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133 ГОДИНИ ОТ 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Снегът, навръх Национал-
ния празник, не попречи на 
церемонията по издигане на 
трибагреника и на концерт-
ната програма. 

Десетки граждани се съ-
браха на площада, за да зас-
видетелстват, че са живи ро-
долюбивите чувства.

С дефилир и изпълнения 
на духовия оркестър и двата 
мажоретни състави – към чи-
талище „ Светлина” гара Елин 
Пелин и мажоретния състав „ 
Светла” започна концерта по 
повод 3 март. И тази година, 
по традиция, националния 
флаг бе издигнат от знаме-
носците на СОУ „ В. Левски” 
гр. Елин Пелин.

В празничното словото си 
Кметът на общината – г-жа Г. 
Георгиева каза:

„Трети март е удивителен 
празник на една историческа 
победа! Незабравима дата, 
дата свещена, изстрадана, 
чакана столетия! Трети март 

Ръководството на общината 
зарадваха с мартенички децата

БАБА МАРТА БъРзАлА...

На 1 март ръководството 
на общината посети всички 
детски градини и Дома за 
деца в с. Доганово, където 

раздадоха мартенички  на 
малчуганите, с пожелание да 
са винаги здрави, весели и за-
смени. 

ОБЩИНСКИТЕ СъВЕТНИЦИ 
ПРИЕХА ОТЧЕТА НА 

БЮДЖЕТА зА 2010 Г. И 
БЮДЖЕТА зА 2011 ГОДИНА
Подробности и решенията на ОБС 

четете на стр. 3 и 4

КРАЙ НА МАРШРУТКИТЕ!  
ТРъГНАХА НОВИ АВТОБУСИ!

От 11 март т.г., след запо-
вед на Областния управител 
на Софийска област, Кмета на 
община Елин Пелин възлага 
на автотранспортната фир-
ма „Монтана” AT, клон Елин 
Пелин, обществен превоз на 
пътници, на мястото на т. нар. 
”бели маршрутки”.

Фирмата ще изпълнява 
маршрутното разписание на 
досегашните – „БК транс” и 
„ЕЛАСІ”. Няма промяна, както 
в разписанието, публикувано 
в миналия брой на вестника, 
така и в цените на билетите.

Целта е хората, ползващи 
обществен превоз да пъту-
ват по- удобно и безопасно, 

а не както до сега – блъска-
не на 30-40 човека в пико-
вите часове в ограниченото 
пространство на 12 местните 
маршрутки.

Община Елин Пелин умо-
лява гражданите да проявят 
търпение в началото, докато 
се нормализира превоза.

При констатирани не-
редности – промяна в раз-
писанието или промяна в 
цените на билетите, граж-

даните да се обръщат към 
Румен Туев – служител в 
общината на телефон: 
0893441468.

При бъдещи промени - 
оптимизация на транспорт-
на схема или промяна в раз-
писанията ще бъдете свое-
временно информирани:  
чрез общинския вестник, 
на сайта на община Елин 
Пелин и по др. подходящ 
начин.

на унищожение. 
Пътят до свободата пре-

минава през окървавените 
въстания и завери, през сло-
вото на Апостола, през Ба-
так и Вола, Плевен и Шипка, 
през много рани и сълзите на 
хиляди майки. Подвигът на 
този ден е неизмерим, непод-
властен на времето, защото 
всеки българин го носи в ду-
шата си.Честването на трети 
март е безспорно доказател-
ство, че са живи чувствата на 

признателност пред светлата 
саможертва на цял един на-
род, нетърпелив да измие с 
кръвта си позора на робство-
то.”

Празничната програма 
продължи с песни, танци и 
стихове на съставите за лю-
бителско творчество при чи-
талището в гр. Елин Пелин, 
детската фолклорна група „ 
Пелинче”, а изпълнението на 
Даниел Петров „ За теб, Бъл-
гарийо” отново ни накара 
да се почувстваме истински 
българи.

Да уважат празника дой-
доха ръководството на общи-
ната, председателят на Об-
щинския съвет и общинските 
съветници от ПП „ ГЕРБ”.

Организаторите на 
празника – Община Елин 
Пелин и читалище „ Елин 
Пелин” гр. Елин Пелин из-
казват благодарност на 
участниците, които въпре-
ки снега, се изявиха и изпъл-
ниха програмата.

