
В неделната вечер на 23 
юни се състоя финалната 
част на  50-о юбилейно из-
дание на “Шопски празник 
2019”. В продължение на ня-
колко дни стотици участни-
ци в разнообразни творчески 
прояви оправдаха мотото на 
празника - „Шопски празник 
е традиция“. 

Градският стадион бе 
арената, където се редуваха 
танцови и певчески съста-
ви както от елинпелинска 
община, така и гостуващи 
изпълнители от страната.

Добре познатите на мно-
гобройната публика танцо-
ви клубове „Макамлий“ и 
„Новоханци“, „Чанове“, „Ка-
паклия“ и „Полянци“ успяха 
да допринесат за настрое-
нието на празника. Не оста-
наха по-назад в блестящите 
представяния и клубовете 
„Орманлия“ и „Доганджий-
ки“. Радост за очите бяха из-
пълненията на участниците 

от клуба за народни танци 
„Извора“ от село Гара Елин 
Пелин.

Гостуващият Ансамбъл за 
народни песни и танци „Гра-
овска младост“ внесе допъл-
нителен заряд в изпълнената 
с народни ритми атмосфера.

Публиката бе развеселена 
и от неподправения шопски 
хумор, представен от местни 
самодейци.

За активна обществено 
полезна дейност и значите-
лен принос за развитието на 
културата, спорта, образо-
ванието и медицината бяха 
наградени със специално 
изработен юбилеен плакет 
над 50 жители на общината.

Кулминация на вечерта 
бе участието на  певицата 
Николина Чакърдъкова и Не-
врокопския ансамбъл.

Голф игрището и земи край 
Елин Пелин, където китайци 
планираха мегакомплекс за 
над 1.5 млрд. евро, има трети 
поред собственик. Дружество-
то „България дивелъпмънт /
холдингс/ лимитед“ е продало 
100% от „Голф клуб“, където 
са съсредоточени активите, 
на компания на Мирослав 
Печев, собственик на вноси-
теля и дистрибутор на кафе 
„Софсток“ и „Гранд хотел Бъл-
гария“.

Така балонът на моментно 
„най-голямата“ компания по 
пазарна капитализация на 
българската борса - „Кепитъл 
консепт лимитед“, издиша, 
тъй като вече не е собственик 
на основните си активи.

Сделката, за която съоб-
щи Bloomberg TV, е видима 
от Търговския регистър и е 
сключена на 13 юни. Според 
представения договор „Бълга-

рия дивелъпмънт /холдингс/ 
лимитед“ е продало 100% от 
„Голф клуб“ на дружеството 
на Мирослав Печев „МТП фи-
нанс“, като цената по сделката 
не става известна, тъй като е 
договорена в анекс, който не 
е приложен. Преди това прех-
върляне обаче има още някол-
ко подготвителни операции.

През май са създадени две 
нови дружества, в които са 
апортирани имотите на голф 
комплекса и други земи на-
около.

Първото от тях е „МТП голф 
клуб“ и в него влиза 37 дка 
земя и сградите на голф иг-
рището, които са оценени на 
малко под 14 млн. лв. Срещу 
влагането им в капитала на 
новото дружество „Голф клуб“ 
става мажоритарен собстве-
ник с близо 98.7% дял. Така 
че със сделката вече Мирослав 
Печев е придобил и контрола 

над тази компания. Остана-
лите акции са записани от 
„България ленд инвестмънт 
лимитед“, което апортира 
над 200 дка имоти в района, 
които обаче са оценени на 
едва 185 хил. лв. Собственик 
и управител на „България 
ленд инвестмънт лимитед“ е 
Христина Димитрова, която 
е свързана с консултанта на 
китайския проект - управля-
ващия директор на „Мейн 
кепитъл“ Илиян Скарлатов. 
Двамата имат съвместно дру-
жество от 2013 г.

Второто новосъздадено 
дружество е „МТП Мусачево“ 
и в него са апортирани около 
300 дка земи, оценени на бли-
зо 250 хил. лв. И към момента 
негов едноличен собственик 
е същото „България ленд ин-
вестмънт лимитед“, като, съ-
дейки по името, вероятно и 
то е предвидено като част от 

Ден след един от най-свет-
лите български празници - 24 
май - зрелостниците на СУ 
„Васил Левски“ изживяват 
най-прекрасните мигове от 
своя живот - абитуриентския 
бал.

С много настроение и пови-
шен адреналин 60-те девойки 
и младежи от випуск 2019 
на гимназията в Елин Пелин 
дойдоха на площад „Неза-
висимост“, за да се отправят 
към една незабравима нощ 
в елитно заведение. Те под-
несоха цветя пред паметника 
на патрона на града - писателя 
Елин Пелин. Поздравителни 

думи към довчерашните уче-
ници отправи директорката 
на гимназията Радка Арнау-
дова. Тази година завърши-
ха успешно гимназията 60 
ученици от три паралелки 
- „Софтуерни и хардуерни тех-
нологии, „Хуманитарен про-
фил“ и „Общообразователна 
паралелка“.

