1. Всяко постъпило заявление 

за участие в подбора, ще бъде 
разгледано от комисии, опреде-
лени със заповед на Изпълнител-
ния директор на АСП в рамките 

на 20 работни дни, след изтичане 
на срока посочен в точка 2 от раз-
дел II.

2.  Подборът протича в два 
етапа:

•Разглеждане и оценяване 
на представените документи, 
съгласно обявените изисквания- 
минимални и допълнителни;

•Класиране на кандидатите и 
вземане на решение за назнача-
ване. 

До участие в процедурата за 
подбор няма да се допускат лица, 
които не са представили всички 
необходими документи в срок, 
или представените документи 
не удостоверяват изпълнението 
на минималните изискванията за 
длъжността. 

Списъците на допуснатите и 
недопуснатите, както и на класи-
раните и некласираните канди-
дати ще се обявяват на интернет 
страницата на АСП на информа-
ционното табло на служебния 
вход на сградата на ул.”Триадица” 
№2, както и на информационните 
табла на съответните РДСП и ДСП 
в 20-дневен срок след изтичане 
на срока за подаване на докумен-
тите за участие в подбора.

След приключване на рабо-
тата си, комисията ще подготви 
протокол с резултатите от подбо-
ра за всяка от посочените дирек-
ции „Социално подпомагане”.  

Извлечение от протокола, 
отразяващ резултатите, ще се из-
прати на участниците в подбора 
писмено, лично и/или на елек-
тронна поща /ако са посочили 
такава/.

Избраните кандидати ще бъ-
дат поканени за назначаване по 
телефона и чрез писмено съобще-
ние, включително и на  електро-
нен адрес, ако е посочен такъв,  с 
оглед на скъсяване на сроковете 
за уведомяване.

за повече информация:
Калина Ангелова

02/8119 610; 
0888 82 62 13

Диана Георгиева
02/8119 610

0888 82 62 32

Агенция за социално подпомагане
Проект „Укрепване на капацитета на Агенция за социално подпомагане за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа” 

ОБЯВлЕНИЕ
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С вълнуващи срещи в чита-
лище „Светлина” гара Елин Пе-
лин, в градската библиотека в гр. 
Елин Пелин  и в Благоевградска-
та регионална библиотека на-
шият съгражданин -  писателят 
Кирил Назъров отбеляза своята 
70 годишнина.

Родното място на Кирил На-
зъров е петричкото село Дра-
гуш. Завършил е специалност 
“Българска филология”  във Ве-
ликотърновския университет 
“Св. св. Кирил и Методий”. Ра-
ботил е като учител, драматург 
на Благоевградския куклен те-
атър, редактор на сп. “Картин-
на галерия”, зам.-главен и гл. 
редактор на най-популярното 
детско списание у нас “Славей-
че”. Член е на Съюза на българ-
ските писатели от 1980 г. Пише 
предимно за деца. За възрастни 
е издал книги с афоризми, басни, 
епиграми, шаржове: “Малока-
либрени усмивки” (1970), “Под 
вол теле” (1989), “Сентенции без 
претенции” (1991) и “Писате-
ли в епигРАМКИ” (2001), както 
и повестта “Огражден” (1997). 
За деца е публикувал книги със 
стихове, гатанки и проза: “Ловец 
на дъжд” (1975), “Ало, Слънчице” 
(1978), “Скороговорки” (1979), 
“Хоровод” (1980), “Петльов ча-
совник” (1981), “Барабанче бъ-
бриво” (1985), “Къщурка и Щур-
ка” (1985), “Незабравки” (1986), 
“Сети се ти” (1986), “Буквички 
скокливи” (1989), “Слънчова 
шега” (1989), “Вълшебствата на 
детската градина (1990), “Сто 
чуденки за чудене” (1993), “Ве-
село букварче” (1994), “Цветни-
ца” (2004). Автор е на книгите 
с приказки: “Приказки за една 
нощ” (1982), “Пчелария” (1983) 
и “Приказките на заспивко” 
(1986), както и на детската пи-
еса “Звездните мечки”, която 
печели национална награда за 
драматургия през 1983 г. С на-
ционални награди са отличени и 
книгите му “Хоровод”, Пчелария”, 
“Барабанче бъбриво”, “Приказ-
ките на Заспивко”, “Сто чуденки 
за чудене”. С книгата си “Цвет-
ница” става първият лауреат на 
Националната награда за детска 
литература “Петя Караколева”. 
Негови книги и отделни творби 
са преведени на руски, естонски, 
полски, сръбски, румънски, ис-
пански и английски език. Стихо-
творения и гатанки от Кирил На-
зъров са включени в учебниците 
за І, ІІ, ІІІ и ІV клас.

