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КМЕТЪТ  НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА 
ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 

СТАНЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВиК МРЕЖА 
НА СТОЙНОСТ 40 642 709 ЛВ.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013

На 28 юни т.г. кметът Галя Георгиева   подписа с 
министър Нона Караджова в МОСВ договор по про-
ект „ Изграждане на пречиствателна станция за от-
падни води, реконструкция и разширяване на ВиК 
мрежа в англомерация Елин Пелин”. Проектът е в 
рамките на Оперативна програма „Околна среда”  и 
е в размер на почти  41 млн. лева. Той  ще се изпъл-
нява на два етапа:

І етап е свързан с  подготовка на инвестиционния 
проект и е с продължителност 1 година,  а ІІ етап  
е фактическото изграждане на пречиствателната 
станция и цялостната реализация на реконструк-
цията и разшираване на ВиК мрежата в гр. Елин Пе-
лин и северната част, до ж.п. линията на гара Елин 

Пелин.
Разчетите предвиждат изпълне-

нието на проекта да приключи през 
2014 година.

Това е една много сериозна ин-
вистиция за общината, с която ще 
се подобри екологичната обстанов-
ка в района, ще бъде намалено за-
мърсяването на р. Лесновска и ще 
се подобри качеството на питейна-
та вода.

“ЩО Е ЕВРОПСКО – ОНО Е ОТ ШОПСКО!”

Шопски празник 2011

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ДАРИ 
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА НА 
ДЕЦАТА НА С. МУСАЧЕВО

Подробности четете на стр. 8

“В ПАМЕТ НА ТЕДИ” – 
МОТОСРЕЩА 2011
Подробности четете на стр. 8

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 
МАТУРАТА В СОУ”ВАСИЛ 

ЛЕВСКИ”
Подробности четете на стр. 2
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КРИМИНАЛНА ХРОНИКА
На 18.06.2011г. в РУП-Елин Пелин е получено съобщение от 

дежурния  следовател при Пирогов, че в болничното заведение  
е постъпило  с фрактура на лява подбедрица лицето Р. Г. Г. на 23 
години, живущ гр.София. По данни на пострадалият, фрактурата 
е получена вследствие на нанесен му побой от непознато лице в 
двора на училището в с.Габра, общ.Елин Пелин.

Местопроизшествието е посетено от ДОГ. Извършен е оглед. 
Следи не са намерени.От проведените бързи оперативно – из-
дирвателни мероприятия  е установен извършителят на деяни-
ето - 21 годишния А. В. И. от с.Нови хан, криминално проявен, 
неосъждан.

По случая е образувано досъдебно производство.
***

На 18.06.2011г. в 09.45 часа в РУП-Елин Пелин е получено 
съобщение чрез тел. 112 от Д. Я. Ц. от гр.Елин Пелин, че на го-
репосочения адрес е намерила трупът на внука си Д. С. Г. на 32 
години, живущ на същия адрес.

Местопроизшествието е посетено от ДОГ. Извършен е оглед 
от служители на ОДМВР-София. Следи от насилие не са конста-
тирани. До трупа е намерена спринцовка. Събрани са данни, че 
починалият е бил наркозависим. Иззети са биологични следи.

По случая е образувано досъдебно производство.
***

На 18.06.2011г. около 14.00 часа в РУП-Елин Пелин е получе-
но заявление от управителят   на   “Никсо-Билд” ООД,   гр.Самоков   
А.   Г.   С.   за   това,   че   негово строително оборудване /метални 
подпори/ на стойност около 50 хил.лева са вероятно предаде-
ни за скрап на площадка за вторични суровини в кв. ”Верила”, 
с.Равно поле.

От проведените бързи ОИМ се установи, че на лицензирана 
площадка за изкупуване на вторични суровини в кв.”Верила”, 
с.Равно поле, стопанисвана от “Кемстийл”ЕООД са намерени 
складирани метални подпори, подобни на заявените. 

***
На 19.06.2011год. в 04.30 часа в гр. Елин Пелин е спрян за 

проверка л.а. Фолксваген Пасат с ДК№ С 60 33 МА управляван от 
И. Г. И. На 34 години от гр.София. Установено е, че водача упра-
влява след употреба на алкохол - 2.20 промила.

Отказал е  кръвна проба. Образувано е бързо производство.
***

На   19.06.2011  година в  РУП Елин  Пелин  е  получено  съоб-
щение  за възникнало ПТП на ПП № 8 - 94км.

Извършен е оглед, при който е установено, че л.а. Фолксваген 
Пасат с ДК№ М 25 44 ВА, собственост на К. Й. А. на 26 години 
от гр. Лом поради движение с несъобразена с пътните условия 
скорост, след десен завой се е отклонил в ляво и се е преобърнал 
край пътя. До автомобила е заварен Й. А. А. на 53 години от гр. 
Лом, баща на К. А, който заявил, че той е управлявал автомобила 
в момента на възникване на произшествието.

Има основателни съмнения в истинността на твърденията 
на Й. А. относно времето на възникване на произшествието и 
лицето управлявало автомобила. Няма данни за причинени те-
лесни увреждания на участници в произшествието. Причинени 
са значителни имуществени вреди на автомобила. Образувано 
ДП .

***
На 20.06.2011 год. около 09.00 часа в РУП - Елин Пелин е по-

лучено заявление от лицето И . К. живуща гр. София, затова че за 
времето от 16.30 ч на 31.05. 2011 г. до 15.30 ч.на 17.06.2011 год. 
е установила, че от помещение наето от собствената й фирма, 
занимаваща се с производство на порцелан и порцеланови из-
делия, намиращо се на територията на бившето ХВК в гр. Елин 
Пелин, неизвестни лица са извършили кражба на 1 бр. сплитер 
преса, метални елементи от матрица за производство на порце-
ланови изделия и 1 бр. вагонетка на обща стойност около 8000 
лв.

След извършената проверка по конкретният случай и от из-
вършените оперативно – издирвателни мероприятия, е устано-
вено, че извършител на въпросното престъпление е лицето В. М. 
роден в гр. Плевен, с постоянен адрес в гр. София. Не осъждан, не 
е криминално проявен. Същият е разпитан и освободен.

Вещите и предмети на престъплението са намерени и иззе-
ти. По случаят е образувана полицейска преписка. 