В негласната благородна 
надпревара за най-запом-
нящо се представяне видя-
хме лъскави марки возила, 
красиви прически, стилни 
облекла, грим и....  усмивки 
на жизнерадостните довчера 
момичета и момчета, а днес - 
пораснали и готови за Живота 
зрелостници.

Преди около месец, в рамките 
на Международна конферен-
ция, инвеститорите от „Интегра 
пластикс“ на мащабна изява 
представиха работещият вече за-
вод за преработка на отпадъчни 
пластмаси. Както тогава сайтът 
„Роден край“ писа на обща площ 
от 15 000 кв. метра са построени 
12 000 метра производствени 
мощности и складове.

На състоялото се поредно съдебно заседание, 
на което Общинският съвет в Елин Пелин ос-
порва верността на издадените документи от 
кмета Ивайло Симеонов за изграждането на 
обекта трябваше да се изслуша експертиза от 
вещо лице. Това поиска на предно заседание 
адв. Вулджев, юрист на Общинския съвет в 
града.

Казаното от вещото лице, инж. Людмила Це-
нова, предизвика смях в залата в твърдението 
си, че в района, където тя е трябвало да извър-
ши техническа експертиза, такъв завод няма. 
Според него имало път, но той бил проектен, 
като се намирал върху канала!

Адв. Вулджев оспори редица позиции в 

представената експертиза, отнасящи се до това 
има или няма път до имота, където е построен 
завода. Той подчерта, че заводът  граничи с об-
щински полски път. Адв. Вулджев  поиска съдът 
да разреши нова експертиза по дискутираните 
досега въпроси, която да бъде извършена  от 
трето лице. Съдът отхвърли този иск.

И на това заседание защитникът на кмета 
Ивайло Симеонов, адв. Солакова, работи в 
синхрон с адвокатите на „Интегра Пластикс“, 
които в никакъв случай нямаха намерение да 
защитават интересите на община Елин Пелин.

Съдът прие така предложената техническа 
ескпертиза, която до голяма степен е в инте-
рес на инвеститорите на завода. Тези дни ще 
излезе решение по делото.

Президентът  посети „Шопски празник 2019“

С блестящи изяви приключи 
"Шопски празник 2019"

Празник на младостта и вдъхновението

Дни след откриването заводът на 
„Интегра пластик“  сякаш стана невидим

Изпари се надеждата за "Българския 
Лас Вегас" в Равно поле
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В пъстрата палитра на бъл-
гарския фолклор шопският 
има своето ярко и незаменимо 
място. Това заяви президентът 
Румен Радев в приветствието 
си пред участниците в 50-ото 
юбилейно издание на фес-
тивала „Шопският празник е 
традиция“, който се провежда 
в град Елин Пелин. Тазгодиш-
ното издание на фестивала се 
провежда под патронажа на 
държавния глава.

В историята на нашата на-

ционална култура народното 
творчество е сред най-живо-
писните и скъпоценни стра-
ници, заяви Румен Радев и 
подчерта, че то е огледало на 
огромно богатство.

Президентът изтъкна, че със 
своята пиперливост шопският 
език е пример за това, че ху-
морът и сатирата не само хва-
лят, но и учат, защото народ-
ното творчество показва жиз-
неността на българския дух и 
традиции. „Нека не забравяме, 

че самокритичността и самои-
ронията са отличителна черта 
на свободния и просветен ум 
на непреходната мъдрост. Те 
показват жизнеността на на-
родното съзнание да изисква 
справедливост и хармония в 
ежедневния човешки бит и 
обществените отношения“, 
каза още Румен Радев.

Държавният глава  поздрави 
участниците и организатори-
те на фестивала за енергията, 
с която допринасят за завръ-

щането, възхода и утвържда-
ването на традициите, които 
са ни съхранили от векове 
като народ, идентичност и 
самосъзнание. „Пожелавам 
ви след този и всеки следващ 
празник да се множат почи-
тателите на вашия красив 
град, на шопския фолклор 
и на българското народно 
творчество“, заяви президен-
тът в приветствието си пред 
участниците във фолклорния 
празник.

Общинските съветници Стефан Николов 
и Бойко Савов на прием с президента

„Дръж се,  земьо, шопкиня те гази“

Попътен вятър в морето на живота

Тези производствени халета не видя вещото лице

сделката. Двете нови компа-
нии са и с огледални бордове, 
като изпълнителен директор 
им е Лиляна Лазарова, която 
е в управлението на повечето 
компании на Печев.

Освен тези размествания в 
дните преди сделката буквал-
но до самата дата на договора 
13 юни са разчиствани за-
пори спрямо прехвърляните 

активи заради дългове към 
различни кредитори.