Други творци  за Кирил На-
зъров

Стоян Чакъров
С лирична топлота и тънко 

чувство за хумор
„Казват, че за да опознаеш 

човек, трябва да изядеш с него 
един чувал сол. Сиреч, нужно е 
много време…

С твореца Кирил Назъров се 
запознахме преди повече от три-

зАСлужЕНО пРИзНАНИЕ зА ЕДИН зАБЕлЕжИТЕлЕН ТВОРЧЕСКИ пъТ
ПИСАТЕЛяТ КИРИЛ НАЗЪРОВ ОТБЕЛяЗА 70-ГОДИШНИя СИ юБИЛЕй

ТВОРБИ ОТ 
ЮБИлЯРА

РъцЕ
Много твари имат мозък и 

сърце,    
но единствено човекът е с 

ръце.
Може да е умен или тъп,    

може да е слаб или могъщ, но    
все се е запитал някой път:

„За какво са ми ръцете, всъщ-
ност?”

От възникването си - до века
с тях прехраната изкарва си 

човекът.
С тях предава,   

ала и за помощ ги подава.
С тях гласува,   

пише и рисува,  
ръкопляска,  ръкомаха,   

моли се на Бог…
Те са за милувка и за бокс.

Те се бият,  
те се мият…

Щастие за мало и голямо     
е приятелското вярно рамо.

Но ще срещнем факт и     
хей такъв:    

само с яки лакти
Еди Кой Си станал пръв.

С людете достойни и с мръс-
ниците    

откровено ли си стискаме 
десниците,   

щом след туй в потайна нощ  
в гръб забиваме си нож?   

Е, не им е лесно на ръцете 
скръстени,  

че тежат им много… скъпо-
ценни пръстени.

Ех, ръце, блазе ви ако сте 
работни,   

ако дланите ви често биват 
потни…

Аз тогаз целувам ви ръка!
Тъй било е и ще е така:    

с тях човек ще върши лошо и 
добро.

Ще краде, ще стреля, ще се 
хваща на хоро,     
ще…, ще…, ще…

Въобще
да ви кажа всичко за ръцете 

не успях,      
но останалото е изписано на 

тях.
Нищо, че от нечии ръце сме 

патили,    
да си подадем ръце като при-

ятели!

ЕпИГРАмИ
От книгата „Рай за дяво-

ли”, 2007 г.
Новогодишна равносметка

Отиват си годините,
остават си…гадините!

по обективни причини
Все се налага
Да се налага!

На шефската врата
Приемен ден,    

когато тук ме няма мен!

Как ще ликвидираме Бъл-
гария?

Работата хем  е  фина,    
хем е поста като боба:
младите - в чужбина,  

възрастните – в гроба!

десет и няколко години. Члену-
вахме в писателската група към 
Софийски окръг, участвахме в 
литературни четения.  Станахме 
повече от приятели и това не-
изменно продължава до днес.

Творческото развитие на 
този талантлив поет се движеше 
бързо и убедително. Успехите 
му се редуваха главно в две на-
соки: книги за деца – поезия и 
проза, и за възрастни – сатира 
- стихосбирките „Под вол теле”, 
„Писатели в епигРАМКИ”, „Рай 
за дяволи” и др. и художествена 
есеистика – „Огражден”. 

За деца вече е издал около 25 
книги със стихотворения, при-
казки и гатанки. В тях е отразил 
правдиво детския свят, радост-
та на децата от досега им с кра-
сотите на природата, веселите 

училищни дни и всичко, което 
вълнува детето в неговото съп-
рикосновение със заобикаляща-
та го действителност у дома и 
извън него.

Есеистичният талант на На-
зъров много добре се изявява в 
книгата му „Огражден”, където 
с дълбоки художествени про-
зрения разказва сладкодумно за 
родния си Пирински край – с не-
говите природни хубости и бун-
товната му история, за своето 
трудно детство и юношество, за 
нравите и обичаите на хората, 
живеещи там, за смисъла на чо-
вешкия живот… Интересното е, 
че авторът умело и оригинално 
е обединил в едно цяло отделни-
те увлекателни разкази чрез за-
главията, преливащи се от текст 
в текст. Това прави книгата още 
по-интересна и пленителна.