***
На 23.06.2011 г. около 02.40 часа в ОДЧ на РУП-Елин Пелин 

е получено съобщение на тел. 112 за това, че от частен дом в 
гр.Елин Пелин е извършен грабеж от маскирани мъже с маски 
на главите. Местопроизшествието е посетено от ДОГ при ОД-
МВР-София и РУП-Елин Пелин. Извършен е оглед, при който 
се установи, че две маскирани лица са влезли през незаключе-
на входна врата на къщата. Иззети са следи. Собственичката 
е заплашена устно, без употреба на сила, след което от секция 
в стаята, където е спала тъжителката са отнели сумата от 430 
лева, мъжки златен пръстен с камък. От лятна кухня, намираща 
се в двора на къщата са отнети бензинов агрегат с неустанове-
на марка, всичко на обща стойност около 1500 лв. По данни на 
потърпевшата, извършителите са били трима млади мъже, със 
сигурност от ромски произход, средни на ръст, облечени в черни 
дрехи и черни маски на главите. По случая е образувано досъ-
дебно производство за извършено престъпление по чл.199, ал.1, 
т.2 от НК

По повод обявената ин-
формация по BTV, че населе-
нието на община Елин Пелин 
е нарастнало с 508 души и във 

връзка с настъпилите проме-
ни в Закона за гражданска 
регистрация (ЗГР), отнасящи 
се до адресната регистра-

ИЗБОРИ 2011
ция, на 24 юни т.г. бе иници-
ирана среща в заседателната 
зала на община Елин Пелин с 
участието на кметове, кмет-
ски наместници и технически 
сътрудници от община Елин 
Пелин. Присъстващите бяха 
запознати с новите изисква-
ния на ЗГР, като им бе обър-
нато внимание стриктно до 
спазват разпоредбите на чл. 
92 от Закона.

По данни на служба „ГРАО” 
за същия период на миналата 
година, броят на адресно ре-
гистрираните лица по насто-
ящ адрес е бил по- голям.

Причините за изнесената 
информация за увеличаване 
на населението на общината 
не касаят т.нар. изборен ту-
ризъм, а са в пряка връзка с 
актуализацията на адресната 
регистрация на хората, съоб-
щават от служба „ГРАО”.

СЪОБЩЕНИЕ!
СЪГЛАСНО § 78 АЛ.1 ОТ ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКО-

НА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦАТА, ПРОМЕНИЛИ НАСТОЯЩИЯ СИ АДРЕС 
ОТ ЕДНО НАСЕЛЕНО МЯСТО В ДРУГО, В ПЕРИОДА ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2010 г. ДО 31 
ЯНУАРИ 2011 г.,  ВКЛЮЧИТЕЛНО, ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ПО НОВИЯ СИ НАСТОЯЩ 
АДРЕС  ДО 20 ЮЛИ 2011 г., ИЗИСКВАЩИТЕ СЕ ДОКУМЕНТИ /а именно-документ за 
собственост; договор за ползване на жилищни нужди; декларация по чл. 92 ал. 
2 от ЗГР/ ПО ЧЛ. 92, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗГР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНАТА РЕГИСТРА-
ЦИЯ.
 ЗА ГРАД ЕЛИН ПЕЛИН-В ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР – СЛУЖБА „ГРАО”-СТАЯ № 
7, ЕТАЖ І,  А  ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА-КМЕТСТВАТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕ-

ЛИН, В СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО!

ИЗВЪРШЕНО:
със собствени средства 

община Елин Пелин извърши  
ремонти на входно – изход-
ните артерии на гр. Елин Пе-
лин и улиците в централната 
градска част;

продължава газификаци-
ята на селата Равно поле, Му-
сачево и Григорево за общин-
ски, битови и промишлени 
сгради;

Продължава изгражда-
нето на инфраструктура на 
индустриалния парк на гара 
Елин Пелин

Агенция „Пътища” изкър-
пи Републикански път: гр. 
Елин Пелин – гара Елин Пе-
лин, вт.ч. и надлеза – с. Нови 
хан. 

ПРЕДСТОЯЩО:
около 100 км. изкърпване 

на общинската пътна мрежа  

между всички населени мес-
та на общината.

Първа копка на цялостна-
та подмяна на водопровод-
ната мрежа на с. Габра и на 
напорен водопровод до яз.” 
Искър”

Очаква се през м. август  
Агенция „Пътища” ще извър-
ши ремонт на пътя: гр. Елин 
Пелин- с. Мусачево – хан Бо-
гров

СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

Измина още една успешна 
година за детско – юношеския 
футбол в нашата община.

За първи път два отбора 
– деца, родени 1996 г. и юноши 
- старша възраст, родени 1992 
г. се класираха на І място в пър-
венствата на Софийска област 
и добиха правото да участват 
на Републиканското първен-
ство. Детският състав нямаше 
късмет при жребия, при който 
се падна срещу отбора на Хрис-
то Стоичков – „Чавдар” – Етро-
поле и след два мача загуби с 
0:1 и 7:0 и отпадна от първен-
ството. Не така се получи при 
батковците, които след драма-
тични срещи срещу отборите 
на „Чепинец” гр. Велинград, 
„Витоша” – София и „Вихрен” 
гр. Сандански, съвсем заслу-
жено спечелиха и се изправиха 
на полуфинал срещу отбора на 
„Ботев” Пловдив, игран на неу-
трален терен в гр. Пазарджик. 
След една изключително ос-
порвана и динамична среща, 
нашият отбор загуби с 4:2. Ре-
шаващо се оказа решението на 
БФС в тези срещи да се вклю-
чат по 4-ма мъже от представи-

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА ДЕТСКО – 
ЮНОШЕСТКИЯ НИ ФУТБОЛ

телните отбори. Независимо от 
това достигнатото на тази фаза 
от финалите, а имено – четири 
отбора в България в борба за 
място в Елитната група е един 
голям успех за нашия клуб.

„Сега всички формации на 
клуба са в заслужена ваканция. 
Селекциите на детско – юно-
шеските ни отбори продължа-
ват и на есен сме твърдо увере-
ни, че отново ще бъдем фактор 

в първенствата на Софийска 
област, а състезателите ни ще 
имат възможност да се изявя-
ват и с фланелките на наши 
елитни клубове” - сподели В. 
Веселинов-треньор на отбора.
Оказаната помощ от ръковод-
ството на общината – Кмета 
Галя Георгиева и заместник 
кмета – Й.Йорданов в тези 
трудни времена не е отишла на 
вятъра. 

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

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

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

ГОДИШНО ЗАБОЛЯВАНЕ.