1878 г. 
о т б е -
л я з в а 
възкре -
сението 
на един 
н а р о д , 
ч и я т о 
в и с о к а 
духовна 
и мате-
р и а л н а 
култура 
бе под-
л о ж е н а 
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На работна среща на 
22.02.2011 г. с кметовете, 
кметските наместници от 
общината и представители 
на полицията, началникът на 
охранителна полиция - гла-
вен инспектор Ив.Найденов 
представи отчетът на поли-
цейските и младшите поли-
цейски инспектори при РУП 
– Елин Пелин за 2010 година. 

Той посочи, че по отноше-
ние на охранителна полиция 
за 2010 г.са разкрити 174 
престъпления, които не са 
тежки,  предимно кражби и 
самоправства. 

За 90 водачи на МПС, с над 
1.2 промила, са образувани 
досъдебни производства и 
са осъдени на пробация. Със-
тавени са 2166 акта за адми-
нистративни нарушения за 
2010 г., спрямо 2028 – за 2009 
г. Има съставени 1285 фиша 
от КАТ – пътна полиция и 
2628 акта. 40 са охранявани-
те в общината мероприятия, 
1464 са преписките от жалби 
на гражданите.

Какво се констатира в по-

следно време ?
На първо място се уве-

личават престъпленията 
– кражби,  от частни домове, 
имущество, главно желязо, 
извършвани от роми. 80% от 
извършителите са известни 
на полицията, някои се из-
дирват.

 Отчетено бе, че се засилва 
агресията, домашното наси-
лие, нарушенията на общест-
вения ред. Причините са ясни 
– безработицата и бедността. 
Те могат да доведат до много 
сериозни битови конфликти, 
дори и до тежки престъпле-
ния, бе посочено в доклада.

От полицейското управле-
ние апелирам към кметовете, 
когато получат такива сигна-
ли да алармират незабавно в 
управлението.

Насилието на деца също 
бележи ръст. Причината- из-
нервени родители, останали 
без работа и пари. В петък и 
събота се започва едно голя-
мо запиване, увеличават се 
нарушенията и кражбите.

„Работим, но РУП не смо-

гва. Ето защо трябва да обе-
диним усилията си – община, 
кметове по населени мес-
та, социалните служби. На 
територията на общината 
има вилни зони – силите и 
средствата на полицията не 
стигат, безпокоят ни и сто-
панските дворове”, каза Ив. 
Найденов. 

Като пример за добра 
практика той посочи добро-
волните, невъоръжени от-
ряди в с. Столник, които ве-
черно време дежурят, движат 
се из селото и сигнализират 
МВР. Напоследък там не са 
регистрирани кражби.

На срещата се взе решение 
ежемесечно да се провеждат 
оперативки на РУП – Елин Пе-
лин с кметовете и кметските 
наместници по населени мес-
та по проблеми, свързани с 
престъпления и нарушения 
на обществения ред. 

Инициатор на тези срещи 
да бъде община Елин Пелин, 
която да определя датата, 
часа и мястото на провежда-
нето им.

Отчет на полицейските и младшите полицейски 
инспектори при РУП – Елин Пелин за 2010 година

РАСТЕ БИТОВАТА ПРЕСТъПНОСТ В ОБЩИНАТА КРИМИ НОВИНИ
11годишен от град  Елин Пелин е извършил кражба на 

улични лампи от частен двор, оставени на съхранение. 
На 2 март управител на местна фирма сигнализирал за из-

вършеното престъпление. 
По случая е образувана преписка и работата по случая 

продължава.
На 3 март т.г. е получено съобщение от П.М. Й. От гр. София 

за извършена кражба от къщата й в с. Елешница. Демонтира-
но е стъкло на прозореца и липсват резачка за дърва, газова 
бутилка, инструменти и хранителни продукти.

На 5 март т.г. е получено съобщение от И.Г.И. от гр. София 
за извършена кражба в наследствен им имот в с. Доганово. 
Взломени са входните врати и липсват инструменти, дърва 
за огрев и въглища.

На 8 март 2011 г. около 11.50 ч. в ОДЧ при РУП – Елин Пе-
лин е постъпил сигнал от 112 за горяща къща, собственост 
на Никола Ангелов Йонкин от с. Голема Раковица. На място 
незабавно е изпратен екип на РУП – Елин Пелин и екип на 
ПСП. След локализиране на пожара е извършен оглед от ДОГ 
при ОДП – София, при който в помещението на І етаж на къ-
щата е открит силно овъглен труп.

