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ПЪРВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОГОВОР С
МЪЖКИЯ ОТБОР НА ЦСКА

ЦСКА привлече първото си зимно попълнение за 2011 година. На 3 януари преди обяд
юношата Ангел Грънчов подписа първия си
професионален договор с клуба.
Дванайсетокласникът на СОУ „ В.Левски” гр.
Елин Пелин Ангел Грънчов, тръгнал към големия спорт от ФК „ Левски – 1923” гр. Елин Пелин започна подготовката с мъжкия тим на 10
януари. Детско-юношеската школа по футбол
на отговорника Валентин Веселинов дава вече
резултати.
Грънчов има договор с агенция “ЦСКА АС’23”
и може да играе успешно като защитник и дефанзивен халф. Той е юношески национал в отбора до 17 години.
„В момчето има доста хляб. Въпросът е да
се справи психически със задачата, защото не е
лесно да носиш червената фланелка”-коментират от ЦСКА .
Поздравления и успех на младата ни
надежда Ангел Грънчов!

СЛЕД ДЪЛГИ И ТЕЖКИ ПРОЦЕДУРИ ЗАПОЧНА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
„РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ЧИТАЛИЩАТА ОТ ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН”

Строително – ремонтите
дейности на 7 читалища от
общината - в гр. Елин Пелин
и в селата: гара Елин Пелин,
Нови хан, Габра, Лесново, Мусачево и Столник по ОП „ Регионално развитие” са вече
факт.
В началото на м. декември започнаха предвидените
строително – ремонтни дейности.
Общата цел на проекта е
подобряване на услугите в
областта на културата в община Елин Пелин, чрез обновяване на свързаната с тях
инфраструктура.
Предвиден е ремонт и
реконструкция на 7-те читалища, както и внедряване на
възобновяеми енергийни източници.
Общото физическо състояние на сградите, включени

в проекта е много лошо, с
изключение на относително
задоволителното състояние
на читалището на гара Елин
Пелин.
Строително – монтажните и ремонтните дейности
включват: подмяна на дървена и метална дограма с

PVC двоен стъклопакет, с цел
намаляване на инфилтрацията, топлинно изолиране на
покрив, включваща хидроизолация, подмяна на изгнили
и деформирани елементи на
покривните конструкции и
поставяне, топлоизолация по
фасадите на всички сгради,
подмяна на съществуващи
ел. инсталации, ремонт на
съществуващите ВиК инсталации. Към всички сгради
се предвижда изграждане
на рампа за достъп на хора с
двигателни увреждания.
Изпълнител на строително – ремонтите дейности е
фирма „Мирикал” ЕООД гр.
София, а строителния и инвеститорски контрол се изпълнява от „Интерконсулт”
ЕООД гр. Монтана.
„Влагали сме и досега, макар и минимални средства за
ремонти
на стр. 2

СЪОБЩЕНИЕ

На 01.02.2011 г. /вторник/ от 18 ч.
община Елин Пелин организира обществено
обсъждане на проектобюджет за 2011 г.
в Заседателната зала на общината.
Ръководството на общината кани всички
гражани да се включат в обсъждането.

РПУ ГР. ЕЛИН ПЕЛИН ;
ДОМАКИН НА РАБОТНА СРЕЩА
ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА
МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ

В изпълнение на утвърдената Програма за полицейско сътрудничество по линия
на сключен Меморандум за
разбирателство между министерствата на вътрешните
работи на Република България и Кралство Нидерландия
РПУ гр. Елин Пелин бе домакин на работна среща.
В работната среща, състояла се на 16 декември м.г. взеха участие г-н Нико Ван Ойк
– представител на холандска-

та полиция, началника на полицейското управление в гр.
Елин Пелин – инспектор Методи Методиев, Р.Младенова
– зам.кмет на община Елин
Пелин, Ив.Найденов – началник „Охранителна полиция”,
полицейския инспектор за гр.
Елин Пелин – инспектор Златко Милушев, Ю.Стефанова
– директор на СОУ гр. Елин
Пелин и К.Каменов – технически сътрудник в м. „Върбена стр. 2
то”.

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВАBЧЛЕН НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „ЦЕНТЪР”
Събрание на единадесетте общини-учредителки на Регионално сдружение „Център” се проведе на 13 януари в сградата
на „Автомотор корпорация”. На срещата учредителите приеха
устава на сдружението и избраха председател и Управителен
съвет, както следва:
Председател – Аспарух Аспарухов, в качеството му на кмет
на община Божурище.
Членове на Управителния съвет:
Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община;
Георги Георгиев – кмет на община Ботевград;
Галя Георгиева – кмет на община Елин Пелин;
Ангел Николов – кмет на община Самоков;
За касиер беше избран Маргарита Петкова – кмет на община
Ихтиман.
Една от основните цели е кандидатстването по Европроекти от името на сдружението в програмния период 2014–2020 г.

Преброяване 2011
Подробности на стр. 2

Общинските съветници решават
Подробности на стр. 3 и 4
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ПРЕБРОЯВАНЕ 2011

159 души са одобрените
за община Елин Пелин и ще
бъдат ангажирани с предстоящото тази година преброяване.
Документи са били получени от общо 180 кандидатисъобщи В.Петкова – секретар на община Елин Пелин и
председател на Общинската
преброителна комисия. Списъците с имената на преброители и контрольори и резервни такива са оповестени
на 10 януари в сградата на
община Елин Пелин.
На 20 и 21 януари всички
избрани преминаха еднодневно задължително обучение. В случай на неприсъствие на целия семинар, одобрените ще бъдат заменени с
резервите, съобщиха от ТСБ.
С обучените, директорът на
ТСБ ще сключи граждански

договор, с което ще се считат за назначени участници в
Преброяване 2011.
На еднодневното обучение всички ангажирани с
процеса на преброяването
бяха запознати с :
Инструкцията за попълване на преброителната карта
за сградите, жилищата и населението, Преброителната
карта за сградите, жилищата
и населението, Задълженията на преброителя, Задълженията на контрольора, Инструкцията за организация,
подготовка и провеждане на
преброяването на населението и жилищния фонд през
2011 г.
Съгласно последните промени в Закона за преброяване, преброяването започва от
0.00 часа на 1 февруари 2011
г. до 24 часа на 9 февруари

2011 г. и ще се извършва по
Интернет, чрез попълване на
електронен формуляр. През
този период всеки желаещ
може да попълни данните
за домакинството си в електронен въпросник на сайта
на Националния статистически институт. По време на
електронното преброяване
преброителят няма право да
посещава жилищата и да извършва преброяване.
От 8.00 часа на 10 февруари до 20.00 часа на 28 февруари преброяването ще се
прави от анкетьори чрез посещение на домакинствата,
сградите и жилищата. Преброителят трябва да бъде коректен и вежлив с лицата, които ще преброява. При влизане в жилищата той трябва
да се представи с фамилното
си име, да покаже служебната
карта на преброител, да обяви целта на посещението си,
да поясни накратко целите и
задачите на преброяването,
след което да пристъпи към
попълване на преброителните карти.
При отказ или нежелание
на лицата в жилището да бъдат преброени преброителят
е длъжен да ги предупреди за
произтичащите от Закона за
преброяването санкции – парична глоба от 120 лв.

на читалищата, но сега
Оперативна програма „Регионално развитие” ни дава
възможност за цялостни ремонти и така читалищата ще

отговарят на европейските
изисквания. Реализирането
на проекта ще подобри работната среда, като създаде подходящи условия и атмосфера
за изпълнение на служебните и творчески ангажименти
на преките ползватели”, каза
заместник – кмета Румяна
Младенова.
Ползвателите от реализацията на проекта са жителите и гостите на общината,
театрални състави, клубове

от стр. 1
и др., които наброяват над 23
000 души.
Изпълнението на проекта
по същество представлява
инвестиция в човешкия капитал на общината като решаващ фактор за съживяването
и икономическото развитие
на региона.
Подобрените обществени
услуги ще повишат привлекателността на общината ни
като място за живеене и отглеждане на деца.

...ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ...