НЕКА МУ ПОМОГНЕМ!
БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN: BG30UNCR96600079046216
BIC: UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
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С отлични резултати при-
ключиха обучението си в СОУ 
„ В.Левски” зрелостниците от 
Випуск 2011 г. 

34 са отличните оценки 
от двата държавни изпита. 
Две пълни шестици от двете 
матури – по български език 
и литература и по история и 
цивилизация получи Вален-
тина Андова.

Успехът от матурата по-
казва много добрата подго-
товка по български език и 
литература и по предметите 
за втората матура. Според 
зрелостниците резултатите 
им са доказателство за висо-
кото ниво на образователния 
процес в СОУ „В.Левски”. При-
нос имат преподавателите: 
Виолета Тодорова, Магдалена 
Андреева и Екатерина Мето-
диева. Изборът на предмети 
за втората матура показва 
предпочитанията им към ху-
манитарните дисциплини. 
Отличните резултати са плод 
на задълбочено мислене и 
систематичност в подготов-
ката – смятат преподавате-
лите в СОУ „В.Левски”. 

Педагогическата колегия 
поздравява своите дванаде-
сетокласници и родителите 
им за високите постижения 
и успешното сътрудничество 
през годините.

Ето какво сподели 
Магдалена Андреева – пре-
подавател по история и ци-
вилизация в СОУ „В.Левски” 
за матурата по история.

ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТУРАТА В СОУ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Г-жо Андреева, трудна ли 
беше задачата да подготви-
те този випуск за матурата 
по история?

Тази година на държавен 
зрелостен изпит по история 
и цивилизация се явиха 22 
ученика. В групата за матура 
от трите класа бяха събрани 
ученици, намиращи се на раз-
лично ниво като знания и уме-
ния по предмета и това изис-
кваше от преподавателя така 
да избира дейностите по под-
готовката, че да се съобрази 
с този изначален факт. Освен 
наличните часове в рамките 
на ЗП, ЗИП и СИП, работихме 
и много допълнително, два 
пъти седмично оставахме да 
решаваме извънредно тесто-
ве, единият от които в деня 
за консултация. Най-трудно 
беше в 12 „Б” клас, където 
тази година разполагахме 
само с 1 час СИП по история. 
Наясно сте, че за един час сед-

мично е невъзможно да се ус-
воят всички знания, които са 
необходими за постигане на 
добри резултати. В началото 
имах проблем с това да убедя 
учениците, особено момчета-
та от 12 „В” клас, да идват и в 
допълнителните часове, тъй 
като там основно развивахме 
нужните умения за работа с 
тестови задачи от различен 
тип. Наложи се отново да пре-
подавам всички уроци, разби-
ра се в по-съкратен вариант, а 
от втория срок започнах и да 
им диктувам развити отгово-
ри на исторически въпроси, 
което представлява послед-
ната част от изпита. Бях за-
купила със средства на учи-
лището по десет броя от три 
помагала с тестове и Христо-
матия с исторически извори, 
които активно ползвахме по 
време на подготовката. Пър-
воначално обработвахме във 
вид на тестови задачи отдел-

ни тематични единици или 
хронологически периоди, а 
в последния месец решава-
хме цялостни тестове върху 
материала. Направих и раз-
пространих по електронните 
пощи на учениците специа-
лен файл с по-често използ-
вани исторически изображе-
ния, в това число и карти, ко-
ито те да ползват и при само-
подготовката вкъщи, защото 
учебниците изобилстват 
предимно с текст, а в теста за 
матурата има и работа с раз-
лични по вид изображения.

Какви бяха Вашите очак-
вания от зрелостниците и 
припокриха ли се те с резул-
татите им?

Общият успех от проведе-
ния изпит е мн.добър 4.77, в 
рамките на който 9 оценки 
над Отличен 5.50. Отчитам ре-
зултатите като много добри 
и като естествен резултат от 
сериозната взаимна работа 
през тази и миналата учебна 
година. Определено повечето 
от резултатите бяха очаква-
ни. Имах база за сравнение с 
резултатите от двете проб-
ни матури, които правихме 
с учениците, където също се 
получиха 8 оценки над 5.50. 
Същите тези ученици, които 
години наред демонстрират 
засилен интерес към исто-
рията, се представиха добре 
и на Областния тур на олим-
пиадата по история, всички 
имаха резултат над 65 т., а на 
Валя Андонова не й достиг-

наха 2 точки, за да се класира 
за Националния кръг. Голяма 
част от тях ще държат и при-
емен изпит по история в раз-
лични университети. Имаше, 
разбира се, и изненади от 
ученици, които предвиждах 
да изкарат по-слаби резул-
тати, но те се представиха в 
реална ситуация по-добре 
от очакванията. Не мога да 
скрия и разочарованието си 
от това, че имах две момичета 
от 12 „Б” , чийто имена няма 
да спомена, които вложиха 
много труд тази година и по-
добриха в пъти нивото си, но 
неконкурентно способната 
им психика  е изиграла лоша 
шега и те получиха невисоки 
оценки, които категорично 
не отговарят на знанията и 
положените усилия;  за съжа-
ление в живота често се полу-
чава така...

Определено изпитвам удо-
влетворение от тазгодишната 
си работа със зрелостниците 
и искам да използвам трибу-
ната, която ми предоставяте, 
за да благодаря на повечето 
от тях за вложеното старание 
и последователност, както и 
да се извиня на останалите 
випуски, за които често не ми 
оставаше хъс и сили да пред-
лагам още по-разнообразни 
ресурси на работа, но пред-
стои и техния ред...Желая на 
зрелостниците да получат от 
живота онова, което са заслу-
жили и весела ваканция на 
всички останали ученици!

ВК „Камбанки” се предста-
ви достойно и бе отличена 
със сребърен медал на прове-
лия се на 4 и 5 юни т.г. в гр. 
Димитровград ХІ национален 
фестивал „Златен извор”. 

СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ ЗА ВГ „КАМБАНКИ”

целите на „Златен извор”.
Сребърен медал получи и 

Даниел Петров в конкурса за 
индивидуални изпълнители.

При силната конкурен-
ция на 24 вокални групи от 
цялата страна и взискател-

ното жури, с председател 
- композиторът проф. Петър 
Льондев и членове:Хайгашот 

Създаване и популяризи-
ране на нови български пес-
ни и обработки на фолклорна 
основа за деца и юноши, съз-
даване у тях на интерес към 
българския фолклор и усъ-
вършенстване на изпълни-
телското им майсторство са 

Агасян, Ани Сарабян от ми-
нистерство на образованието 
и двама творци от Димитров-
град, това е поредното голя-
мо признание за децата от 
вокалната група. С диплом бе 
отличена и ръководителката 
им – Бинка Георгиева.  