Верига от продажби
Едно от първите голф иг-

рища бе инвестиция на ре-
кламния бос Красимир Гергов. 
Първоначално то отваря през 
2005 г., а четири години по-
късно комплексът е разширен. 
Но преди пет години бе про-

даден при оценка от около 10 
млн. евро. 

И след като многомилиард-
ният проект на китайците се 
оказа само картинка, излязо-
ха проблемите около обекта. 
Той бе предлаган от съдебен 
изпълнител заради дългове 
миналата година, като по-
следната цена бе 12 млн. лв., 
но до продажба не се стигна.

Общинските съветници Стефан Николов
и Бойко Савов на прием с президента



2  НОВИНИ ЮЛИ 2019 Г.

За пореден път дейността на ОП 
„Общински гори-Елин Пелин“ ЕООД  
бе обект на разгорещени дебати в хода 
на редовното заседание на Общинския 
съвет в Елин Пелин.

В случая става дума за това, че в Ад-
министративен съд София област е об-
разувано дело срещу чл.19, ал,2 и чл.36, 
ал,2 т.1 и т.4 от Наредба за управление 
на общинските горски територии в Об-
щина Елин Пелин. В тази връзка е по-
искано становище чрез Председателя 

на ОбС Николай Плещов от управителя 
Зайков. След представеното станови-
ще, според членовете на Постоянната 
комисия по „Контрол и мониторинг 
върху дейността на търговските дру-
жества с общинско участие в капитала“ 
най-добре е Наредбата да се представи  
от ръководителя на дружеството.

Така се стига до конфликтното пред-
ложение, управителят на общинското 
дружество Филип Зайков да внася 
проект в Общинския съвет за прие-
мане на нова Наредба за управление 
на общинските горски територии. 
Сега действащата Наредба е приета 
през 2012 г.

Общинският съветник от „Роден 
край-Възраждане“ Стефан Николов 
обърна внимание, че това по същество 
е конфликт на интереси. Според него 

не е редно управителят на общинското 
дружество да предлага за одобрение 
Наредба за това, как да работи упра-
вляваното от него общинско друже-
ство. Т.е. сам да си измисля прави-
лата. Николов припомни, че редът е 
ясно регламентиран в чл.94 в новия 
Правилник за „ОРГАНИЗАЦИЯТА И 
ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-
ЕЛИН ПЕЛИН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБ-
ЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ“.

На практика с конфликтното пред-
ложение, можеше да се обезсмисли 
и ролята на Общинския съвет като 
принципал в работата на общинските 
дружества. В крайна сметка съветни-
ците приеха забележките на Николов 
и предложението бе променено. Пред-
стои приемането на новата наредба.

В началото на мандата 
си кметът на елинпелинска 
община Ивайло Симеонов 
постави издигане нивото 
на образователната систе-
ма като един от главните 
приоритети в работата си. 
Три години и половина по-
късно проблемите в учили-
щата са почти същите както 
преди. Това е една от при-
чината, поради която Об-
щинския съвет, съвместно 
с омбудсмана на общината  
Румяна Младенова иници-
ираха посещения във всич-
ки училища и задълбочено 
запознаване с неуредените 
въпроси с материалната ба-
за и същинското състояние 
на образователното дело.

След прехвърлянето на 
собствеността от държавата 
се взимат три взаимосвър-
зани решения на Общин-
ския съвет за ново начало 
в развитието на ПГ по ке-
рамика  в село Гара Елин 
Пелин.

На заседание от 29.09.2016 
г. общинските съветници  
дават съгласието и упъл-
номощават кмета Ивайло 
Симеонов  Община Елин 
Пелин да участва в Сдру-
жение с нестопанска цел в 
обществена полза - разви-
ващ се клъстер съвместно 
с Технически университет 
София, Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охрид-
ски‘, Минно - геоложки  уни-
верситет „Св. Иван Рилски”, 
София,  Професионална 
гимназия по керамика с. 
Гара Елин Пелин и следните 
IT компании: НР, Мусала 
софт и Майкрософт инвест.

Един месец по-късно ре-
шението на местните де-
путати доразвива идеята 
като „Дава съгласие Община 
Елин Пелин да участва в 
Сдружение с нестопанска 
цел в обществена полза  
„КЛЪСТЕР ЗЕЛЕНИ ТЕХНО-
ЛОГИИ И МАШИНОСТРОЕ-
НЕ“ съвместно с Технически 
университет София, Софий-
ския университет „Св. Кли-
мент Охридски“, Минно - 
геоложки  университет „Св. 
Иван Рилски”, София,  Про-
фесионална гимназия по 
керамика с. Гара Елин Пелин 
и следните IT компании: НР, 
Мусала софт и Микрософт 
инвест“.