В сатиричните жанрове 
– епиграми, стихотворения, бас-
ни и афоризми – авторът също 
постига високи художествени 
резултати. Вглежда се и открива 
грозните страни във вчерашния 
и днешен ден, жигосва управлен-
ци и политици, самозабравили се 
началници с помощта на острите 
стрели на словото.                             

Безспорно най-голяма е си-
лата на К. Назъров в поезията 
за деца. Това се потвърждава и 
с последната му книга „Чудесата 
на децата”. Стихотворенията за-

пленяват с богатата художестве-
на образност, с лиричната неж-
ност, с хумористичните находки. 
Във всички стихотворения лъха 
топлота и сърдечност, доброта 
и нежност…Езикът е богат, сти-
лът – песенен, римите – звънки. 
Всичко това ги прави интересни, 
вълнуващи, достъпни до детски-
те възприятия. Малкият читател 
непринудено сам става участник 
във всичко. А природните карти-
ни са неподражаеми.

Да му честитим от сърце юби-
лея и му пожелаем още много 
години живот и творчество най-
вече за децата на България!”

Евтим Евтимов
„Когато един писател на-

вършва юбилейна годишнина, 
за него се казва, че времето лети. 
Това се отнася и за поета Кирил 
Назъров. Кога порасна, кога на-
писа толкова книги за деца? Ако 
надникнем в неговата кратка 
библиографска справка, ще на-
учим, че през изтеклото време 
той е написал доста сатирични 
творби; към тях е прибавил мал-
ко проза и една книга за живота 
му в Огражден планина. Но почти 
целия си досегашен живот пос-
вещава на детската литература. 
Още с първата си поетична кни-
га за деца „Ловец на дъжд” е по-
казал, че в тази област се чувства 
най-добре, а излязлата наскоро 
стихосбирка „Чудесата на деца-
та” е доказателство, че той е сът-
ворил творби, които заслужено 

са намерили място в учебниците 
за деца. Негови книги са издаде-
ни в чужбина и отличени както 
у нас, така и зад граница. Може 
би затова спазва една известна 
мъдрост: когато попитали Елин 
Пелин как трябва да се пише за 
деца, той отговорил: „по-добре, 
отколкото за възрастните”.

Преди повече от двадесет 
години казах за поета Кирил На-
зъров – макар до неговото село в 
Огражден още да няма път, бла-
годарение на своя талант, той 
успя да си прокара път в българ-
ската литература.”

Петър Андасаров
„Кирил Назъров е талантли-

во име в поезията, прозата, сати-
рата...

В някои от стиховете читате-
лят се среща с неговото словот-
ворческо умение, което е при-
ятно красиво и мъдро съдържа-
телно. Тоест Кирил Назъров е 
самобитен ловец на думи, които 
направиха силно впечатление в 
книгите му и за деца, и за въз-
растни...”

Благовеста Касабова за кни-
гата „Огражден”

„...Първото нещо, което граб-
ва читателя е поетичният език, 
запомнящите се образи и мета-
фори. Личи си, че поет е държал 
перото и е редил думите не с ръ-
ката, а със сърцето си.”

Съгражданите му за него
Румяна Генадиева – начален 

учител 
На писателя К.Назъров

В живот изпълнен с срещи и 
раздели,

любов, омраза, мисъл и душа,
достойно – мислим сме живели,
опитвайки да впишем се в света.

Забързани в деня ни – 
скучен, мрачен,

за миг се вглеждаш – 
топла светлина!

До теб застанал талантлив пи-
сател,

със думи сгрява твоята душа.

Замисляш се, че чест голяма е
да слушаш нежни, истински  

слова
от теб, приятелю, творец без 

граници
към всички нас – големи, малки 

и по-пораснали деца!

Сега разбирам колко много 
си дал на всеки непознат,

забравил твоя лик, но не и слово
изпълнил детския му свят!

 Затуй, творецо, с думи нежни,
дерзай напред и все напред,

с вълшебни мисли и копнежи,
изпълвай всеки бъден ред!

И нек пребъде твойта дума!
Тя ще остане във вечността!
За мен наградата  ще бъде –
Докоснах се до твойта чиста,
лирична  поетическа душа!

на Кирил Назъров 
от Пламен Петров

В РАДОСТИ  И СКъРБИ...
Годините минават неусетно,

отлитат като птици в утринта, 
но любовта не гасне у поета, 
дал живот на белите листа.