На 25 юни 65 доброволци 
почистиха бреговете на язо-
вир Огняново. Младите хора 
не се изплашиха от силния 
вятър и дъжд и пеш, с лод-
ки, с канута събраха отпа-
дъците на „любителите на 
природата”. 

Каяци, канута и лод-
ки бяха осигурени от Иван 
Танги и неговите прияте-
ли, които два поредни дни 
обикаляха труднодостъп-
ните райони на водоема. 
Intercosmetica Ltd и Brother 
ни подкрепиха като осигу-
риха чували за отпадъци, 
ръкавици, минерална вода, 

барбекю, бира и много на-
гради за участниците. Те 
бяха не само спонсори. Заед-
но с нас се включиха в обор-
ката. Чувалите с отпадъци 
още същия ден бяха извозе-
ни от AЕС -Х, за което благо-
дарим. 

В последната събота на 
месец август е третата ак-
ция за тази година на „Пре-
дай нататък”.  Чакаме да ни 
подадете ръка, защото то-
гава е традиционния бла-
готворителен рок концерт 
за организирането на който 
ще са ни нужни средства. До 
нови срещи приятели!

„ПРЕДАЙ НАТАТЪК” ЗАЕДНО 
СЪС СПИНИНГ КЛУБ „СТАРИ 
ВИДРИ” В ПОРЕДНАТА ЕКО 

АКЦИЯ КРАЙ ОГНЯНОВО
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“ЩО Е ЕВРОПСКО – ОНО Е ОТ ШОПСКО!”
Шопски празник 2011 - цяла седмица в Елин Пелин

„Що е Европско  - оно е 
от Шопско” - това бе деви-
зът и на  тазгодишното 
издание на Шопския праз-
ник.

Той започна на “Свети 
Дух”, в понеделник, със се-
лищния празник в местност-
та „Църквето” с участието на 
оркестър “Средец” и  про-
дължи до 19 юни (неделя). 

С много атракции  и из-
ненади бяха изпълнени и 
следващите дни. Множество 
известни български изпъл-
нители зарадваха жителите 
и гостите на град Елин Пе-
лин с таланта си – космиче-
ският глас на родопчанката 
Валя Балканска, концерта на 
прочутата Николина Чакър-
дъкова и Неврокопския тан-
цов ансамбъл,   Етрополския 
духов оркестър, Румънеца и 

Енчев, фолкдивата Андреа и 
известният сръбски фолк из-
пълнител – Мирослав Илич.

Активно се включиха 
в проявите на празника и 
местните колективи за лю-
бителско творчество от об-
щината с концерта “Това сме 
ние, шопето”, Шопския и Пра-
вешкия ансамбли, които от-
ново предизвикаха бурните 
аплодисменти на публиката, 
а изпълненията на децата 
в детското шоу “Цветята на 
Елин Пелин” заслужиха  ус-
мивките и овацията на при-
състващите. С голям интерес 
бе посрещната и станалата 
вече традиционна изложба 
на домашни любимци.

И кулминацията на всич-
ко това бе съпроводено  със 
небе, озарено от стотици фо-
йерверки. 

Шопски празник 2011 - хронология

Навръх Свети дух, там, 
сред широкото поле, в мест-
ността „Църквето”, стотици 

миряни се събраха за поред-
на година, помолиха се за 
здраве, поседнаха на блага 

трапеза.
Рано сутринта бе отслуже-

на  Божествена Света Литур-
гия от отец Серафим Мишев, 
а тържествен молебен – во-
досвет и маслосвет пред две-
рите на храма отслужиха два-
мата отци – Серафим и Стоян. 
Богопомазани и поръсени за 
здраве миряните се разоти-
доха към „килиите”.

Тържествено освещаване 
на хлябовете и на десетките 
курбани извършиха отците. 

Курбан имаше и ръковод-
ството на общината, тук бе и 
кметът Галя Георгиева, коя-
то поздрави присъстващите 
и им пожела весел празник 
и обяви Шопския празник 
за открит. Присъстваха още 
председателят на Общинския 
съвет – инж. Г. Костов, замест-
ник кметовете – Й.Йорданов 
и Р.Младенова, общински 
съветници, кметове на насе-
лени места и служители от 
общината.

За да се съчетае отколеш-
ната традиция с фолклора 
и за доброто настроение за 
всички бяха изпълненията 
на оркестър „Средец”. На по-
ляната се завъртя и хоро от 
млади и стари.

Областният управител Красимир Живков връчва 
наградата на Галя Георгиева за най-успешен кмет.
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Шопски празник 2011 - хронология
БЛАГОДАРНОСТ

Чрез страниците на вестник 
„Елин Пелин днес” ръководството 
на Община Елин Пелин изказва 
благодарност  на всички, които  на-
правиха дарения, за да стане праз-
ника ни по – богат.

Богатата празнична програма 
на „Шопския празник 2011” е из-
цяло финансирана от фирми, които 
се намират не само на територията 
на нашата община. 

Благодарим за финансовата 
подкрепа.

СпонСори на праз-
ника:

„АЕС - Х”
„Баумит”
„Интерскай”АД
„Вива 2000”ЕООД
„Пени Маркет”
„Парк индустрия”
„Газово дружество”

„Аранж 16” ЕООД
ЕТ „Лазар Додов”
БК „Транс”
„Елас 1” ЕООД
„Топ транс” ООД
„Сисита”
„Йаф Б-я” ЕООД
„Пеци” ООД
РПК „Развитие”
„Гьок-Георги Андов” ООД
„Арго Строй” ЕООД
„Пром Енерго” ЕООД
„Виал Комфорт” ООД
Марин Доков
Найс Билдинг
„Пропап” ООД София
„Мирикал” ЕООД
„Берета трейдинг” ООД
Шамот
АСЕТ Банк
Глориант Инвестмънт
Монтана Автотранспорт

Вторникът бе посветен 
на спорта - организирани 
бяха лекоатлетическия 
турнир ”Шопчета” от СК по 
лека атлетика, футболна-
та среща между детските 
състави на ,ФК „Левски – 
1923”  и отбор от гр. София 
и традиционния шахматен 
блиц- турнир.