РПУ ГР. ЕЛИН ПЕЛИН ; ДОМАКИН НА
РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА
МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ

от стр. 1
Проблемите по сигурността и конкретно за общината
– проблемът за подобряване
на състоянието и интегрирането на малцинствените
групи бе темата на проведения се мониторинг, който е
последна стъпка по изпълнение на програмата.
В рамките на мониторинга бяха разисквани и коментирани мерки за решаване на

проблема, свързан с интеграцията и социализацията на
малцинствените групи, найвече ромите. Свои виждания
и положителен опит споделиха директорката на средното
училище в гр. Елин Пелин
Юлия Стефанов и техническия сътрудник в месността
«Върбето» Камен Каменов.
Те подчертаха, че работата
трябва да започне още от
предучилищна и училищна

възраст, че е необходимо ромските деца да се включват в
проекти, по които гимназията вече успешно работи, да се
мотивират и родителите им.
Общината също се ангажира
– чрез включване на ромите
в програми за временна заетост.
Г-н Нико Ван Ойк посети
м. «Върбето» и на място се запозна с условията, при които
живеят ромите. Той изрази
задоволство от работата на
различните институции – община, полиция, училище по
проблемите на ромското население и каза, че проблемът
с интеграция на малцинствените групи в Европа стои в
същия мащаб.
Знак за висока оценка и
признание за работата на
полицията за повишаване на
сигурността и безопасността
бе Сертификат, връчен на инспектор Златко Милушев от
г-н Ойк.

3 БИБЛИОТЕКИ С КОМПЮТРИ
ПО ПРОГРАМА „ГЛОБ@ЛНИ
БИБЛИОТЕКИ”

В края на миналата година
бяха доставени и инсталирани
компютри и мултифункционални устройства в три библиотеки от общината – в гр. Елин
Пелин и в библиотеките в селата гара Елин Пелин и Нови хан.
Идеята на проекта „ Глоб@лни
библиотеки - България”е библиотеката да даде възможност
на своите читатели да получат
достъп до информационното
пространство. Безплатено ще
бъде ползването на интернет и

други компютърни услуги. Всеки посетител на библиотеката в
град Елин Пелин може да ползва
електронния каталог на библиотеката, който до месец ще бъде
достъпен и в интернет.
Това е важна крачка в модернизирането на библиотеките и
утвърждаването им в основен
обществен информационен център на територията на община
Елин Пелин, сподели главния
библиотекар Магдалена Николова.

НОВИ СРОКОВЕ ПРИ
БЕЗРАБОТИЦА

От началото на тази година
хората, които остават без работа, трябва да се регистрират в
Бюро по труда най- късно до 7
работни дни. Ако подадат документите по- късно, ще получат
по-малко парично обезщетение,
в зависимост от това с колко дни
са закъснели, уточняват от дирекцията.
Досега при напускане на работа или уволнение хората имаха 3 месеца да се регистрират в
Бюрата по труда. Същият беше
и срокът за подаване на заявление в клоновете на НОИ по места. Право на обезщетение имат
всички, които са работили през
последните 15 месеца. Таванът
на обезщетения при безработица отпада окончателно и вече е
60% от средния осигурителен
доход, но за 18 месеца назад. Ос-

вен това минималният дневен
размер се увеличава от 6 лв. на
7.20 лв. за 2011 г. Срокът за регистрация е 7 работни дни и за
лицата с отпуснато обезщетение
за безработица, чието изплащане е прекратено поради това, че
са започнали работа.
Ако упражняването на дейността е прекратено след 31
декември 2010 г., изплащането
на паричното обезщетение се
възстановява за оставащия към
датата на прекратяване период,
но само ако е спазен 7 – дневния
срок.
Ако регистрирането е направено след този срок, изплащането на паричното обезщетение се
възстановява от датата на новата регистрация, но е намалено в
зависимост от това с колко дни е
закъснението.

На проведено заседание на
постоянната епизоотична комисия стана ясно, че към настоящия момент животните в община Елин Пелин не са засегнати
от заболяването. Комисията начерта мерките за действие при
евентуална епидемия.
С цел своевременно откриване на заболяването в момента
се провеждат профилактични
прегледи на животните на място, във фермите на общината,
съобщи официален ветеринарен
лекар - д-р Д. Рачев
Шапът е извънредно заразна
болест най-вече по говеда, свине, овце и кози. Причинява се от
вирус, който се разпространява
от болните животни със слюнка, мляко, изпражнения и урина
още преди заболяването да се
е развило напълно - до 11-тия
ден при говедата и до 6-тия при
свинята. Невъзприемчивите животни като птици, кучета, котки, гризачи, коне също могат да
пренасят инфекцията, но основна е ролята на човека, пренасящ
заразата с дрехи, обувки и кожа.
Поради тази причина при избухване на епидемия се прилагат
така наречените ветеринарнополицейски мерки за недопус-

кане разпространяване на заболяването. Оформят се три зони
- заразена, застрашена и предпазна .В заразената обикновено
се убиват всички възприемчиви
животни с цел бързо ликвидиране на огнището.Трафикът на
хора е контролиран и ограничен.
Придвижването на животни е
забранено.
Провеждат се масови дезинфекции с цел пълното унищожаване на вируса. Мерките се прекратяват след 21 дни, но остава
условна възбрана с контрол по
придвижването, за избягване
появата на нови случаи.
Стопаните трябва да знаят,
че при забелязване на долуизброените признаци трябва незабавно да потърсят обслужващия
ветеринарен лекар: Едновременна куцота при няколко животни;
Обилно отделяне на слюнка; Отказване от храна; Намаляване на
млеконадоя; Появяване на язви
по муцуната, копитата и вимето.
Бързите и понякога жестоки
мерки са в основата на локализирането и ликвидирането на
епидемиите, затова призовавам
всички стопани да се отнесат
към проблема с необходимата
сериозност.

НА ВНИМАНИЕТО НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИBШАП
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Общинските съветници решават

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН
Решение № 1212
жен в УПИ VІІ-за КОО, кв.26 по
обща площ 39.45кв.м., находящо
2.
Улица с осови точки
Пълният текст на РешенияНа основание чл.21 ал.1 т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС, чл.15, т.1 и чл.17, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество:
1. Отменя свое Решение №1148 по Протокол
№44/30.09.2010г., поради неправилното приложение на §78
ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона
за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на
Община Елин Пелин да проведе процедура за отдаване под
наем чрез публичен търг за
срок от 5 години при начална
тръжна цена, утвърдена с Решение №1052/24.06.2010г. на
Общински съвет-Елин Пелин на
следния недвижим имот частна
общинска собственост съставляващ: помещение №5, със санитарен възел, с обща застроена
площ 18.98кв.м., находящо се на
петия етаж на „Административно културен център”, разположен в УПИ VІІ-за КОО, кв.26 по
регулационния план на гр.Елин
Пелин, с предназначение за
офис.
Решение № 1213
На основание чл.21 ал.1 т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС, чл.15, т.1 и чл.17, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество:
1. Отменя свое Решение №1147 по Протокол
№44/30.09.2010г., поради неправилното приложение на §78
ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона
за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на
Община Елин Пелин да проведе процедура за отдаване под
наем чрез публичен търг за срок
от 5 години при начална тръжна цена, утвърдена с Решение
№1052/24.06.2010г. на Общински съвет-Елин Пелин на следните недвижими имоти частна
общинска собственост съставляващи: помещения с №1 и №2
с прилежащата към тях тераса и
санитарен възел, с обща застроена площ 30.92кв.м., находящи
се на петия етаж на „Административно културен център”,
разположен в УПИ VІІ-за КОО,
кв.26 по регулационния план на
гр.Елин Пелин, за офис.
Решение № 1214
На основание чл.21 ал.1 т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС, чл.15, т.1 и чл.17, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество:
1. Отменя свое Решение №1149 по Протокол
№44/30.09.2010г., поради неправилното приложение на §78
ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона
за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на
Община Елин Пелин да проведе процедура за отдаване под
наем чрез публичен търг за
срок от 5 години при начална
тръжна цена, утвърдена с Решение №1052/24.06.2010г. на
Общински съвет-Елин Пелин на
следния недвижим имот частна
общинска собственост съставляващ: помещение №6, със санитарен възел, с обща застроена
площ 18.43кв.м., находящо се на
петия етаж на „Административно културен център”, разполо-