В началото на 2017 г. Об-
щинският съвет решава да 
даде съгласие за участие 
на Община Елин Пелин в 
Дружество по ЗЗД Клъстер 
„Дейта инвестмънт“.и упъл-
номощава Кмета на общи-
ната да предприеме всич-
ки правни и фактически 
действия по изпълнение на 
решението.

За изминалото време 
няма видими резултати от 
изпълнение на решенията. 
Определено учебното заве-
дение не може да се похвали 
като водещо в изучаване на 
IT технологиите. Има две 
нови специалности, но те 
са доста прозаични. Но пък 
дано са от полза на бизнеса 
в общината.

В изготвения доклад от 
Румяна Младенова за про-
верката четем: „Появилите 
се течове и мухъл са изклю-
чително опасни за здра-
вословното състояние на 

учениците“. Става дума не 
само за едно от училищата. 
В представените доклади от 
директори на училищата се 
иска взимане на мерки по 
отношение на състоянието 
на образователната инфра-
структура в краткосрочен и 
дългосрочен план.

За констатираните от 
страна на местните депута-
ти по време на проверката 
проблеми общинският съ-
ветник от „Роден край - Въз-
раждане“ Стефан Николов 
подчерта, че проблемите 
не са нови и директорите 
на училищата системно ин-
формират общинската ад-
министрация по различни 
въпроси, но не винаги се ре-
агира адекватно и навреме.

Общинският съветник 
Бойко Савов също наблегна 
на конкретните причини за 
тази инициатива на местни-
те депутати.

Само училищата в об-
щинския център  имат пъл-
няемост на паралелките 
съгласно нормативите на 
МОН. В останалите селища 
тенденциите са тревожни. 
В миналото Професионал-
ната гимназия по керамика 
в село Гара Елин Пелин е 
имала 600 ученици, сега са 
едва 100. В общежитието на 
гимназията съжителстват 
ученици и работници. Ма-
териалната база е в окаяно 
състояние.

В село Мусачево матери-

алната база на училището 
е в добро състояние. Селото 
е жизнено, с доста млади 
семейства. Въпреки всичко, 
тук учат само 23 деца от 
първи до седми клас, като 
в върви, втори и трети клас 
има само по един ученик. 
Бъдещето на това учебно 
заведение е       доста не-
далновидно. Независимо 
от усилията на кмета и учи-
телския колектив. Близостта 
на селото до Елин Пелин и 
столицата очертава евенту-
ално закриване на школото.

Подобни тенденции има 
във всички села. Проблемът 
е и на национално ниво, 
но решението по места е в 
ръцете на местните упра-
вляващи.

Защото освен кадровият 
потенциал от значение за 
бъдещето на всяко учили-
ще е материалната база. Не 
може в 21 век да се седи на 
чинове от миналото столе-
тие, сякаш децата са в ретро 
филм. Недопустимо е по 
стените да избива влага и 
плесен, грозно е в сервиз-
ните помещения. много са 
детайлите и отлагане на ре-
шенията само задълбочават 
проблема.

Иначе е добре да се пра-
вят комисии, да се посеща-
ват училищата, да усетят 
педагозите, че не са сами 
в битката за оцеляване на 
бъдещите строители на съ-
временна България.

За изминала-
та 2018 година 
„Газо-енергийно 
дружество-Елин 
Пелин“ ЕООД има 
печалба в размер 
на 108 хил. лева. 
Това стана ясно от 
Годишния финан-

сов отчет, разгледан на заседание на 
Общинския съвет в Елин Пелин. От 
основаването си досега това е първата 
година, в която предприятието реали-
зира печалба в такъв размер. Главната 

причина за тези финансови резултати 
са увеличените обеми от продажба на 
газ и присъединяване.

През 2018 година са изградени 11 000 
линейни метра газопреносна мрежа с 
328 отклонения. Почти 400 са новоп-
рисъединените абонати - реално кон-
сумиращи природен газ потребители. 
За годината са продадени 4,5 млн. ку-
бични метри газ, като със 700 хил. куб. 
метра е увеличена консумацията за 
отчетния период. Като цяло абонатите 
на дружеството са близо две хиляди.

Безспорните резултати са плод на  

ръководството на изпълнителния ди-
ректор Иван Кокалов. Доказателство 
за това са и констатациите от извър-
шената проверка през м. март 2019 г. 
от КЕВР. В протокола от извършения 
мониторинг е записано: „Газо-енер-
гийно дружество - Елин Пелин“ ЕООД 
изпълнява задълженията по изда-
дените му лицензии за дейностите 
„разпределение на природен газ“ и 
„снабдяване с природен газ от краен 
потребител“ за територията на община 
Елин Пелин в съответствие с условията 
на лицензиите.“

По предложение на кме-
та на Елин Пелин Ивайло 
Симеонов общинските 
съветници дадоха съгла-
сието си върху 5 дка пуб-
лична общинска собстве-
ност от землището на с. 
Столник да бъде изграден 
Общински център за без-
възмездно предаване на 
излишни за гражданите 
едрогабаритни отпадъ-
ци, излязло от употреба 
електрическо и електрон-
но оборудване, части от 
моторни превозни сред-
ства, негодни за употреба 
батерии и акумулатори, 
биоразградими, рецикли-
руеми и други отпадъци 
от бита.