Участниците в спортни-
те изяви бяха поздравени 
от Кмета на общината Галя 
Георгиева, която им поже-
ла много спортен хъс и ус-
пех в надпреварата. На по-
бедителите бяха връчени 
много награди, осигурени 
от община Елин Пелин и 
„Глобул”.

Участници в лакоатлетическия турнир „Шопчета”

Награждаване на победителите

Спортен клуб „Теа денс”

Секция по акробатика към СОУ „Васил Левски”

Участници в шахматен блиц-турнир и награждаване
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Шопски празник 2011 - хронология

В четвъртък бе 
открито обновеното чита-

лище в град Елин Пелин, сред-
ствата за чийто ремонт са спечелени, 

чрез Европейски програми за финансира-
не. Благодарност към общината и фирмите, 

изпълнили строително - ремонтните дейности 
изказа председателя на читалището – г-жа Пет-

рана Реджова, а кмета на общината – Галя Георги-
ева поздрави присъстващите и пожела „във всяко 
кътче на читалищната сграда да кипи творчество 
и тя да продължава да бъде храм на духовността 

в гр. Елин Пелин”. Читалището се оказа тясно 
за желаещите да гледат спектакълът на те-
атър “Искри и Сезони” - “Втори меден ме-

сец” от Мортимър и Кук с участието на 
актьорите Антон Радичев, Искра 

Радева, Елена Кънева, и Сте-
фан Стефанов.

Срядата тази година бе от-
редена на изкуството и лите-
ратурата.

Вечерта в градската биб-
лиотека от 17.30 ч. бе открита 
традиционната изложба на 
местни художници – прилож-
ници. Тази година гостуваха 9 
автори с повече от 150 платна, 
керамични съдове и пластики, 
а от 18.00 ч.  гости бяха  из-
вестните дейци на литерату-

рата и науката:  акад. Антон 
Дончев, акад. Георги Марков, 
проф. Венцислав Кисьов и д-р 
Иван Гранитски, които пред-
ставиха  най-новите си книги. 
Елинпелинчани смятат тази 
среща за един от гвоздеите на 
програмата и очакванията им 
не бяха излъгани. Двете кул-
турни събития предизвикаха 
голям интерес сред ценители-
те на изкуството от общината.

 Литературна вечер с учатието на:  акад. Антон Дончев, акад. Георги Марков, 
проф. Венцислав Кисьов и д-р Иван Гранитски
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„ТОВА СМЕ НИЕ ШОПЕТО” - КОНЦЕРТ НА МЕСТНИ САМОДЕЙНИ СЪСТАВИ

Петъчният концерт бе открит от „космическия глас” Валя Балканска. В кон-
церта взеха участие Етрополския духов оркестър, ВГ „Шик и трик”, Николина 
Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл. Да уважат празника бяха Емил 
Димитров и Светлан Танчев - депутати от ПП ГЕРБ, областния управител Кра-
симир Живков, Зам министъра на отбраната д-р Валентин Радев, кметове на 
общини, кметове от община Елин Пелин и много общински съветници.

ВГ „Шик и Трик”

Клуб за народни танци „Чанове”

Николина Чакърдъкова Валя Балканска и гайдаря Петър Янев

Женски народен хор при НЧ „Елин Пелин” Женска певческа група

 Неврокопски танцов ансамбъл
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Изявяващите се като водещи от известно време Румънеца и 
Енчев бяха водещи в съботния концерт на Шопски пранзик. Още 
с излизането си на сцената те вдигнаха градуса на настоението 
а след това направиха и микс от хитовете си. Участие в концерта 
взеха още:  Духов оркестър „Стефан Стефанов”, Мажоретен състав 
„Светла” и Денс шоу „Респект”. Концерта без закрит с изпълнени-
ята на Андреа.

ДЕТСКО ШОУ „ЦВЕТЯТА НА ЕЛИН ПЕЛИН”

ВГ „Шик и Трик” СК „Теа Денс”

ВГ „Шарени мъниста”Детски фолклорен състав „Пелинче”

Мажоретен състав „Светла”Духов оркестър „Стефан Стефанов”
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Шопски празник 2011 - хронология
ФУТБОЛЕН ТУРНИР ОРГАНИЗИРАН ОТ РПК „РАЗВИТИЕ” 

ПО ПОВОД ШОПСКИ ПРАЗНИК

ИЗЛОЖБА НА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ
Изложбата  бе част от про-

грамата на 42-ри „Шопски 
празник 2011” гр. Елин Пе-
лин. 

Всеки от участниците  
представи своя домашен лю-
бимец по оригинален начин. 
За победителите бяха оси-
гурени награди от община 
Елин Пелин, фирма ЕТ „Здра-
вец95” с верига зоо магазини 
в град Елин Пелин и Глобул. 
Оценяването се извършва от 
компетентно жури. 

Интереса към атракцията 

бе много голям и множество 
хора дойдоха да разгледат до-
машните любимци.  Публика-
та се наслади на кучета, кос-
тенурки, папагали, морски 
свинчета, котки, зайци и др.

Първо място на изложбата 
спечели кучето Елкан порода 
Дого Аржентино, със собстве-
ник Евгений Каменов.

Наградата за млад стопа-
нин отиде при Даниел Кара-
чоров за кучето Моли, порода 
Джак Ръсел териер.

Отличие за екзотичен 

домашен любимец журито 
присъди на куче Леон порода 
Далматинец със собственик 
Любослав Гергинов.

Любимец на публиката 
стана кучето Хера порода 
Мопс със собственик Лидия 
Кирилова.

Почти всички участници в 
изложбата си тръгнаха с на-
гради-медали и храни.
За част от снимките 

благодарим на 
фото студио „Нора”

Футболния отбор РПК „Развитие”

Футболния отбор на „Даним” гр. Елин Пелин

Футболен отбор с. Доганово

Футболен отбор с. Равно поле
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На 25.06.2011 г. в с. Стол-
ник се проведе празничен 
концерт по случай финалът 
на проект по Оперативна про-
грама регионално развитие 
„Ремонт и реконструкция на 
читалища в Община Елин Пе-
лин - НЧ „Иван Вазов -1919” 
и традиционния  празник на 
селото „Пресвета”, който се 
чества от незапомнени време-
на на този ден.

Празникът започна с тър-
жествено освещаване на чи-
талището от Отец Стоян.

Красота и фолклор събра 
жители и гости на селото, за 
да се докоснат за хиляден път 
до неповторимото изживя-
ване със словото, песента и 
танците. Не е загаснал и огъ-
нят запален от тяхните деди 

и будители. Празникът бе 
посветен и на онези, които са 
поставили основите на чита-
лището.