регулационния план на гр.Елин
Пелин, с предназначение за
офис.
Решение № 1215
На основание чл.21 ал.1 т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС, чл.15, т.1 и чл.17, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество:
1. Отменя свое Решение №1150 по Протокол
№44/30.09.2010г., поради неправилното приложение на §78
ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона
за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на
Община Елин Пелин да проведе процедура за отдаване под
наем чрез публичен търг за срок
от 5 години при начална тръжна цена, утвърдена с Решение
№1052/24.06.2010г. на Общински съвет-Елин Пелин на следните недвижими имоти частна
общинска собственост съставляващи: помещения с №1 и №2
с прилежащата към тях тераса и
санитарен възел, с обща застроена площ 30.92кв.м., находящи
се на четвъртия етаж на „Административно културен център”,
разположен в УПИ VІІ-за КОО,
кв.26 по регулационния план на
гр.Елин Пелин, с предназначение за офис.
Решение № 1216
На основание чл.21 ал.1 т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС, чл.15, т.1 и чл.17, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество:
1. Отменя свое Решение №1200 по Протокол
№45/28.10.2010г., поради неправилното приложение на §78
ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона
за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на
Община Елин Пелин да проведе процедура за отдаване под
наем чрез публичен търг за
срок от 5 години при начална
тръжна цена, утвърдена с Решение №1052/24.06.2010г. на
Общински съвет-Елин Пелин на
следния недвижим имот частна
общинска собственост съставляващ: помещение №16, със
застроена площ 25,05кв.м., находящо се на петия етаж на „Административно културен център”,
разположен в УПИ VІІ-за КОО,
кв.26 по регулационния план на
гр.Елин Пелин, с предназначение за офис.
Решение № 1217
На основание чл.21 ал.1 т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС, чл.15, т.1 и чл.17, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество:
1. Отменя свое Решение №1151 по Протокол
№44/30.09.2010г., поради неправилното приложение на §78
ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона
за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на
Община Елин Пелин да проведе
процедура за отдаване под наем
чрез публичено оповестен конкурс за срок от 5 години при начална конкурсна цена, утвърдена
с Решение №1052/24.06.2010г.
на Общински съвет-Елин Пелин на следния недвижим имот
частна общинска собственост
съставляващ: помещение №9 с

се на четвъртия етаж на „Административно културен център”,
разположен в УПИ VІІ-за КОО,
кв.26 по регулационния план на
гр.Елин Пелин, с предназначение за кабинет за обучение на
водачи на МПС.
Решение № 1218
На основание чл.21 ал.1 т.8
от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от
ЗОС, чл.15, т.1 и чл.17, ал.1 от Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество:
1. Отменя свое Решение №1153 по Протокол
№44/30.09.2010г., поради неправилното приложение на §78
ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона
за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на
Община Елин Пелин да проведе
процедура за отдаване под наем
чрез публичено оповестен конкурс за срок от 5 години при начална конкурсна цена, утвърдена
с Решение №1052/24.06.2010г.
на Общински съвет-Елин Пелин
на следния недвижим имот частна общинска собственост съставляващ: помещение №7, със санитарен възел, с обща застроена
площ 10.98кв.м., находящо се
на четвъртия етаж на „Административно културен център”,
разположен в УПИ VІІ-за КОО,
кв.26 по регулационния план на
гр.Елин Пелин, с предназначение за фризьорски салон.
Решение № 1219
На основание чл.21 ал.1 т.8 от
ЗМСМА, чл.12 ал.3 и ал.4 от ЗОС,
чл.78 ал.1 т.1.1 от Наредба № 4 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество:
1. Отменя свое Решение №1152 по Протокол
№44/30.09.2010г., поради неправилното приложение на §78
ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона
за общинската собственост.
2. Упълномощава Кмета на
Община Елин Пелин да сключи договор за срок от 5 години
с Дирекция „Регионална служба по заетостта - София”, с адрес на управление гр.София,
ул.”Софроний Врачански”№104,
представлявано от Снежана
Славчева – Директор за безвъзмездно ползване на недвижими
имоти частна общинска собственост съставляващи: помещение №8 с площ 13,58кв.м., помещение №9 с площ 39,45кв.м.,
помещение №10 с площ 10,38кв.
м., находящи се на трети етаж и
помещение №11 /архив/ с площ
18кв.м., находящо се в сутерена
на „Административно културен
център”, разположен в УПИ VІІза КОО, кв.26 по регулационния
план на гр.Елин Пелин.
Решение № 1220
На основание чл.21 ал.1 т.8
от ЗМСМА:
1. Отменя свое Решение №1145 по Протокол
№44/30.09.2010г., поради неправилното приложение на §78
ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона
за общинската собственост.
Решение № 1231
На основание чл.21 ал.1 т.18
от ЗМСМА:
1.
Улица с осови точки
82-82а-82б-82в, с.Нови хан да се
именува „Райна Княгиня”, тъй
като е продължение на съществуваща улица „Райна Княгиня”.

82в-82г, с.Нови хан да се именува „Зелени къщи” с номера от 1
до 7.

та четете на сайта на община
Елин Пелин: www.elinpelin.org

ОБЯВЛЕНИЕ
Общински съвет-Елин Пелин на основание чл.22 ал.2 от
ЗМСМА
обявява, че Решение №1130 по Протокол №44/30.09.2010
година е оспорено пред Административен съд – София област с Жалба от „Център за обучение по безопасност на движението” ЕООД гр.София.
Общински съвет-Елин Пелин

ОБЯВЛЕНИЕ
Общински съвет-Елин Пелин на основание чл.22 ал.2 от
ЗМСМА
обявява, че Решение №1221 по Протокол №46/25.11.2010
година е оспорено със Заповед №ОС-54/14.12.2010 година
на Областния управител на Софийска област и е изпратена
до Административен съд – София област за образуване на
административно производство.
Общински съвет-Елин Пелин

НОВА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И
АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ
ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ И
ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ ПРИЕХА
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
На последното заседание
за 2010 год. общинските съветници приеха нова Наредба за определяне и администриране на местните такси
и цени на услугите. Кои са
новите моменти в Наредба за
определяне и администриране на местните такси и цени
на услугите? Кое наложи тези
промени?
Необходимостта да бъде
регламентиран по – справедлив размер на таксата за битови отпадъци, както и липсата на текст в старата наредба, който да предвижда освобождаване на лица от такса
сметоизвозване и сметосъбиране, когато не ползват тази
услуга. Лицата, които предявяват искане за освобождаване от такса смет за имоти,
които няма да ползват през
цялата следваща година и не
са декларирали като основно
жилище, следва да подадат
в ЦУИГ (Центъра за услуги и
информация на гражданите)
на община Елин Пелин декларация по образец, подписана
от всички данъчно задължени лица за имота в срок от 1
септември до 31 октомври.

Към декларацията задължително се прилагат документи, подробно описани в решение 1244 по протокол 47 от м.
декември 2010 г., както и на
сайта на община Елин Пелин.
Основна промяна в Наредбата за гробищните паркове
е , че сумите събрани от такси
за гробоползване се предоставят на съответните кметства за благоустрояване на
гробищните паркове , по ред
определен от Кмета на Община Елин Пелин.
Има и нова разпоредба за
покойници с постоянен и настоящ адрес приживе в населено място извън територията на Община Елин Пелин.
Те могат да бъдат погребани
в гробищен парк на територията на Общината, ако има
основателни причини за това
и след заплащане на определената в настоящата Наредба
такса от страна на правоимащите лица или при наличие
на възникнало право на гробоползване. Това се разрешава писменно от длъжностно
лице от Община Елин Пелин
или от съответния кмет на
населено место.

КОНКУРСИ

По повод регионален фестивал на хумора „ Много
здраве на габровци” читалище „ Елин Пелин 1896”
гр. Елин Пелин обявява:
конкурс за хумористичен разказ и карикатура.
Разказът да не е по-дълъг от 4 машинописни страници.
Срок за представяне на конкурсните работи-до 15
март 2011г. в читалището в гр. Елин Пелин.

„КУКЕРИ ОТ ШОПСКО”
ЗАПОВЯДАЙТЕ ОТ 10.30 Ч. НА 12 ФЕВРУАРИ НА
ПЛОЩАД „НЕЗАВИСИМОСТ” ГР. ЕЛИН ПЕЛИН НА
І ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА МАСКАРАДНИТЕ И
КУКЕРСКИ ИГРИ И ОБИЧАИ „КУКЕРИ ОТ ШОПСКО”
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Общинските съветници решават