Изграждането на центъ-
ра за предаване на битови 
отпадъци е задължение на 
общините, според еколо-
гичното законодателство.

В обяснителното резю-
ме за замислите на на-
чинанието зам, кметът 
Николай Савов загатна 
за закупуването на малко 
съоръжение за сепарира-
не на отпадъците.

Според кмета Симео-
нов с изграждането на 
Центъра се решават доста 
проблеми. Един от тях 

е спасяването на общия 
проект с Горна Малина за 
9 млн. лева. По всяка ве-
роятност площадката на 
центъра за предаване на 
едрогабаритни отпадъци 
ще се ползва за сепарира-
не и на битови отпадъци.

Шест месеца преди 
местните избори на прак-
тика изглежда, че идеята 
за изграждане на площад-
ката за домашни уреди, 
е не само, за да се спази 
законовото изискване, а 
да има къде общинската 
администрация да извози 
отпадъците от задаващата 
се криза с боклука в общи-
на Елин Пелин. Въпросът 
обаче е, дали това може да 
стане или прибързаните 
решения ще докарат нови 
проблеми на общината. 
Защото ситуацията е на-
истина сериозна и само 
разбирателството между 
кметовете Симеонов и 
Желанов, управляващи 
Регионалното сдружение 
за управление на отпадъ-
ците, спазването на за-
коновите разпоредби, а 
не самодейни ходове, ще 
доведат до добър край на 
тази дълго проточила се 
във времето сага.

В продължение на повече 
от една година общинският 
съветник от „Роден край-
Възраждане“ Бойко Савов 
поставя  в писмен вид до 
кмета Ивайло Симеонов 
редица въпроси, касаещи 
изпълнението на бюджет-
ната програма на общин-
ската администрация.

Дългото и трайно мъл-
чание от страна на градо-
началника по този казус 
бе поводът Бойко Савов да 
предложи на общинските 
съветници да вземат ре-
шение, с което да задължат 
Ивайло Симеонов да даде 
писмен отговор на отправе-
ните питания. Те се отнасят 
до представяне на справка 
за:

- разходите за култура, 

списък на ДМА, справка за 
капиталови разходи по села 
и справка за субсидиите 
изплатени на читалищата.

 -всички граждански до-
говори за 2018г. и списък на 
фирмите извършили външ-
ни услуги и сумите, които са 
им изплатени;

-за изпълнение на кон-
цесията на Габра, както и за 
договора за реклама меж-
ду Община Елин Пелин и 
„Фантастико“.

Общинските съветници 
единодушно подкрепиха 
предложението на Бойко 
Савов. Остава да видим да-
ли до следващото заседание 
на местния парламент кме-
тът Симеонов ще изпълни 
това решение на тукашния 
законодателен орган.

Общинските съветници спряха в зародиш 
заформящ се конфликт на интереси

Образованието в общината

Газовото дружество с над 100 хил. лева печалба за 2018 година

Депо за отпадъци или 
остров за политическо 
спасение?

Нови отговори се чакат 
от кмета Симеонов

Децата – нашето бъдеще

Шефът на 
дружеството 
Иван Кокалов

Битовите отпадъци са като воденичен 
камък за управата на общината

Съветниците от „Роден край-Възраждане“ 
Бойко Савов и Стефан Николов
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ВРЕМЕТО ПРЕЗ ЮЛИ

Овен

През юли, и особено втората полови-
на на месеца, имате всички шансове да 
постигнете целите си и да се поздравите 
с високи професионални и финансови 

резултати. От избора ви зависи дали това ще е така или 
ще се оставите на инерцията да ви води, както често се 
случва при вас.

Телец

Умението ви да се адаптирате бързо към 
нова среда и условия ви позволява през 
юли да постигнете успехи във всичко, 
към което се стремите. Ще имате енергия 

и с желание ще работите в сферата на политиката, ще 
разработвате нови професионални и бизнес проекти.

Близнаци

Юли ви носи възможности за развитие 
както в професионален план, така и в 
личното ви израстване. Предвидливи сте, 
но не всеки път правите реална оценка на 

случващото се и това ви пречи да прозрете в бъдещето си.
Рак

Юли е интересен с възможностите, 
които носи за вас. Месецът е подходящ за 
инвестиции и нови проекти, за начало на 
нова работа и нов път в живота ви. Каза-

ното е осъществимо, стига да сте обмислили делата си и 
да не прибързвате в решенията си.