„Помниш ли ?
Помниш ли, онез времена?
Двора бял, ограден с млади 

брестове.
Старата къща, малката 

стаичка,
дългите текстове.
Печката „пернишка”, лам-

пата газена,
старите снимки с обич за-

пазени.
Помниш ли?
Помниш ли старото чита-

лище ?
„През 1919 година група 

младежи начело с младия та-
лантлив учител Илия Йорда-
нов Флитков основават чита-

ПРАЗНИК  И  МНОГО ИСТОРИЯ
лището в село Столник и му 
дават името на бележития 
наш писател „Иван Вазов”,  за 
председател на читалището 
избират един от основопо-
ложниците - учителя Илия 
Йорданов Флитков. Настаня-
ват читалището в стая на ста-
рото училище, което се е на-
мирало насред селото – днеш-
ната  фурна. Във времето чи-
талището било премествано 
в дома на Фердинанд Иванов, 
в къщата на семейство Пайо-
ви, в стая на селсъвета, нами-
раща се близо до сегашната 
сграда на читалището. През 
1958 година започва строежа 
на настоящата сграда. Насе-
лението дава много трудови 
дни в продължение на шест 
годи и сградата е завърщена 
през 1964 година. Председа-

тели в различни периодиса: 
Илия Йорданов Флитков, Пе-
тър Бонев Божилов, Йосиф 
Бонев Божилов, Григор Мла-
денов, Недялко Бичов, Цветан 
Свиленов Мишев, Никифор 
Йорданов Ватев, Ангел Фер-
динандов Иванов, Петър Ев-
гениев Петров, Янка Иванова 
Николова , Димитър Петров 
Георгиев, настоящ председа-
тел -Димитър Любомиров Де-
нев.

Бяха поднесени благодар-
ности и почетни грамоти на 
председателите, които години  
наред са  давали своя принос 
за съхраняване и прославяне 
на  дейността на читалището.

В празничния концерт, 
взеха участие самодейци 
от: група за модерни танци 
„НАНИ-ДЕНС”, Модерен балет 

„АРТ –М” гара Бов, ДВГ „Шик 
и трик” с. Нови хан, танцов 
състав към НЧ „Безсмъртие” 
с. Лесново, детски танцов 
състав към НЧ „Безсмъртие” 
с. Лесново,фолклорна група 
„Желявски баби”  с. Желява, 
група за модерни танци към 
НЧ „Мургаш” с. Желява.

Гости на празника бяха: 
Кмета Община Елин Пелин- г–
жа Галя Георгиева, зам. кмета  
– Румяна Младенова, и Галя 
Томова – от Столична библи-
отека.

НЧ „Иван Вазов-1919”  
благодари на Община Елин 
Пелин  за подкрепата и  даре-
нието на аудио система  и на 
всички, дали своя принос за 
осъществяването на празнич-
ния концерт.

   Илияна Бонева

ЗАПОЧВА РАЗДАВАНЕ НА 
ПОМОЩИ ОТ БЧК

От 18.07.2011 г. общинската органи-
зация на БЧК ще започне раздаването 
на хранителни продукти от първия 
транш на програмата за разпраделя-
не на интервенционните запаси на 
Европейския съюз и ще продължи до 
05.08.2010год. Изисква се документ за 
самоличност. Пунктът на БЧК е органи-
зиран в двора на община Елин Пелин.

НА ВНИМАНИЕТО НА 
НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА!

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме ви, че в периода 

18.07.2011г. – 29.07.2011г. включително, 
на територията на Община Елин Пелин, 
ще се извърши кастрация на безстопан-

ствени кучета.
 

За повече информация, телефон за 
връзка 0725/68648

СЕЛИЩНИ ПРАЗНИЦИ

Шопски празник 2011 - хронология

Атракцията на неделния концерт бе участието на 
сръбската легенда Мирослав Илич. 

Бурни овации на публиката получиха изпълненията 
на Шопски и Правешкия ансамбъл с ръководител Ради 
Радев. Участва и народната певица Гергана Драганова и 
приятели. 

Краят на Шопския праник бе поставен с традицион-
ната заря.

Шопски  ансамбъл

Шопски и правешки  ансамбъл



По стара традиция от го-
дини, всяка година през месец 
юни в с. Габра се празнува.

Така се случи и тази година 
-  село Габра посрещна  „Събор 
Габра 2011 ” .

Още от началото на месец 
юни започна подготовката на 
кметство Габра за този тър-
жествен ден - 25 юни 2011г.

С общите усилия на слу-
жителите от кметството се 
почистиха входната и главна 
улица на селото- ул. „Христо 
Ботев”, централния площад, 
положиха се грижи по озе-
леняване и по -специално по 
нощното  осветлението  на 
черквата в селото.

Разбира се и не на последно 
място се довършваха цялост-

ните ремонтни работи на НЧ 
„Стоян Богданлийски 1931”, 
финансирано по Европейска 
програма, спечелена от общи-
на Елин Пелин.

 А какво е празник без деца 
– всички знаем, че най-голямо-
то богатство са нашите деца. 
Те са гордостта и радостта на 
всяко семейство, а село Габра 
е едно голямо семейство.

Това роди и идеята кмет-
ството да посвети специален 
ден на децата на с. Габра.

Вечерта преди тържест-
вения ден – петък 24 юни  от 
19.00 часа на центъра на се-
лото се организира истинска 
детска забава. Децата танцу-
ваха и се почувстваха наисти-
на важни и специални, а всяко 

ПРАЗНИК В СЕЛО ГАБРА
едно от тях получи подарък. 
За тяхното добро настроение  
се постараха професионални 
диско- водещи с перфектно 
озвучаване на открито.

Градуса на емоцията и удо-
волствието на вечерта завър-
шиха с тържествени фойер-
верки, които наистина дадоха 
старта на „Събор Габра 2011” .

И ето деня на събора дой-
де и то с дъжд, много надежди 
и  с мисълта „ ...по вода да ни 
върви...”.

Точно в 11.00 часа през 
центъра на селото, премина 
кортеж на мотористите на 
клуб „Калашниците – ММС ”, 
посрещнати с аплодисменти 
от всички.

Празник без гости не е 
празник. Освен от всички гос-
ти на жителите на селото, тър-
жествения ден беше уважен 
специално от Кмета на Об-
щина Елин Пелин- г-жа Галя 
Георгиева, зам. кмета - г-жа 
Румяна Младенова, общински 
съветници  и  от разбира се, 
любезния домакин - кмета на 
с. Габра, инж. Любен Андреев.