РЕШЕНИЯ ВЗЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛИН ПЕЛИН

Решение № 1238
На основание чл.21, ал.1,
т.15 от ЗМСМА определя за
представители на общинската власт в колективния
управителен орган на Местна инициативна група Елин
Пелин:
1.Заместник кмет на Община Елин Пелин по териториално и селищно устройство
и общинска собственост;
2.Председател на ПК по ,,
Програми за развитие, екология и енергетика” към Общински съвет- Елин Пелин.
Решение № 1239
На основание чл.9 от Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в
полза на физически лица от
бюджета на Общината, приет с Решение №1131/2010г.
на ОбС-Елин Пелин и във
връзка с постъпили 5 броя
молби от граждани на Община Елин Пелин с приложени
Експертни решения на ТЕЛК
или НЕЛК с трайно намалена работоспособност 90 % и
над 90 % и след становище
на ПК по ,, Финанси, бюджет
и икономика”, съвместно с ПК
по ,,Здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, младежта, спорта и
туризма”, Общински съветЕлин Пелин
РЕШИ:
На основание чл.9 от Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в
полза на физически лица от
бюджета на Общината, приет с Решение №1131/2010г.
на ОбС-Елин Пелин отпуска
еднократна парична помощ
за 2010 година от бюджета
на Община Елин Пелин в размер на 75.00 лв., на следните
лица:
- Лашо Петков Лашев-гр.
Елин Пелин
-Павлинка
Николаева
Крил-гр. Елин Пелин
- Стефан Кирилов Ивановс. Равно поле
- Георги Александров Билярски- с. Гара Елин Пелин
- Никола Найденов Иванов-с. Гара Елин Пелин
Решение № 1240
На основание чл.21, ал.1,
т.6 от ЗМСМА:
1. Приема компенсирани
промени по бюджет 2010 година в дейност 122 Общинска администрация- държавни дейности, като увеличи §
1 с 11 000 лева, а намали § 2 с
8 500 лева и § 5 с 2 500 лева.
Решение № 1241
Чл.10, ал.2 от Предложението за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове на територията на Община Елин Пелин,
приета с Решение № 553 по
Протокол № 19/ 10.02.2005
година на Общински съветЕлин Пелин добива следната
редакция:

,,чл.10, ал.2 Сумите събрани от такси за гробоползване
се предоставят на съответните кметства за ползване
по ал.1, по ред определен от
Кмета на Община Елин Пелин.”
Решение № 1242
Чл.21, ал.1, т. 2 от Предложението за изменение и допълнение на Наредба за гробищните паркове на територията на Община Елин Пелин,
приета с Решение № 553 по
Протокол № 19/ 10.02.2005
година на Общински съветЕлин Пелин добива следната
редакция:
,,чл.21, ал.1, т. 2. Трайно неподдържане повече от 5 години на гробното място и прилежащите пътеки, системно
неполагане на необходимите
грижи от страна на близките,
липсата на надгробни символи, наличие на храсти и др.,
без значение за какъв период
от време е платена таксата.”
Решение № 1244
Отпада ал.4 на чл.21 от
Проект на Наредба за определянето и администрирането
на местните такси и цени на
услуги на Община Елин Пелин да отпадне.
Решение № 1245
Чл.19 от Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на
Община Елин Пелин добива
следната редакция:
,, Чл. 19. (1) Лицата, предявяващи искане за освобождаване от такса смет за имоти
които няма да ползват през
цялата следваща календарна
година и не са декларирани
като основно жилище, подават в Центъра за услуги и информация на гражданите на
Община Елин Пелин декларация по образец, подписана от
всички данъчно задължени
лица за имота в срок от 1 септември до 31 октомври.
(2) Към декларацията по
ал. 1 лицата задължително
прилагат следните документи:
1.
Удостоверение,
че
всички собственици и/или
ползватели на имота нямат
парични задължения към Община Елин Пелин.
2. Удостоверение издадено от НАП, че всички собственици и/или ползватели на
имота нямат парични задължения към Държавата.
3. Удостоверение от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД. – гр.София, че за
последните 6 месеца преди
подаване на декларацията за
имота е спряно подаването
на вода или не е присъединен
към ВиК мрежа;
4. Удостоверение от „ЧЕЗ
България”ЕАД –гр.София, че
за последните 6 месеца преди подаване на декларацията
за имота е спряно електроподаването или не е присъе-

динен към съществуващата
ел.мрежата.
5. Декларация от кмета на
съответното населено място по местонахождение на
имотът, че същият през последните 6 месеца преди подаване на декларацията не е
ползван.
6. Удостоверение от фирмата- изпълнител на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията
на Община Елин Пелин, че за
имота не са предоставяни услуги по сметосъбиране и сметоизвозване през последните
6 месеца, преди датата на подаване на декларацията.
7. Удостоверение от звено
„Екология” при ОБщина Елин
Пелин за наличие или липса
на съдове за ТБО в близост
до имота, както и дали същия
попада в район за сметосъбиране и сметоизвозване.
(3) Лицата, които не представят документите по ал. 2 в
срок или от които е видно, че
е налице ползване на имота,
не се освобождават от такса
за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци.
(4) Общински съвет ЕлинПелин с решение може да
освободи лицата по ал.1 от заплащане на такса за услугите
по сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на
битови отпадъци.
(5) В случай, че Общинският съвет е взел решение
за освобождаване на лицата
по ал. 1 от такса за услугите
по сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на
битови отпадъци, последните
заплащат таксата, определена за услугата по поддържане
чистотата на обществените
територии.
(6) В случай на отказ от
освобождаване, лицата по ал.
1 се уведомяват писмено.
(7) През годината служители от Общинска администрация – Елин Пелин могат
да извършват проверки на
обстоятелствата, декларирани по ал.1 от лицата на освободените от такса за услугите
по сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане
на битови отпадъци, имоти.
Проверката може да се базира на официална информация
за ползвани услуги в недвижимия имот през текущата
година на фирмите „ЧЕЗ България” ЕАД – гр.София, „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД – гр.София, въз основа
на докладна от кмета на съответното населено място по
местонахождение на имота и
на подадени сигнали.
(8) При констатирано
ползване на недвижимия
имот по реда на ал.7, се съставя констативен протокол,
въз основа на който Общински съвет с решение отменя

освобождаването от такса
сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на
битови отпадъци. Таксата
се събира в годишен размер
определен пропорционално
върху данъчната оценка на
имота заедно със законната
лихва.
(9) Лицата по ал. 1 се уведомяват писмено за решението по ал.8.”
Решение № 1246
На основание чл. 21, ал.2
от ЗМСМА:
1. Отменя Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Елин Пелин,
приета с Решение № 468 по
Протокол № 20 от заседание,
проведено на 18.12.2008 г.
2. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на Община
Елин Пелин, съгласно приложението.
Решение № 1247
На основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА:
1. Национална служба за
охрана да не бъдат освободени от заплащане на такса
битови отпадъци за 2011
година за имот № 000103 в
землището на с. Мусачево и
имот № 000110 в землището
на с.Равно поле.
Решение № 1248
На основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА:
1. Гебрюдер Вайс ЕООД
да не бъдат освободени от
заплащане на такса битови
отпадъци за 2011 година за
имоти № № 037001, 037004,
035041 и 035040 в землището на с. Мусачево.
Решение № 1249
На основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА:
1. ,, Шамот” АД да не бъдат освободени от заплащане
на такса битови отпадъци за
2011 година.
Решение № 1250
На основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА:
1. ,, Аличо” ЕООД да не бъдат освободени от заплащане
на такса битови отпадъци
за 2011 година за имот с декларация с вх.№ 2306- 0119/
22.12.2003 г., представляващ
парцел № І- 508, кв. 48 по
плана на с. Столник.
Решение № 1251
На основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА:
1. ,, БОГ 22” ЕООД да не
бъдат освободени от заплащане на такса битови отпадъци за 2011 година за имот
с декларация с вх.№ 0763/
22.12.2003 г., представляващ
ап. 11, бл.1, вх. Б, ет.4, кв.25 по
плана на гр. Елин Пелин.
Решение № 1252
На основание чл.21 ал.1
На основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА:
1. ,, БОГ 22” ЕООД да не бъ-

дат освободени от заплащане
на такса битови отпадъци за
2011 година за имот с декларация с вх.№ 0080/ 03.02.2004
г., представляващ ап. 32, ет.5,
жил. блок, кв.76 по плана на
гр. Елин Пелин.
Решение № 1253
На основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА:
1. ,, БОГ 22” ЕООД да не бъдат освободени от заплащане
на такса битови отпадъци за
2011 година за имот с декларация с вх.№ 0765/ 22.12.2003
г., представляващ ап. 31, ет.5,
жил. блок, кв.76 по плана на
гр. Елин Пелин.
Решение № 1254
На основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА:
1. ,, БОГ 22” ЕООД да не бъдат освободени от заплащане
на такса битови отпадъци за
2011 година за имот с декларация с вх.№ 0817000465/
14.06.2006 г., представляващ
ап. 28, ет.4, жил. блок, кв.76
по плана на гр. Елин Пелин.
Решение № 1255
На основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА:
1.,, БОГ 22” ЕООД да не бъдат освободени от заплащане
на такса битови отпадъци за
2011 година за имот с декларация с вх.№ 0764/ 22.12.2003
г., представляващ ап. 25, ет.4,
жил. блок, кв.76 по плана на
гр. Елин Пелин.
Решение № 1256
На основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА:
1.,, БОГ 22” ЕООД да не
бъдат освободени от заплащане на такса битови отпадъци за 2011 година за имот
с декларация с вх.№ 0766/
22.12.2003 г., представляващ
ап. 1, бл.2, вх. А, ет.1, кв.19 по
плана на с. Столник.
Решение № 1257
На основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА:
1. ,, БОГ 22” ЕООД да не
бъдат освободени от заплащане на такса битови отпадъци за 2011 година за имот
с декларация с вх.№ 0767/
22.12.2003 г., представляващ
ап. 7, бл.2, вх. А, ет.4, кв.19 по
плана на с. Столник.
Решение № 1258
На основание чл.21 ал.1
т.23 от ЗМСМА:
1. ,, БОГ 22” ЕООД да не
бъдат освободени от заплащане на такса битови отпадъци за 2011 година за имот
с декларация с вх.№ 0768/
22.12.2003 г., представляващ
ап. 10, бл.2, вх. А, ет.5, кв.19
по плана на с. Столник.
Решение № 1271
На основание чл.21 ал.1,
т.18 от ЗМСМА именува бивш
стопански двор – складова
и промишлена зона, с.Равно
поле на квартал „Промишлена зона 1, с.Равно поле”.
Пълният текст на Решенията четете на сайта на
община Елин Пелин:
www.elinpelin.org
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РПК „РАЗВИТИЕ” ОТБЕЛЯЗА СВОЯ 90 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