Лъв

Трудностите през юли ще изискват от 
вас повече търпение и умения да се владе-
ете. На работното място и в отношенията 
с обкръжението ви конфликтите ще ви 

създават не само напрежение, но и усещането, че губите 
позиции.

Дева

Юли е много подходящ за промените, 
които предвиждате. Поставяйте си цели и 
ги следвай последователно, без да се раз-
пилявате в много посоки, защото напра-

веното сега ще се превърне в добра основа за бъдещите 
ви успехи до края на годината.

Везни

С активността си през юли не само 
ще приключите започнатите през юни 
начинания, като стабилизирате постиг-

натото, но и ще завоювате нови позиции. Важно е да сте 
в хармония със себе си и в отношенията ви с околните.

Скорпион

Юли е изпъстрен с емоции и положи-
телни развития за представителите на 
знака Скорпион. Решенията, които пред-
стои да вземете, ще оказват съществено 

влияние върху делата ви сега и занапред, за това бъдете 
смели, обективни и действени.

Стрелец

Юли ви носи добри възможности за 
издигане в професионалната кариера, 
осъществяване на бизнес сделки и по-
вишаване на финансите. Ще бъдете в 

отлична кондиция и със самочувствието на хора, знаещи 
цената си, ще водите преговори и ще постигате изгодни 
споразумения.

Козирог

Развитията през юли ви дават шанс да 
приключите с всичко онова, което дого-
ворихте през юни. Да сключите изгодни 
сделки и да поставите ново начало в ка-

риерата, бизнеса и личния си живот.
Водолей

Финансово мотивирани, през юли ще 
влагате максимума от себе си и ще се въз-
ползвате от всяка появила се възможност 
да подобрите материалното си положе-

ние. За много от вас това означава допълнителна работа 
или начало на нови печеливши проекти.

Риби

Юли ви позволява да работите актив-
но и приключите с текущи проекти, от 
които успехът ви ще бъде гарантиран. 
Разчитайте преди всичко на себе си и на 

собственото ви виждане за нещата, без да омаловажавате 
мнението на колеги, партньори и близки.

Тази година през юли се 
очаква средната месечна 
температура да бъде око-
ло и над нормата, която 
за равнините е между 22° 
и 26°, за високите полета 
– между 18° и 21°, а за пла-
нините – между 6° и 13°. 
Най-ниските температури 
ще бъдат между 10° и 15°, 
а най-високите – между 
36° и 41°. Месечната сума 
на валежите ще бъде око-
ло и под нормата, която 
за по-голямата част от 
страната е между 40 и 70 
л/кв.м, по Черноморието 
и долината на р. Струма 
– между 30 и 50 л/кв.м, 
а за планинските райо-
ни – от 70 до 120 л/кв.м. 
В началото на юли ще 
бъде предимно слънчево 
и горещо. Към 3-6-и юли 
ще премине атмосферно 

смущение. Въздушната 
маса ще се лабилизира и 
на много места ще има 
краткотрайни валежи и 
гръмотевични бури. Тем-
пературите относител-
но ще се понижат. През 
втората половина от де-
сетдневието температу-
рите ще бъдат близки до 
обичайните. В края на 
периода се очаква да пре-
мине атмосферен фронт 
и на места ще превали и 
прегърми. През повечето 
дни от второто и третото 
десетдневие ще бъде пре-
димно слънчево, около и 
след обяд - горещо. По-
значителни увеличения 
на облачност и на места 
краткотрайни преваля-
вания се очакват около 
12-и, 17-и, 20-и, 24-и юли 
и в края на месеца.

Вече една година пло-
щадката за депониране на 
твърди битови отпадъци 
край Горна Малина, об-
служваща общините Елин 
Пелин и Горна Малина, 
работи над разрешения 
капацитет. Още през м. 
март 2018 г. са достигнати 
201 хил. тона депонира-
ни отпадъци и сега, меко 
казано, боклукът на двете 
общини се натрупва на съ-
щата площадка без да има 
разрешително.

За експлоатиране на 
депониращата площадка 
съгласно действащата нор-
мативна  база е изградено 
Регионално сдружение, в 
което влизат кметовете 
на двете общини - Ивайло 
Симонов и Ангел Жила-
нов. От проведените през 
изминалата вече година 
няколко срещи между две-
те страни не могат да се 

посочат постигнати кон-
кретни резултати. Зам. ми-
нистърът  на МОСВ Кра-
симир Живков е обещал 
преди година да съдейства 
за разрешаване на пробле-
ма, като на първо време 
се разреши по облекчена 
процедура складирането 
на 24 хил. тона отпадъци. 
До днес няма отговор.

 Преди месец Ангел Жи-
ланов е изпратил писмо до 
МОСВ да се даде разреше-
ние за депониране на 14 
хил. тона битов отпадък. 
Пак без отговор.