На 9 март 2011 г., в сгра-
дата на Областна админи-
страция на Софийска област 
се проведе Заседание на Об-
ластния съвет за развитие 
на областта. Заседанието бе 
открито от председателя му 
- Областният управител г-н 
Красимир Живков. На него 
присъстваха членовете му 
- кметове и председатели 
на Общински съвети на об-
щините от Софийска област, 
представители на работода-
тели и неправителствени ор-
ганизации, както и заместник 
областните управители г-жа 
Росица Иванова, г-жа Мария 
Кунина, г-н Мартин Тинчев и 
главният секретар на облас-
тта г-жа Мая Цанова.

Г-жа Мария Юнакова 
представи Междинна оцен-
ка на Областна стратегия за 
развитие на Софийска об-
ласт, която обхваща периода 
2005-2009 г., извършена от 
фирма „Модус консулт” ЕООД. 
Беше отбелязано, че в стра-
тегията има ясна йерархия, 
връзка и взаимодействие на 
цели, обоснована е връзката 
между потребност, потенци-
ал и формулирани политика 
за развитие. Съществува съ-
ответствие между Област-
ната стратегия за развитие 
и общинските стратегии 
за развитие, както и меж-
ду Областната стратегия за 
развитие и стратегията за 
развитие на Югозападния 

ТРЕТО РЕДОВНО зАСЕДАНИЕ НА 
ОБлАСТНИяТ СъВЕТ зА РАзВИТИЕ НА 

СОфИЙСКА ОБлАСТ
район за планиране, част от 
който е Софийска област. На 
Областната администрация 
се препоръчва изработване 
на унифицирана методика 
за периодично набиране на 
данни за изпълнението на 
общинските стратегии за 
развитие. Отбелязано бе, че 
такава Междинна оценка съ-
гласно изискванията на Зако-
на за регионалното развитие 
от май 2008 г. се извършва 
за първи път. Междинната 
оценка на Областна страте-
гия за развитие на Софийска 
област /2005-2015 г./ бе гла-
сувана и приета единодушно 
от присъстващите членове 
на Областния съвет за разви-
тие на Софийска област.

Бе прието с гласуване  ак-
туализация на състава и чле-
новете на постоянно действа-
щите комисии и съвети към 
Областния съвет за развитие 
на Софийска област.

Заместник областният уп-
равител г-н Мартин Тинчев 
представи пред присъства-
щите предложение на Отдела 
за военно сътрудничество в 
Посолството на САЩ в Бъл-
гария за кандидатстване с 
проекти за хуманитарни по-
мощи и предотвратяване на 
бедствия и аварии, конкрет-
ните сроковете и условия за 
кандидатстване.

Масови проверки за из-
ползване на предпазни ко-
лани от пътниците и на зад-
ните седалки се проведоха в 
периода 7  – 13 март в цялата 
страна, в рамките на Нацио-
налната кампания „ Колани-
те спасяват живот!” “Запази 
детето си!”

Кампанията е част от ини-
циативите, в изпълнение на 
програмата по Меморандум 
за разбирателство и полицей-
ско сътрудничество, сключен 
между министерствата на 
вътрешните работи на Бъл-
гария и Холандия. Темата, 
съдържанието и организаци-
ята на нейното провеждане 
са определени и съставени 
по предложение на експерти 
от “Пътна полиция” на Хо-
ландия, с цел приложение у 
нас на положителния опит в 
тази страна.

Използването на обезопа-
сителни колани е важен ре-
зерв за намаляване броя на 
загиналите и ранените при 
тежки пътнотранспортни 
произшествия. То е сред най-
важните приоритети на Ев-
ропейския съюз в превантив-
ната и контролната дейност 
с цел намаляване огромните 
загуби от пътно-транспорт-
ния травматизъм. Във всич-
ки страни, членки на ЕС, за-
конът изисква задължително 
ползване на обезопасителни-
те колани от водачите и път-
ниците в автомобилите, на 
всички седалки, при всички 
пътувания в населени места 
и извън тях.

Ако всички водачи и път-
ници в автомобилите в Бъл-
гария поставят при всяко 
пътуване обезопасителни 
колани и превозват деца е 
обезопасителни столчета 
и седалки, ще бъдат предо-
твратени за една година око-
ло 300 смъртни случаи при 
тежки катастрофи.

Преобладаващата част от 
водачите и пътниците, кои-

то пренебрегват коланите и 
не използват обезопасител-
ни системи за превозване на 
малки деца, просто не са осве-
домени за предпазващия им 
ефект. За тях е достатъчно, че 
коланът им създава чувство 
на дискомфорт и използват 
всяка възможност да хитру-
ват и не го използват, с из-
ключение на случаите, кога-
то са пред реална “’заплаха’” 
да бъдат спрени за проверка 
от полицейски служители.