В поредицата юбилейни годишнини в града и общината
свое място има и 90 годишнината на РПК „Развитие”.
Юбилейното честване на
кооперацията се състоя на 27
ноември м.г., на което бе направена, както равносметка на изминалия път, така и очертани
предстоящите задачите.
„Отбелязваме 90 – годишнината със самочувствие, което е
породено от постигнатите много добри резултати в цялостната
ни дейност. РПК „Развитие” се
утвърди като една от водещите
не само в Софийска област, но и
в страната. По основните показатели за 2009 г. тя се нарежда на
тринадесето място в топкласацията на ЦКС. За 2008 г.е на девето място от всичките 826 кооперации в страната и вече няколко
години е неизменно на първо
място по основни показатели в
системата на ОКС – София.
Тези положителни тенденции трябва да се запазят и кооперацията ни още по- достойно
да отговори на името си. Ние
имаме убеденост, че нашия колектив, който е изграден от можещи и всеотдайно отдадени на
кооперативното дело хора, ще
разкрива своите възможности
и резерви и ще съумее още поуспешно да преодолява предизвикателствата на времето.
Икономическата и финансовата световна криза дават своето
отражение и в нашата дейност,

но ние сме готови да разкриваме резервите и да повишаваме
качеството на нашия труд, за да
преодолеем последствията от
кризата.” – подчерта в словото си
Председателят на кооперацията
– г-н Ангел Руев и отправи поздравления към членовете – кооператори и гостите, благодари
на всички за труда и приноса им
в укрепването на кооперативното дело.
Г-н Руев изказа своята искрена благодарност към всички, които са работили в кооперацията,
като подчерта големия принос
на учредителите. „Те са имали
отлична преценка и предчувствия за нейното бъдеще и не случайно са я нарекли „Развитие”
- каза той.
Той посочи, че сега РПК „Развитие” упорито работи за утвърждаване на новата си идентичност и имидж сред потребителите.
Днес кооперацията се развива интензивно и отново възвръща позициите си на лидер на
общинския пазар – подчертаха в
приветствията си представителите на централния и окръжния
кооперативни съюзи.

„Вярна на името си”
Под това заглавие излезе
нова книга за историята на РПК
„Развитие”, посветена на 90- годишнината от създаването на
кооперацията .
Авторът и съставителят на
книгата Димитър Ядков е по-

казал обективен поглед върху
историята на кооперативното
движение в общината.
В послеслова на книгата е
посочено, че както в миналото,
така и днес кооперацията е важен фактор в стопанския и социалния живот на община Елин
Пелин и през последните години
тя се утвърди ката водеща в Софийска област и страната.
Книгата е богато илюстрована със снимков материал и
факсимилета, някои от които се
публикуват за първи път.
Ето някои по-интересни,
любопитни и малко известни
факти, свързани с историята и
развитието на кооперация „ Развитие”, публикувани в книгата
на Димитър Ядков, откъси от която поместваме.
РПК „Развитие” гр. Елин
Пелин е създадена 30 години
след като Тодор Йончев и Тодор
Влайков създават в с. Мирково
първата у нас кооперация под
наименованието
Заемодавно
– спестовно земеделско дружество „Орало”.
Будни новоселчани, между
които и много, които се завърнали от войните по подобие на
Мирковската кооперация основават кооперация и в с. Новоселци. Това станало на 21 април
1920 г., а учредителите приели
названието Всестранно земеделско кооперативно сдружение
„Развитие”. В учредителния протокол се разписали двадесети
седем човека от с. Новоселци,
един от с.Григорево, един от с.
Петково и един от с. Столник.
Ето имената на учредителите:Йордан Иванчов, Найден
Грозданов, Петър Геков, Иван
Бранков, Кръстьо тонков, Стефан Тонков, Атанас Гунев, Пене
Ганиев, Мироско Колев,Тодор
Дрънгов, Стоян Ангелов( от Григорево), Михайл Николов, Ангел
Бонев, Алекси Иванов, Ангел
Атанасов, Георги Атанасов, Стои
Бочев, Спас Геков, Анания Спасов, Иван попов, Никола Джонев,
Апостол Жидов, Стоян Б. Мишев,
Деян Гогов, Петко Гусков, Илия
Христов, Илия П.Годжов, Георги Годжов, Петър Петров Илиев
(Петково)и Йордан Попов.
Първите стъпки на кооперацията са трудни, тъй като България е разорена от войните,
стоковите фондове са малки,
а политическите събития още
разклащат икономическия живот на страната. Кооперацията е
принудена да работи в условията на остри политически борби.
Военно – фашисткият преврат
от 9 юни 1933 година и последвалото го Септемврийско въстание се отразяват крайно неблагоприятно върху дейността на

5BТЕ НАЙBДОБРИ СПОРТИСТИ НА
ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ЗА 2010 ГОДИНА

На 21 декември м.г. бяха наградени 5 –те
най-добри спортисти на община Елин Пелин за
2010 г. Това стана на тържествена церемония в
ритуалната зала на Общината.
Нападателят от ФК „Левски -1923” Иван Зайков бе избран за спортист № 1. Второто място
е за Георги Михов - нападател от ФК „Левски
-1923” . Павел Петров от клуба по шахмат е класиран на 3 място. Четвърта в класацията е лекоатлетката от новоучредения СК „Юлис- Елин
Пелин”. Пети са ансамбълът по естетическа групова гимнастика „Теа денс” във възрастова група 8-10 годишни.
Наградите на отличените спортисти, плакети връчи председателят на общинския съвет
– инж. Георги Костов, който им пожела здраве и
нови спортни резултати

5

Учредителите на РПК „Развитие” - 1920 г.
кооперацията.
През1929 година кооперацията се преименува в Районна кооперация „Развитие”, а през 1936
година – Районна потребителна
кооперация „Развитие”.
Първите стъпки на новосъздадената кооперация „ Развитие”
били да раздава евтин и достъпен кредит на своите членове.
На второ място тя извършвала
доставки на най-необходимите
стоки на членовете си. За целта
открива магазин, който зареждали с ония стоки,с които посредниците – търговци и спекуланти, продавали на изключително
високи цени. Поради факта, че
кооперацията продавала стоките си на възможно най-ниски
цени, доверието на хората към
нея нараствало и членовете й
се увеличавали с добри темпове. Само през 1923 година член
– кооператорите станали над 80
човека.
Кооперацията внимателно
проучвала потребностите на хората и правела възможното до
разшири дейността си, като освен стоките за потребление, се
набавяли и стоки и инвентар за
стопански нужди.
В първия управителен съвет
на кооперацията са: Петър Геков,
Ангел Атанасов, Найден Грозданов, Никола Джонев и Йордан
Попов Стоянов.
Най-дълъг стаж като председател и директор на кооперацията има Петър Геков, който е от
основаването й до 9.ІХ.1944 г.
Първите успешни стъпки на
кооперацията породили завист в
местната управа и частните търговци. Те предприемали всякакви непозволени действия, за да
попречат на нормалната работа
на кооператорите.
Още през лятото на 1922 г.,
четирима младежи заредили
касата на кооперацията с бомба, но не успели да я разбият. В
периода 1920-1925 година кооперацията работела в условията
на непрекъснати терористични
действия- често явление било