Тържеството започна със 
стихове, изпълнени от уче-
ници при ОУ „ Отец Паисий ” , 
след което инж. Любен Андре-
ев откри с тържествено слово 
„Събор Габра 2011 ”.

Кметът на Община Елин 
Пелин - Галя Георгиева поз-
драви присъстващите и обяви 

най- важната новина – до дни 
ще стартира изграждането на 
новата  улична водопроводна 
мрежа в с. Габра по „ Програма 
за развитие на селските райо-
ни ” .

Като, че ли добрата новина 
накара и дъждовното  време 
да спре и наистина празника 
да започне. 

И той започна с най-малки-
те – децата от ЦДГ „Детелин-
ка” с. Габра, които изпълниха 
стихчета и песни и продължи 
с таланта и самодейността на 
всички от НЧ „Стоян Богдан-
лийски 1931” с. Габра: Детския 
фолклорен състав, с типичния 
за селото ни танц, изпълнен 
професионално; „Йовино че-
творно ” и новия  „Тракийски 

танц”; Мъжка фолклорна пев-
ческа група, която представи  
няколко песни; Фолклорния 
ансамбъл „Габра” с „Тракийски 
танц” и със специалното учас-
тие на хумориста Венци Мар-
тинов, който успя да усмихне 
дори и облачното време.

През целия ден за настрое-
нието на всички жители и гос-
ти се грижеше оркестър

 „Средец” с  ръководителя 
Йордан Илиев - Писеца и неве-
роятните изпълнения на две-
те солистки на състава.

И така, с музика и хора, цял 
ден до по тъмно, до следва-
щия път, следващите години, 
традиции, вяра и надежда, за 
спокойствие и мирни дни в 
село Габра.

СЕЛИЩНИ ПРАЗНИЦИ

На 25 юни в салона на чита-
лище „Отец Паисий” с.Мусачево 
се проведе тържество, посвете-
но на традиционния празник 
на селото.

Тазгодишния селищен праз-
ник за жителите на с. Мусачево 
беше двоен – освен концертна-
та програма, те получиха като 
подарък и ремонтирано и об-
новено  читалище. 

Да уважат празника бяха 
– кметът Галя Георгиева, за-
местник кметовете Румяна 
Младенова и Й.Йорданов и 
общински съветници. Г-жа Г. 

Георгиева поздрави жителите 
на с.Мусачево за празника и с 
новата придобивка  и им поже-
ла  в бъдеще читалището да се 
използва още по – пълноценно. 
Тя дари мебели и нова уредба 
за читалището и награди с кни-
ги ученици за отличен успех.

Тържеството продължи с 
концертна програма, в коя-
то взеха участие деца от ЦДГ 
„Пчелица”, самодейните колек-
тиви при читалището, танцова 
формация „Пелинче”, народ-
ната певица Соня Чакърова и 
школата по танци „FULL DANS”.

СЕЛИЩЕН ПРАЗНИК В С.МУСАЧЕВО

На 11 и 12 юни за 33-и по-
реден път се проведе тради-
ционният събор „Равнополска 
пролет-2011”. Началото му е 
поставено на 17 юни 1978 годи-
на, когато за първи път е про-
веден под това име. До тогава 
се е чествал като традиционен 
събор. Едва ли има друг ден от 
годината в който толкова мно-
го хора се събират заедно на 
едно място, за да се повеселят. 
В програмата на празника бяха 
включени различни мероприя-
тия, които се радваха на висока 
посещаемост. 

Съботата, 11 юни, започ-
на със състезание по спортен 
риболов за деца и спортна 
стрелба-скейт на „Рибарника”. 
При риболовците се отличиха 
Георги Михайлов Лютаков и 
Ангел Иванов Лесов. А най-до-
бри стрелци : Боян Захариев 
Игнатов и Станислав Иванов 
Димитров. Те получиха специ-
ални купи. Награди получиха 
и всички участници. В края на 
състезанията гостите и учас-
тниците бяха почерпени с вку-
сен курбан, приготвен от Лов-

но рибарска дружинка - село 
Равно поле.

От 18.00 часа в салона на 
НЧ „Просвета-1922” се про-
веде традиционният конкурс 
„Мини Мис и Мини Мистър 
Равно поле”. В него взеха учас-
тие около 40 деца до 12 годиш-
на възраст. Децата са нашето 
най-голямо богаство и те до-
казаха това с прекрасните си 
изпълнения. Журито бе силно 
затруднено, което е обяснимо. 
Ръководейки се от шопската 
максима, че „Наше лошо НЕМА”, 
титлата бе присъдена на всич-
ки деца участвали в конкурса.

Празникът официално бе 
открит в 20.00 часа от кмета 
на село Равно поле – Симеон 
Господинов. В традиция се пре-
върна, благодарение на госпо-
дин Емил Бозев, на празника 
на селото да бъдат награжда-
вани най-добрите ученици от 
ОУ „Христо Ботев” село Равно 
поле. Тази година награда по-
лучиха : Веселин Валериев Къ-
нев – 5 клас; Стела Николаева 
Славова – 5 клас; Вероника Ди-
митрова Димитрова – 6 клас; 

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР „РАВНОПОЛСКА ПРОЛЕТ-2011”
Борислав Валентинов Васи-
лев – 6 клас; Моника Филипо-
ва Филипова – 7 клас; Стефка 
Цанкова Георгиева – 8 клас; 
Теодора Пламенова Десева – 8 
клас; Мартин Росенов Саров 
– 8 клас; Юлиян Иванов Сто-
янов – 8 клас и Павел Емилов 
Георгиев – 8 клас. Благодарим 
на господин Бозев за това, че 
всяка година продължава тази 
насърчителна инициатива.

В празничната програма 
взеха участие възпитаници-
те от трите възрастови групи 
на школата по танци при чи-
талището ни с ръководител 
Ивайло Алексиев, ученици от 
ОУ „Христо Ботев” и самодейци 
от народно читалище „Мирос-
ко Райчев” село Горни Богров. 
Градусът на настроението бе 
вдигнат с прекрасните из-
пълнения на Бойка Дангова и 
Илиян Михов – Баровеца. Кон-
цертът, който продължи почти 
3 часа бе закрит с празнична 
заря.

В неделния ден бе отслуже-
на Божествена Света Литургия 
и раздаден курбан за здраве и 
берекет в храм „Света Троица”.