Радости и скърби, и тревоги 
в сърдечния си ритъм балансира, 
на времето надграждайки основи, 

излети с поетичната му лира.

Страдайки, писателят се ражда, 
някога бе казал Достоевски, 
във неутолимата си жажда 

за допира красив с душите детски.
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ОВЕН
През този период ще има-

те добри идеи, но няма да 
можете да ги представите 
подобаващо. За да избегнете 
недоразумения, бъдете от-
крити и честни. В работата се 
опитайте да обърнете ситуа-
цията във Ваша полза. Само 
внимавайте да не пренебрег-
нете другите си потребно-
сти. Не се вманиачавайте да 
следвате всички препоръки, 
които Ви дават, пазете се от 
претоварване.

ТЕлЕц
Умората ще забави малко 

повече реакциите Ви. Имате 
нужда да прекарате малко 
време навън и да помислите 

хОРОСКОп зА НОЕмВРИ

над това какво искате 
и от какво имате необ-
ходимост. В работата 
трябва да се съсредото-
чите върху решаването 
на проблем. Оказва се, 
че някой се опитва да 
Ви спъне, и ще направи 
всичко възможно, за да 
го направи. Опитайте 
се да не бъдете твърде 
активни, за да не по-
чувствате преумора.

БлИзНАцИ
През този месец ще 

бъдете раздразнител-
ни и докачливи, така 
че помислете преди да ка-
жете нещо. Не се затваряйте 
в себе си, бъдете възможно 
най-откровени и открити. 
Партнъора Ви ще прояви 
разбиране. В работата ще се 
нуждаете от много търпение, 
за да се справите със завист-
лив колега, който ще заго-
ворничи срещу Вас, за да Ви 
злепостави. Ще се почуствате 
отпаднали, може би това е на-
чалото на грип.

РАК
В любовта, връзката Ви 

ще се затвърди и ще продъл-
жите напред благодарение 
на Вашите усилия. Ще си на-
правите важни планове, ко-
ито ще променят бъдещето 
Ви. В работата, омразата Ви 
към колега ще Ви направи 
раздразнителни. Не си го из-
карвайте на хората около Вас. 
През този период внимавай-
те какво ядете и не бъдете 
лакоми.

лъВ
Недоразумение ще Ви на-

кара да се замислите за от-
минали събития, които бяхте 

забравили. Помислете отно-
во и преценете ситуацията. 
В професионалната сфера, 
ще постигнете резултатите, 
които очаквахте и ще бъдете 
възнаградени за упоритата 
работа. Това ще Ви направи 
по-уверени в собствените си 
способности. Възможно е да 
се почувствате зле, което ве-
роятно ще се дължи на храна, 
която сте консумирали.

ДЕВА
Ще се опитате да се сбли-

жите с някой, който Ви кара 
да се чувствате сигурни. Ще 
предпочетете компанията 
на добри приятели, благода-
рение на това ще избегнете 
възможни спорове с половин-

ката си. В работата, ще имате 
възможност да осъществите 
страхотно пътуване, което 
ще Ви осигури напредък в ка-
риерата. Ще се чувствате из-
тощени и ще Ви липсва енер-
гия, но ще намерите начин да 
се възстановите.

ВЕзНИ
Ще бъдете изморени 

и психически изтощени. 
Включвайте повече партньо-
ра си в събития, които зася-
гат и двамата. В работата ще 
разберете, че някой се опитва 
да Ви злепостави и ще се опи-
тате да го разобличите. Пре-
ди да го направите, обаче, се 
уверете, че сте прави. Тялото 
Ви се нуждае от почивка, дай-
те му я.

СКОРпИОН
Ще мислите само за себе 

си, забравяйки за другите 
около Вас. Партнъора Ви ще 
бъде недоволен от дистанци-
раното Ви поведение. В про-
фесионалната сфера, ще по-
лучите желаните резултати 
като действате с малки стъп-
ки. Избягвайте да доверява-

те плановете си на другите. 
За да си възвърнете добрата 
форма плувайте или започне-
те някакъв спорт.

СТРЕлЕц
Няма да се хвалите и да 

бъдете горделиви, дори ко-
гато постигнете достойни за 
похвала неща. Включвайте 
повече партнъора си в плано-
вете за бъдещето ви заедно. 
В работата, ще се справите 
отлично с поставена задача, 
ще бъдете похвалени и въз-
наградени за това. Опитайте 
се това да не Ви повлияе и по-
кажете колко сте постоянни. 
Релаксирайте, като използ-
вате валериан или запарен 
глог.