кражби от магазина.През август
1923 г. е организиран нов обир
на магазина, като са откраднати
стоки за около 20 000 тогавашни
лева. През декември същата година е извършена втора кражба,
като и двата обира имали една
цел- да фалира дейността на кооперацията. Членовете на Управителния съвет непрекъснато са
заплашвани да се откажат от кооперативната дейност. Стигало
се и до брутални действия – член
– кооператорите Апостол Жидов
и Иван Павлов са пребити от бой,
вследствие на което се разболели и по – късно почиват.
Не били редки и случаите
да се извършват обиски, както
на член – кооператорите, така
и на клиенти, дошли да правят
покупки от тогавашната власт в
лицето на полицейския пристав
Иван Илиев и старши полицайте
– Саве Балашукев и Гоче Токалов.
В началото на 30 – те години на миналия век УС на кооперацията тръгва с още по- смели
крачки в своето развитие като
дейността й се разраства, а членовете се увеличават. Постепенно дейносттай се разширява
извън границите на село Новоселци, като се разкриват магазини в селата: Нови хан, Доганово,
Караполци, Григорево, Априлово, Горна Малина и др. В същото
време се разширява кредитната
и изкупвателната дейност, което
помага за финансовото стабилизиране.
За времето от 1944година до
1989 година кооперацията преминава през няколко етапа, като
след 1971 година, почти всички
села са обединени в Районна
потребителна кооперация „Развитие”. През този период кооперацията бележи успехи в търговията, изкупуването, общественото хранене. Основно през
80.те години на миналия век се
извършва и по-голяма част от
строителството на сградовия
фонд.
Материалите подготви: Д. Ядков

ДОБРО ДЕЛО
На 7 януари т.г. 18 годишният Мирослав Иванов Руменов от гр. Елин Пелин върна в РУП Елин
Пелин намерени от него загубени вещи: пари – 4
банкноти от по 100 лв. и една от 5 евро, кредитни
карти и документи.
От страниците на вестника изказваме
благодарност на Мирослав за честната му
и достойна постъпка.

„МЦ І ; ЕЛИН ПЕЛИН” ЕООД ГР. ЕЛИН ПЕЛИН
Продава линейка „Мерцедес”
За справки : телефон 0725/60151 вътр.243

Честита 60 годишнина на Иван Грънчаров!
Здраве и късмет!
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С 22 ГЛАСА БЕШЕ УЧРЕДЕНА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН

На 17.12.2010г. от 13.00ч. в
Заседателната зала на Община
Елин Пелин, гр. Елин Пелин, пл.
„Независимост” №1 беше проведено обществено обсъждане на
Стратегията за местно развитие
на община Елин Пелин и учредяване на Местна инициативна
група Елин Пелин за изпълнение на стратегията.
С 22 гласа беше учредено
сдружението с нестопанска цел
„Местна инициативна група
Елин Пелин“.
След проведени разисквания
се прие устава на сдружението и
бе избран Управителен съвет на
Местна инициативна група Елин
Пелин , в който влизат:
Йордан Йорданов – зам.-кмет
по териториално и селищно устройство и общинска собственост – представител на общинската власт – Й.Йорданов, общинския съветник Румен Попов
– председател на комисията по
програми за развитие, екология
и енергетика към Общински съвет, Илияна Бонева – секретар
на Народно читалище „Иван Вазов – 1919″ – с. Столник – представител на неправителствения
сектор, Владимир Марков и инж.
Росица Нинова – началник – отдел „ Устройство на територията” в общината.

Повече за местната инициативна група разговаряме с инж. Венцислав
Георгиев – Координатор
на проект «Придобиване
на умения и постигане на
обществена активност на
съответните територии
за потенциални местни
инициативни групи на
територията на община
Елин Пелин”

1.Г-н Георгиев бихте ли представили на кратко същността на проекта за създаване на
Местна инициативна група Елин
Пелин.
Проектът се реализира като
публично-частно партньорство
между Народно читалище „Иван
Вазов” - с. Столник, което е представител на неправителствения
сектор и водеща организация,
ET „Боби-66-Богомил Манчев”
- с. Столник – представител на
бизнеса и Община Елин Пелин
– представител на публичната
власт.
Проектът ще се реализира до
края на януари 2011 г. на територията на Община Елин Пелин и
обхваща всички населени места
и съответно е насочен към всички жители на общината. Целта
на проекта е на територията
на общината да бъде създаде-

на Местна инициативна група
(МИГ) съгласно изискванията
на Програмата за развитие на
селските райони и МЗХ, както и
одобряване за финансиране на
Местна стратегия за развитие,
по която да могат да кандидатстват за финансиране на идеите си представители на всички
местни социално-икономически
партньори – неправителствен
сектор, училища, читалища, бизнес, граждани.
Конкретните цели на проекта са:
-да бъде подпомогнат процесът на създаване на МИГ Елин
Пелин;
-жителите на общината да
придобият умения за създаване
и функциониране на МИГ Елин
Пелин;
-да бъде изготвена Стратегия
за местно развитие на Община
Елин Пелин в контекста на Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г.,
с която МИГ да кандидатства за
финансиране пред МЗХ; и
-да се насърчат хората от общината да се включат активно в
процеса на разработване и бъдещото прилагане на стратегията.
2. На каква стойност е одобреният проект?
Проектът е на стойност 192
674лв.
3. Каква е ролята на община
Елин Пелин при реализацията на
този проект?
Във връзка с участието на
Община Елин Пелин, като партньор по проекта Общински съвет
Елин Пелин със свое Решение
№314 от извънредно заседание
проведено на 15.09.2008г. одобрява участието на общината
като партньор със следните ангажименти:
1.Общината осигурява помещение за офис на проекта,
2. Общината осигурява офис
техника
3. Общината осигурява обо-

ротни финансови средства в
размер на 70 000 лв., които ще
бъдат възстановени от бюджета
на проекта.
4. На какъв етап е изпълнението на проекта към настоящия
момент?
Към момента предвидените
дейности по проекта са извършени. На 17.12.2010г. беше проведено учредително събрание
на Местна инициативна група
– Елин Пелин. Приет е и Устава
на сдружението.
На същата дата се проведе и
общо събрание, на което беше
разгледана Стратегията за местно развитие.
Документите за регистрацията на Сдружение “МИГ Елин
Пелин” са подадени в Софийски
окръжен съд.
5. Какво е Местна инициативна група (МИГ)?
Сдружение, включващо публични, бизнес и граждански организации, действащи на дадена
територия.
МИГ обединяват местните
действащи лица около споделени идеи за развитие, улесняват
процеса на взимане на решения,
засилват диалога и сътрудничеството в селските райони.
6. Вие казахте, че Местната
инициативна група вече е учредена. Какво на практика представлява тя?
Местната инициативна група
е сдружение с нестопанска цел
в обществена полза, което ще
действа на територията на цялата община. Тя има управителен
съвет, в който са включени представители от трите партниращи
си сектори, като представителите на местната власт не трябва
да имат мнозинство; МИГ има
разработена Стратегия за развитие на територията, на която
действа и в нея широко е представена местната общност.
Пред нея ще се кандидатства
с проекти по мерките от Програ-

BG 051РО001-5.2.06 „Социални услуги за социално включване”
Договор № BG051PO001-5.2.06-0003-С-0001 Проект„Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Дневен център” в град Елин
Пелин”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Проектът се финансира от Европейския социален фонд и Република България
„Инвестира във вашето бъдеще”

От 01.01.2011г. стартира 12
месечен проект „Разкриване и
предоставяне на социалната
услуга „Дневен център” в град
Елин Пелин”. Проектът се финансира чрез Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”. Общата му стойност
е 156 364,23 лв. като се планира разкриване и предоставяне
на социалната услуга Дневен
център за стари хора, която да
се помещава на следния адрес:
гр.Елин Пелин, ул.”Детелина” №2
/Клуб на пенсионера/.
По проекта ще се предоставят социални услуги за 40 лица в
пенсионна възраст от град Елин
Пелин. Основните услуги, от които ще се възползват са:
-удовлетворяване на еже-

дневни потребности с цел стимулиране и поддържане на пълноценен и самостоятелен начин
на живот;
-индивидуални и групови
консултации със специалисти по
медико – социални проблеми;
-медицинска рехабилитация;
-хранене;
-корекционно – компенсаторни дейности за социално интегриране;
-участие в различни форми
на образователни програми и
достъп до информация;
-провеждане на разговори и
дискусии по актуални проблеми;
-подпомагане извършването
на административни услуги;
-организиране на занимания

по интереси и подкрепа на хоби;
-организиране на свободното
време и личните контакти;
-участие в съвместни мероприятия със социални домове,
читалища, училища и други;
Достъпът до услугите е безплатен като желаещите да бъдат
включени в проекта ще подават
следните документи:
- Заявление за ползване на
услугата;
- Документ за самоличност
/за справка/;
- Копие от личен амбулаторен картон;
- Копие от решение на ЛКК,
ТЕЛК, НЕЛК;
- При необходимост могат да
бъдат изискани и други документи