По инициатива на об-
щинските съветници от 
Елин Пелин на 24 април се 
проведе работна среща, в 
която взеха участие кме-
товете на двете общини и 
част от местните депута-
ти на Елин Пелин и Горна 
Малина.

Те посетиха площадката 

за депониране на отпадъ-
ци, където бяха подробно 
запознати от кмета Жила-
нов с проблемите. Всички 
видяха купища незапръ-
стени найлони, пластмаси 
и други битови отпадъци, 
които през топлите месеца 
са честа причина за въз-
никването на пожари.

Необходимо е да се прис-
тъпи към реализиране на 
проект, според който на 
същата площадка може да 
се депонират още около 84 
хил. тона отпадъци. Досега, 
макар и нерегламентира-
но, депото е поело нови 
около 15 хил. тона отпадъ-
ци. Така че, даже проектът 
да се изведе до успешен 
край, площадката може да 
се използва най-много още 
4-5 години. Издаването на 
едно такова комплексно 
разрешително трае около 
година и половина.

За всичко това са необхо-
дими доста пари, които на 
този етап не са осигурени.

На състоялата се в сгра-
дата на общинската адми-
нистрация в Горна Малина 
среща бяха повдигнати ре-
дица въпроси, тревожещи 
и двете заинтересовани 
страни. Общинските съ-

ветници от Елин Пелин 
поискаха кметът Ангел 
Жиланов да даде конкрет-
ни препоръки какво трябва 
да се направи, за да се из-
бегне задаващата се криза 
с боклука.

Градоначалникът на Гор-
на Малина недвусмислено 
подчерта, че не може да 
даде такава конкретика, 
защото от м. март 2018 г. 
нищо не е направено от 
страна на общинската ад-
министрация на Елин Пе-
лин. „На базата на моите 
правомощия аз мога да 
спра временно депонира-
нето на отпадъци докато 
се получи разрешително. 
Не мога да разчитам на 
гръмки обещания от един 
или друг зам,министър в 
МОСВ, защото в крайна 
сметка това депо сега ра-
боти незаконно и отговор-
ността е изцяло моя“, каза 
Ангел Жиланов. Той обър-
на внимание на още някол-
ко факта: „За пореден път 
заявявам, че община Елин 
Пелин не може до безкрай 
да разчита на депото в Гор-
на Малина. Трябва вие да 
си изградите ново депо. 
Сред жителите на община 
Горна Малина върви под-
писка за неувеличаване 
капацитета на сега дейст-
ващата площадка. Подпи-

Ще има ли криза с боклука?

Депото за битови отпадъци в Горна Малина

Част от протестиращите

сали са се над 300 човека. 
От страна на администра-
цията в Елин Пелин не се 
прави нищо конкретно по 
постигнатите в Регионал-
ното сдружение догово-
рености. До Нова година 
трябваше да посочите лице 
за технически секретар, 
който да координира съв-
местните дейности - още 
не сте го направили. Бави-
те с месеци подписването 
на протоколите, като даже 
в един протокол сте до-
писали текст, който не е 
бил обект на обсъждане. 
Според закона вие трябва 
ба поемете 80 процента от 
разходите, което в ника-
къв случай не е 500 хил. ле-

ва, както едностранно сте 
го записали във въпросния 
протокол...“.

В годината на местни 
избори градоначалниците 
на двете общини са из-
правени пред сериозен 
проблем, пряко касаещ 
жителите на Елин Пелин 
и Горна Малина. От изхода 
от проблема зависят мно-
го неща. Едно от които е 
кметският стол.

Доста време е изгубено 
по лабиринтите на бюро-
крацията.  Малко време 
остава до момента, в който 
селищата могат да затънат 
в боклуци. А идва лято..И 
става горещо. Не само в 
метеорологичен аспект.

Под този наслов пре-
мина поредният протест 
на жителите на село Гара 
Елин Пелин. В девет часа 
сутринта на 13 юли  на 
пешеходната пътека от се-
верната страна на моста 
стотина жители на селото 
със съдействието на поли-
цията прекъсваха движе-
нието на автомобилите. 
Основните им искания 
бяха обобщени за вестник 
„Роден край“ от Нора Фло-
рова:  „Това не е първият 
наш протест, в който иска-
ме да се спре трафикът на 
тежкотоварните автомоби-
ли през селото и да се подо-
бри водоснабдяването. Ние 
очакваме да има комуни-
кация между нас и общин-
ската администрация. И 
понеже досега такава няма, 
се надяваме да ни чуят на 
по-високо ниво. Защото в 

21-и век да живееш през 
ден без вода е най-малкото 
недопустимо. Само през 
миналата седмица имаше 
три аварии, в две от които 
нямаше вода по 12 часа. 
Преди две години на ини-
циирана от нас среща с об-
щинската администрация 
ни обещаха проблемът с 
водоснабдяването да бъде 
решен. Досега няма резул-
тат. Само обещания...“.