За  настроението на всички 
гости на площада в центъра на 
селото се погрижиха Ива и ней-
ния оркестър.

Благодарим на нашите 
спонсори, без чиято помощ 
този празник трудно би се осъ-
ществил : Община Елин Пелин 
в лицето на кмета госпожа Галя 
Георгиева ; фирма „Топ Транс” 
с управител Апостол Ангелов 
Христов и фирма „Верила”.

 Благодарим за прекрасни-
те изпълнения на децата от 
Равно поле, както и на нашите 
гости.              Юлиана Стоилова
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На 25 и 26 юни, във вилна 
зона Побит камък, за втора 
поредна година се проведе 
Мотосреща в памет  на Теди, 
организирана от мотоклуб 
„КАЛАШНИЦИТЕ – МСС“ и 
под патронажа кмета на об-
щина Елин Пелин.

Целите на мотосрещата 
бяха няколко: да си спомнят 
всички за Теди, който загина 
през 2006 година; да се набе-
рат средства за лечението на 
Иван Арнаудов от с. Мусачево, 
както и да се осигури прият-
но прекарване на всички по-
сетители. За постигането на 
последната бяха осигурени 
скара, бира и рок музика. Ло-
шото време и силният дъжд 
не попречи на многото мо-
тористи, дошли от цяла Бъл-

“В ПАМЕТ НА ТЕДИ” – МОТОСРЕЩА 2011Г
на с. Габра коридор по време 
на местния им събор. След 
шествието мотористите бяха 
изненадани с изпълнение 
на самодейци от с. Габра и с. 
Нови хан, както и от отслуже-
ния водосвет и раздаването 
на курбан за здраве.

Участието на Васко Кръп-
ката вдигна градуса на на-
строението. Самият той дари 
хармониката си за благотво-
рителния търг, като сумата 
от продажбата също отиде 
при Иван. С радост искаме да 
съобщим, че събраната сума 

е в размер на 850 лв.
„КАЛАШНИЦИТЕ – МСС“ 

постигнаха своите цели и 
благодарят на всички прия-
тели и спонсори за оказаната 
им помощ и подкрепа.

За поредна година децата 
от подготвителна група на 
ЦДГ “Радост” гр.Елин Пелин 
участваха в националния кон-
курс за детска рисунка “Ми-
сия спасител 2011”. Този кон-
курс е приемник на конкурса 
“ С очите си видях бедата” и 
се провежда в цялата стра-
на с деца и ученици, които в 
своите рисунки претворяват 
творчески своето отношение 
към природните бедствия, по-

НАГРАДИ ЗА МАЛКИТЕ 
ХУДОЖНИЦИ ОТ ЦДГ “РАДОСТ”

жарите и катастрофите, как-
то и за трудната и отговорна 
професия на пожарникарите 
и спасителите от гражданска 
защита.

Не закъсняха и наградите 
от областния кръг! 

С грамоти от Регионален 
инспекторат по образовани-
ето и Областно управление 
“Пожарна безопасност и за-
щита на населението” София 
област бяха наградени Георги 
Георгиев за ІІІ -то място в ка-
тегорията за деца от предучи-
лищна група и децата от ІVа 
група от школата по изобра-
зително изкуство с ръководи-
тел г-жа Зюмбюлка Ножчева 
за отлично представяне в об-
ластния кръг на конкурса.

Пожелаваме на Георги да 
спечели награда и на наци-
оналния кръг, а на художни-
ците от подготвителна група, 
бъдещи първокласници, да се 
представят достойно и след-
ващата година на конкурса 
“Мисия спасител 2012” !

Марина Колева - директор
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„МИС БЪЛГАРИЯ 2011”

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
От Стефан Христов Паскалев

Адрес:с.Енчовци,община Трявна обл.Габрово 
e-mail:shp@abv.bg
Уважаеми господа,

На основание чл. 4, ал. 2 от “Наредба за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда” обявявам следното инвестиционно намерение:

ПУП-ПЗ в собствения ми Имот  №027005  в землището на 
с.Петково с ЕКАТТЕ 56006 общ.”Елин Пелин”, с начин на трай-
но ползване –нива и п лощ 0,646 дка.

Целта на ПУП-ПЗ е бъдещото застрояване в Имот  №027005  
на сграда за складове  в режим на Предимно производствена 
устройствена зона.  

Показатели за застрояване:Зона-Пп; Макс.Пзастр.-60%; 
КИНТ-2; Позел.-30%; Кота корниз-12м

17 годишната Олга Моде-
ва от Елин Пелин е втората 
подгласничка на „Мис  Бълга-
рия2011”. 

Зодия Лъв. Висока е 172 
см, а мерките й според офи-
циалния сайт на конкурса са 
85/63/88. Екзотичната брю-
нетка е сред новите откри-
тия на модна агенция “Ви-
заж”. Макар и едва на 17, Оля 
бързо успя да натрупа опит с 
участия в ревюта, конкурси и 
фотосесии за елитни модни 
списания.

Не харесва в себе си това, че 
е прекалено доверчива. Нико-
га не е участвала в конкурси 
за красота, но от малка меч-
тае за короната на Мис Бъл-
гария. Фен е на Джони Деп, а 
любимата й книга е „Ловецът 
на хвърчила”. Смята, че може 
да й се има доверие.

гария да направят голямо 
шествие до гроба на Теди в с. 
Габра. Това нямаше да бъде 
възможно без съдействието 
на патрулите от РУП Елин 
Пелин и осигурения от кмета 

Общинското ръководство 
се отзова на искането на май-
ки от село Мусачево и отдели 
от бюджета си 11 х.лв., за да 
зарадва малчуганите на се-

лото.
Площадката е изградена 

в синхрон с актуалните евро-
пейски стандарти за безопас-
ност на детски съоръжения, а 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ДАРИ ДЕТСКА 
ПЛОЩАДКА НА ДЕЦАТА НА С. МУСАЧЕВО

мястото е избрано от местно-
то население.

Детските съоръжения са 
специално подбрани и ще за-
бавляват децата.

Официално площадката 
бе открита на 29 юли от кме-
та на община Елин Пелин 
–   г-жа Галя Георгиева.

ПОЧИВКА
НА МОРЕ

Незабравима ваканция 
в хотел „Континентал” ку-
рортен комплекс. „Слънчев 
бряг” от 10 до 18 август 
само срещу 250 лв.

За справки и 
записвания: 
0893 441 438