мата за развитие на селските
райони, включени в Стратегията
за местно развитие.
7. Кои са избраните членове на Управителният съвет на
Местна инициативна група Елин
Пелин?
Избран е Управителният съвет на сдружението в следния
състав:
1.Йордан Илиев Йорданов
– Заместник Кмет на Община
Елин Пелин по териториално и
селищно устройство и общинска
собственост
2.Румен Грозданов Попов
– Председател на комисията по
програми за развитие, екология
и енергетика към Общински съвет Елин Пелин
3.Илиана Огнянова Бонева – Представител на Народно
читалище „Иван Вазов 1919” с.
Столник
4.Владимир Георгиев Марков
5.Росица Петкова Нинова
8. Учредителното събрание
на МИГ само едно ли ще е или ще
се проведе по едно във всяко населено място на общината?
Проведе се едно Учредително
събрание на МИГ Елин Пелин. То
беше отворено за всички жители
на общината и е въпрос на лична
инициатива и ангажимент човек
да реши да стане учредител на
МИГ.
Фактът, че даден човек е учредител на МИГ, не го поставя в
привилегировано положение по
отношение примерно на кандидатстване с проектопредложения пред МИГ.
Учредителят на МИГ имаше
възможност да изрази мнението
си за проекто-устава, както и в
последствие да участва в Общото събрание и с гласа си да определя и контролира работата на
МИГ.
9. Има ли ограничение кой
може да стане член на МИГ?
Няма ограничение.
Всеки жител на Община Елин
Пелин може да бъде член на
МИГ Елин Пелин и да подпомага
разписването на Стратегията за
местно развитие на МИГ Елин
Пелин.
10. Вие казахте, че предвидените дейности по проекта са
извършени. Това означава ли че
и стратегията за местно развитие на Община Елин Пелин е
вече разработена и ако ДА какво
всъщност представлява тя?
Да изготвена е. Стратегията
за местно развитие представлява основния документ на МИГ и
ако тя бъде приета от МЗХ МИГ
Елин Пелин ще има възможността да управлява един децентрализиран бюджет от 2 мил. евро,

който да се използва за развитието на общината.
11. Как се приема изготвената стратегия?
Стратегията за местно развитие се приема след провеждане на обществено обсъждане и
нанасяне на корекции в резултат от постъпили предложения
от заинтересовани граждани и
се приема от Общото събрание
на МИГ и в последствие с нея се
кандидатства пред Министерство на земеделието и храните
за финансирането й.
12. Как става промяната на
Стратегията за местно развитие?
Всеки един член на МИГ или
член на екипа на МИГ може да
даде обосновано предложение
за промяна на Стратегията. Това
мотивирано предложение се
представя пред Общото събрание на МИГ. Ако Общото събрание приеме доводите, гласува за
предложението и то се представя за одобрение пред МЗХ.
13. Кой може да кандидатства с проекти към МИГ?
С проекти пред Местна инициативна група Елин Пелин ще
могат да кандидатстват:
- Земеделски производители,
регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските производители;
- Земеделските стопани, регистрирани в ИСАК;
- Собственици на гори;
- Признати организации на
производители;
- Лица, регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
- Общини;
- Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по
ЗЮЛНЦ;
- Читалища, регистрирани по
Закона за читалищата;
- Граждански дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите;
- Местни поделения на религиозни общности, регистрирани
по Закона за вероизповеданията;
- Физически лица.
14. Какви ще са дейностите,
за които ще може да се кандидатства пред МИГ-а?
Заложените в проекта на
стратегия дейности са изцяло
съобразени с допустимите за
финансиране дейности по Програма за развитие на селските
райони 2007-2013г., което означава, че не се различават от тези
дейности за които по принцип се
кандидатства пред МЗХ.

Спортен клуб по лека атлетика ,, Юлис - Елин Пелин ” бе учреден през м. ноември миналата
година.
Цел на клуба е развиване на
леката атлетика не само на аматьорско и професионално ниво,
но и на ниво масов спорт в извънучебно време.
В клуба тренират деца от
различни възрастови групи.
Няма ограничения за възрастта на желаещите да се занимават с лека атлетика.
Първото състезание, в което
взеха участие лекоатлетите от
клуба бе на турнира „Тереза Маринова и приятели”, провел се на
12 декември м. г. в зала ,,Фестивална” гр. София.
Измежду 300-те деца взели

участие в турнира, нашите състезатели Николета Ангелова,
Стилиан Бойков и Калоян Стоянов се представиха отлично.
Пето място в дисциплината
40 м. гладко бягане зае Николета Ангелова с резултат 6.64 сек.
Наградата й бе връчена лично от
световния и олимпийски шампион Йордан Йовчев.
Нашите атлети имаха уникалната възможност лично да се
запознаят и да получат автографи от световните и олимпийски
шампиони Тереза Маринова, Стефка Костадинова, Христо Марков
и Йордан Йовчев.
Отлични резултати и занапред пожелаваме на лекоатлетите на новоучредения спортен
клуб.

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА
МЛАДИТЕ НИ ЛЕКОАТЛЕТИ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ ЗАРАДВА
АБИТУРИЕНТИ ОТ ВИПУСК 2011

На 22.12.2010г. в спортната
зала, СОУ „Васил Левски“ проведе голям благотворителен
коледен концерт за събиране на
средства за предстоящия абитуриентски бал на 7 ученици,
с един родител от випуск 2011,
както за деца от Дома в с. Доганово, така и за учещи в гимназията.
Идеята за тази добра инициатива е на учениците от Ха
клас, която с помощта на ръководството на училището бе превърната в реалност.
Благодарение на благотворителния концерт, организиран
от възпитаниците на училището, родители и граждани се насладиха на прекрасния талант
на всички участници, слушаха
народна музика и се включиха в

хората, за да подкрепят каузата.
Многобройната публика се
потопи в магията на традиционната Коледа и Коледуването,
пресъздадени от учениците от
начален етап.
След тях на сцената се появи добрият белобрад старец със
своята дружина – две очарователни Снежанки и малките джуджета.
Изненадите обаче не свършиха до тук – прекрасен ангел
изпълни нежна коледна песен,
която остави публиката без дъх.
Благодарение на компютърните умения на учениците
от горен курс всички присъстващи узнаха истината за Дядо
Коледа и се насладиха на една
интересна презентация. Освен
талантливите певци и певици

на сцената се изявиха много
танцьори, музиканти, акробати
и изпълнители на beatbox. Когато концертът приключи, публиката напусна спортната зала с
широка усмивка.
За да се увеличат приходите
за благородното дело бе организиран коледен базар на сладкиши и картички, с които публиката зарадва близките си.
”Концертът се превърна в
неповторимо изживяване, но
най – важното е, че той бе в името на една благородна кауза.
Събраната сума от 1850лв. ще
бъде използвана за заплащане
на абитуриентския бал на седем
дванадесетокласници с един
родител”, каза помощник директорката на училището Зорница
Делчева.

И тази година Начално училище “Христо Ботев” отбеляза
тържествено своя патронен
празник.
На 06 януари ученици, учители, родители отпразнуваха
163 години от рождението на
великия българин Христо Ботев.
Група ученици от четвърти клас,
под ръководството на госпожа
Стефка Илчева представи презентация за живота и дейността
на гениалния поет и пламенен
революционер.
Децата от вокална група
“Училищно звънче” с ръководител госпожа Нина Радева изпъл-

ниха песни за Ботев. Изявиха се
и младите рецитатори, класирали се на първите места в училищния конкурс за най-добър
декламатор. Директорът на училището госпожа Гергана Иванова поздрави присъстващите с
празника и награди първенците
в конкурсите за най-добра рисунка на тема: “Живеем в земята
на Ботев” и за най-артистично
изпълнение на стихове под надслов “С Ботевски плам”.
По традиция в края на празника тържествено прозвуча
химна на училището, запят от
всички ученици.

Рождество Христо-

по-добри, донасят добрина за
малки и големи, а колко е голяма добрината – дарителите
изградиха много домове с душа
и топлина за децата в неравностойно положение и всички новородени през 2010 год. от гара
Елин Пелин.