КОзИРОГ
През този месец ще 

срещнете стар приятел, 
който се е променил 
доста. Ще Ви бъде мно-
го трудно да избирате 
между двама патнъо-
ри. В професионална-
та сфера, ще трябва да 
промените отношение-
то си към колегите или 
рискувате да си създа-
дете врагове, които по-
късно ще елиминирате 
доста трудно. Възмож-
ни са проблеми с кожа-
та, дължащи се на едно-

образно меню.
ВОДОлЕЙ

През този месец ще вижда-
те само положителната стра-
на на нещата и ще се чувства-
те по-спокойни. Опитайте се 
да посветите повече време на 
партнъора си или ще бъдете 
обвинени, че не го правите. В 
професионалната сфера, ще 
получите страхотно предло-
жение за добре платена рабо-
та, се го приемайте веднага, 
обмислете го добре. Опитай-
те се да следите какво ядете 
или рискувате да качите из-
лишни килограми.

РИБИ
През този месец ще си 

избирате приятели с общи 
интереси. Ще можете да  из-
разявате себе си открито. В 
работата, оригиналните Ви 
идеи ще Ви донесат отлич-
ни резултати. Внимавайте за 
скрити проблеми и прецене-
те внимателно плюсовете и 
минусите. През този период 
ще чувствате безпокойство, 
причинено от стреса в еже-
дневието Ви.

Прогнозираните поднор-
мени температури през второ-
то десетдневие ще огранича-
ват възможностите за напре-
дък в развитието на засетите 
зимни житни култури. На мно-
го места в Северна България и 
във високите полета, където 
не са изключени и превалява-
ния от сняг, ще се наблюдава 
постепенно затихване, а на 
места - и прекратяване на ве-
гетацията при пшеницата и 
ечемика. В източните и южни 
райони на страната средноде-
нонощните температури ще 
бъдат над биологичния мини-
мум, необходим за развитието 
на зимните житни култури.

В началото на третото 
десетдневие се очаква пови-
шение на температурите и 
подобрение на условията за 
вегетация при пшеницата и 
ечемика. До края на ноември 
при засетите в агротехниче-
ски срок есенници ще се на-
блюдава фаза братене. Малка 
е вероятността ноемврийски-
те посеви да братят до края на 
есенната си вегетация. Те ще 
бъдат с понижена студоустой-
чивост, по-уязвими на ниски-
те отрицателни температури 
през зимата.

През ноември прогнозира-
ните стойности на минимал-
ните температури на места 
до минус 9оС, при отсъствие 
на снежна покривка ще пред-
ставляват опасност само за 
младите поници на зимните 
житни култури.

През месеца очакваните 
валежи, близки до климатич-
ните норми, ще увеличават 
есенните влагозапаси в едно-
метровия почвен слой.

През ноември при овощни-
те култури ще протича процес 
на закаляване, предшестващ 
периода на покой. Подходя-
щи условия за провеждане на 
почвообработки, внасяне на 
минерални торове в почва и 
засаждане на овошки ще има 
през по-голямата част от пър-
вото и третото десетдневие на 
месеца.

АГРОмЕТЕОРОлОГИЧНА 
пРОГНОзА

� 8 2 �
3 � �

� � 3 8
2 1 � �

2 9
9 � 3 �
� � � 8
2 � �

1 � 9 �

1 � �
� 8 2 �

9 3 8 1
� 1

2 8 �
3 �

8 � � 2
9 2 � 1

� 3 �

СуДОКу

Нов преподавател се за-
познава с групата:

-Така, подаръци за мен 
има ли?

Всички:
-Не!
Един:
-Има.
Преподавателят:
-Ще формулирам по-иначе 

въпроса: “Има ли отлични-
ци в групата? Гледам, че има 
един.

***
Пиян мъж се прибира в 

три часа през нощта. Жена му 
скача от леглото и започва да 
му вика:

- Ти луд ли си, бе?! Поглед-
ни в колко часа се прибираш... 
Как не те е срам?!

- Млъкни, ма! - прекъсва я 
той. - Кой ти каза, че се при-
бирам, а? Дошъл съм само да 
си взема китарата...

***
Един перничанин тича 

при лекаря.
- Докторе, уапа ме змия!!!
Докторът:
- Къде те ухапа?
- Епа зад трафопосту.
- Не бе, за какво те ухапа?
- Епа ей така без нищо!

СмЯх