На протеста бяха дошли 
кметът на община Елин 
Пелин Ивайло Симеонов, 
председателят на Общин-
ския съвет Николай Пле-
щов. Те не минаха нито 
един път по пешеходната 
пътека с протестиращите. 
Разгневен гражданин се 
обърна към кмета с думи-
те: „Кмете, как за четири 
години не направи нищо 
за село Гара  Елин Пелин?“.

Не  искаме ТИР-ове, 
а вода и бъдеще
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Представяме ви неувяхващи „Пожълтели страници“ на Ива Ковачева

Вълшебният  
свят на 
Ангелина 
Стойкова

Ранните творби на Ива Ковачева са пронизани с леката сетивност на мерената реч. 
Те впечатляват с открито изразените душевни преживявания. Нека им се насладим.

Самобитният 
творец Ангелина 
Стойкова гостува 
със свои творби на 
вестника.

ПОЖЪЛТЕЛИ СТРАНИЦИ
ПЪРВА СМЯНА

Видя ли, видя ли мъжете
с ръце като руда -
червено и синьо, и златно
от труд и умора.
По топлите ватенки
бялата нощ се топеше.
Зората докосваше бавно
доволната влага в очите.
В усмивките утрото скриваше
нещо голямо и чисто
-Денят ще е хубав!
- Да бъде!
за поздрав разменяха двама
Шумът камионен
поглъщаше топлите думи.
Започваше първата смяна.
1973г.

НОЩЕН ДЪЖД
Вали. Тържествено, предесенно,
предизгревно, предчувствено...
А капките в сърцето ми се бият.
И боли.
Сълзи душата от усмихнати лъжи,
от разстояния,
които никога не мога да измина вече,
от предатели, полуприятели и получувства,
от думи чужди,
от разхвърляните в паметта полунеща,
от музите, забравили адреса ми,
от сънищата
с толкова незабравими незабравени,
от празния ми ден
на празника,оставил облаци тъга...
Дъждът ме учи на мълчание...

ОТИВА СИ ДЕНЯТ КАТО
ОБИДЕН ПЪТНИК

и чувствата стъписани в нозете му лежат,
изтръпнали от чакане. И ядните му стъпки
отдръпват страстите. Отива си денят
и аз като излъгано дете заплаквам
пред тоя край - акациево тих.
Все пак благодаря ти, гневно чакане,
приятелите днес си преброих.
1989г.

Птиците се връщат и небето свети.
Щъркелите търсят старите гнезда.
В моя двор ги няма старите дървета,
чудната градина с горските цветя.
 
Сигурно е плакал моят бор,когато
страшно към земята падал е без мен.
Днес не съм красива и не съм богата,

вятърът край мене тича просълзен.
 
И крещи, пресипва, и сълзи душата,
и сънят се пука, и съм стара, слаба...
Пътищата плачат в старото ми лято.
Детската ми радост кой така ограби?

1986г.

Над сънния Киев забързани влакове 
ехото гонят,

а ти край перона среднощен самотен 
вървиш,

прегръщаш букета от рози и слушаш 
как пеят вагоните

и малко тревожно минутите бавни 
броиш.

Дали ще познаеш детето от сутреш-
ната телеграма:

„Пътувам за София,чичо Володя. Ще 
помня Москва.

Но теб не можах да прегърна със 
поздрав от тате и мама,

на твоята гара за малко ще спрем 
посреднощ.

Когато минавам през Киев ще махам 
за тебе с ръка...“

Володя, приятелю!
Като прегръдка е топла нощта.Не 

спим.
Дъщеря ни разказва,разказва щаст-

лива.
А капки от киевско утро по твоите 

рози блестят.
Володя, приятелю! Тая нощ пак не 

заспивай.
1987г.

„Прекрасно е, когато 
можеш да предадеш чув-
ствата си в цветове и фор-
ми. Това е причината да 
рисувам герои от детски 
приказки. Моите мечти 
са свързани със създава-
не на илюстрации към 
детска художествена ли-
тература, да пиша детски 
приказки и да създавам 
анимационни филми за 
детската аудитория.

Малки читатели, добре 
дошли в приказния свят 
на вълшебствата. Много 
е хубаво да се втурнете 
в нови приключения, да 
изживеете приятни емо-
ции и да се поучите от 
мъдростта, която всяка 
приказка предлага.

В петте картини изпра-
щам и послания. Вижте 
ги.“

РОЗИ ОТ КИЕВ СЪЛЗА ЗА СЕЛСКИЯ ДВОР

Ах, тези приказни същества феите, те са толкова 
мили, добри и грижовни

Бъдете добри и благородни, защото 
това е ключът към успеха

Нощ, пълна с вълшебства и красота. 
Дошъл е мигът на справедливостта

Трябва да внимаваме какво си пожелаваме, защото 
взетото решение носи със себе си  отговорности

Какво ли има зад стените на замъка
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