НЕЗАБРАВИМ ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

ПРОЕКТ „БУЛЕКОПАК ;
ПОСЛАНИЦИ”

В град Елин Пелин стартира проект „Булекопак – посланици”. Целта на проекта
е да стимулира участието
на населението в процеса на
разделното събиране на отпадъци.
В края на миналата година представител на „Булекопак” АД излъчи филм за разделното събиране и оползотворяването на отпадъци от
опаковки, тяхното рециклиране пред учениците от четвърти клас в Начално училище „Христо Ботев”, гр. Елин
Пелин Учениците научиха за
дейностите на организацията, за видовете контейнери,
какво и как да се изхвърля
в контейнерите за разделно
събиране.
По време на срещата с дос-
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тъпни за възрастта информационна презентация, схеми,
диплянки бяха разяснени
ползите от разделното събиране. По непринуден начин, с
викторина и награди бе поднесена екоинформацията на
тази организация. Учениците
нетърпеливо вдигаха ръка и
всеки искаше да вземе участие. За знанията си получиха
заслужени награди: тениски,
шапки, стикери, химикалки с
логото и фирмения надпис на
Булекопак.
Ентусиазирани от срещата децата споделиха впечатленията си в рисунки. Учениците разбраха, че само с общи
усилия бихме могли да опазим чиста природата и да направим нашия град по-чист и
красив .

КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО В ПАРКА НА
ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН
во.
Тържеството премина с много музика
поднесена от духов
оркестър „Стефан Стефанов”, танци и игри
за децата, настроение
и приятни емоции.
Всички малчугани бяха
зарадвани с лакомства
и коледни подаръци,
лично поднесени от
Дядо Коледа. Този жест
на внимание дари детските личица с грейнали усмивки.
На мероприятието
присъстваха гости от
Общинското ръководство на ПП ГЕРБ г-н
Кмета на Гара Елин Пелин
г-жа Вяра Вучкова, съвместно с
читалище „ Светлина ” се погрижиха за коледното настроение,
като подариха една красива Коледа за жителите и най – вече
за малчуганите от Гара Елин
Пелин.
На 25.12.2010г. в парка на
Гара Елин Пелин се проведе
Коледно тържесто по повод на
един от най-светлите християнски празници -

Георги Костов – Председател на
ПП ГЕРБ, г-жа Цветанка Методиева – Председател на Жени ГЕРБ
за община Елин Пелин и г-жа
Веселка Петкова – секретар на
общината.

*****
Всички се надяваме на чудеса
по Коледа и децата от гара Елин
Пелин ги споходиха, благодарение на спонсори отзовали се на
апела на кметството.
От щедростта хората стават

Бъдете живи и здрави!
Желая Ви късмет,
щастие и
благоденствие.
Успешни дни и
истински дела!
На добър час през
Новата 2011 година!

БЛАГОДАРНОСТ

ЦДГ „Слънце”, гара Елин
Пелин изразява своята искрена благодарност към
фирмите: „Шамот” и „Технополис”, гара Елин Пелин,
аптека „Митко Митков”,
гр. Елин Пелин и към кметовете на община Елин Пелин
и гара Елин Пелин дарили
техника, новогодишна украса и лакомства на децата в градината.
Желаем здраве, късмет
и просперитет!

Заповядайте в новооткритата модерна, луксозна хирургична болница в село Доганово, общ.Елин Пелин.
Болницата работи с НЗОК и е специализирана в общата,
пластично-възстановителна и естетична хирургия, ортопедията и травматологията.
На ваше разположение са изявени специалисти в областта
на хирургията, ортопедията и травматологията.
Очаквайте в следващия брой интервю с Д-р Катрин
Крахтова-Лекар-дерматолог, със специализация по естетична медицина в Бейрут (Ливан), Москва (Русия), Тулон,
Виена, Рим, лазерна липолиза в Париж(Франция). Член е
на френската асоциация по естетична медицина.
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НАРОДНИТЕ ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ

Коледари в с. Мусачево

Коледуване и „Топене на
пръстени” в с. Мусачево
На 25 декември м.г. – Коледа,
коледарите обиколиха домовете
в с. Мусачево и с песни пожелаха
на стопаните здраве, плодородие, щастие, късмет и любов.
По традиция и тази година
на 31 декември обичая „ Топене
на пръстени” бе представен от
женската и детската вокални
групи при читалище „ Отец Паисий” с. Мусачево .
Този ритуал се прави за здраве и берекет.
Вечерта на 31 декември млади и стари, пуснаха пръстени в
котлето, като изпълниха ритуалните песни, а на сутринта ги извадиха с много смях и веселие.
Коледен благотворителен
концерт в с. Равно поле
След направеното дарение

според традицията – с колаци,
ябълки, бонбони и пари.
Празнично богослужение

МЕЧКИ ПРОГОНИХА
ЗЛИТЕ ДУХОВЕ В ЛЕСНОВО

„Топене на пръстени” в с. Мусачево
и водосвет на Йордановден в
с.Равно поле
Празнично богослужение и
водосвет на 6 януари - Йорда-

Коледари в с. Равно поле
от 120 лева за благородната кауза на Великолепната шесторка,
учениците от ОУ ”Христо Ботев”
и самодейците при читалище
„ Просвета 1922” с. Равно поле,
организираха Коледен благотворителен концерт, за да подпомогнат газифицирането на
детската градина в с. Равно поле.
В програмата взеха участие и самодейни колективи от с. Долни
Богров. Песните, танците и музиката донесоха за празнично
настроение на жителите на селото.
Коледари в с. Равно поле
Група младежи, облечени
като коледари от с. Равно поле
пяха за здраве и благоденствие
рано сутринта на 25 декември
м.г. Посетиха всеки дом, като го
огласяха с коледарски песни и
наричания за здраве, берекет и
късмет.
Стопаните посрещаха с радост коледарите и ги даряваха

теля за себе си и за равнополци.
„Джамал” в с. Равно поле
По традиция на 8 януари в
Равно поле се проведе празника
„ Джамал”.
Група от 35 маскирани младежи обикаляха селото, за да
прогонят злите духове и пожелаваха здраве и късмет на стопаните.
Задължително в групата има
младежи, маскирани като булка, младоженец, кум, кума, поп,
стражар, мечки и др.
Шествието се предвождаше
от камила, водена от камилар.
Оркестърът създаде доброто настроение и илюзията, че е истинска сватба.
Традиция е намазването с
червило от джамалите на всеки,

новден в с.Равно поле отслужи
отец Иван Плещов.
Събралите се гости и жители
на селото с нетърпение очакваха
групата младежи да се потопят в
ледените води на р. Лесновска,
за да извадят Светия кръст.

срещнат по пътя.
Стопаните ги дариха с вино и
лакомства.
Празникът завърши в центъра на селото с ритуалът „ Венчавка „ и общо хоро на джамалите и
присъстващите.
Венета Александрова - секретар на читалището изказва благодарност на всички младежи,
които и тази година почетоха
традицията.
„Топене на пръстени” в с.
Петково
На 13 и 14 януари в с. Петково се проведе ежегодния обичай
„Топене на пръстени”, свързан с
Васильовден, който по стар стил
се отбелязва на 14 януари.
Празникът е традиционен за
селото. В основата на обичая са
залегнали гадания и пожелания
за новата година.
На 13 януари пред клуба на
пенсионерите се събраха млади
и стари, за да пуснат пръстенче
или друго украшение в котлето.
Ако през нощта водата в кот-

Мечки обикаляха къщи в
село Лесново на 8 и 9 януари.
Това всъщност бяха традиционните кукери - деведжии,
които с танци прогонваха
злите духове от селото. Гости
на празника бяха сурвакари
от Пернишко.
Повече от сто години в
дните около Ивановден ку-

керите обикалят къщите в
Лесново. Първо минава основната група от седем мъже
- сватбари. Главната роля е
на булката. По традиция от
миналото сватбарите са младежи под 18 години, на които
им предстои да влязат в казарма. Тази година момчетата са набор 93.

АВТОМАРКЕТ „ ЕЛИТ” ООД

гр. Елин Пелин, ул. „Хаджи Димитър” №9

Йордановден в с.Равно поле
Тази година кръстът бе изваден от 21 годишния Борислав
Благоев, жител на селото. Здраве, мир и късмет пожела победи-

„Джамал” в с. Равно поле

лето замръзне, годината ще е
здрава и плодовита, гласи поверието.
На сутринта е втората част
на обичая. Пръстените се изваждаха един по един със съответното наричане, а останалите
пяха кратки песни – припевки.
Обичаят е свързан с много веселие и смях, защото най-честите
гадания са за бъдещо задомяване. След като свършиха с изваждането на пръстените всички се
хванаха на хорото. Тази година в
празника се включиха жените от
фолклорната група при Пенсионерския клуб.

ПРЕДЛАГА
за всички видове автомобили
авточасти, масла, филтри, автокозметика,
газови уредби,гърнета
Работно време :
От понеделник до събота от 9.00 ч. до 19.00 ч.
Неделя – 9.00 – 15.00 ч.
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