В рамките на кампанията 
проверените МПС в общи-
ната са 343. 8  са наказани-
те водачи за неизползвани 
предпазни колани, такъв е 
броят и на санкционираните 
пътници, без предпазни ко-
лани на предни седалки, 21 е 
броят на пътниците на задни 
седалки, които не използват 
предпазни колани.

За периода от 1.01. до 
28.02.2011 г.  от служители-
те, упражняващи контрол 
по безопасност на движение-
то по пътищата на терито-
рията, обслужвана от РУП 
– Елин Пелин са съставени 
300 акта и 269 фиша, съоб-
щава инспектор „ Пътен кон-
трол” в РУП – Елин Пелин Ал. 
Василев.

35 са актовете за упра-
вление на МПС след употреба 
на алкохол, 81 са санкциони-
раните за неправоспособ-
ност на МПС, за превишена 
скорост за съставени акто-
ве на 35 водачи. Образувани 
са 14 бързи производства за 
управление на МПС с концен-
трация на алкохол над 1.2 
промила.

За същия период са реги-
стрирани 15 пътно – транс-
портни произшествия с ма-
териални щети и едно  теж-
ко ПТП с 1 загинал. Водачът 
неправомерно се е движел в 
пътното платно – внезап-
но е навлязъл в насрещната 
лента. Има данни, че е упо-
требил алкохол.

НАЦИОНАлНА 
КАМПАНИя „КОлАНИТЕ 

СПАСяВАТ ЖИВОТ!” 
“зАПАзИ ДЕТЕТО СИ!”

д-р Яшина 
ПУЛМОЛОГ
преглежда

всяка сряда от 14:30 ч.
след предварително 

записване
цена на прегледа - 30 лв.

На 1 април 2011 от 17 часа в залата на 
читалище „Елин Пелин” град Елин Пелин ще 

се проведе вечер на хумора под надслов 
„Много здраве на габровци”.  Ръководството 

на читалището кани всички любители на 
хумористичния разказ, скеч и карикатури
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Общинските съветници решават    
РЕШЕНИя ВзЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО зАСЕДАНИЕ НА 

ОБЩИНСКИ СъВЕТ - ЕлИН ПЕлИН
Общинският съвет - Елин 

Пелин по време на редовно-
то си заседание на 22.02. т.г. 
с 13 гласа „за”, 1 „против” и 
4  „ въздържали се” прие от-
чета на бюджета за  2010 г. 
и  бюджета на общината за 
2011-та година. През тази 
година кметската админи-
страция ще оперира  с 17 
818 182 лв.

В бюджета за 2011 г. при-
ходите от делегираните от 
държавата дейности са в 
размер на 5  704  178  лв. От 
местни дейности се пред-
виждат 12 114 004  лв. да 
влязат в общинската хазна.

 Разчетът за капиталови 
разходи за 2011 г /инвести-
ционна програма/ е в раз-
мер на  6 559 960 лв.

Решение № 1326
ІІ. Приема начален годишен 

план за бюджета за 2011 г. по 
прихода и разхода, по функции и 
дейности, както следва:

2.1.  По прихода – 17 818 182 
лв.

2.2.  По разхода –  17 818 182 
лв.

3. Приходи за делегирани от 
държавата дейности в размер на 
5  704  178  лв.

3.1. Обща субсидия за дър-
жавни дейности в размер на  5 
214 049  лв.

3.2. Преходен остатък от 
2010 г. в размер на  490 129  лв.

4.  Приходи за местни дей-
ности  в размер на 12 114 004  
лв., от които:

4.1.Данъчни приходи в раз-
мер на 2  463 651лв.

4.2.Неданъчни приходи в 
размер на 6 547 302  лв. в т. ч. § 
40 – 00 – 3 294 000 лв.

4.3.Обща изравнителна суб-
сидия в размер на 649 800 лв.

4.4.  За изграждане  и осно-
вен ремонт на местни общински 
пътища – 171 500 лв.

4.5.  Целева субсидия за фи-
нансиране на МД за изгр. прис-
тройка ЦДГ „ Радост „  – 99 600 
лв.

4.6. Преходен остатък 2010  г. 
в размер на 2 182 151 лв.

5. Разходи за делегирани 
държавни дейности в размер на 
5 704 178 лв. 

6.  Разходи за местни дей-
ности в размер на 12 114 004лв. 
в т. ч.

6.1.  За държавни дейности с 
дофинансиране  в размер на 398 
169 лв.

6.2.  Резерв за неотложни 
и непредвидени разходи -200 
000лв.

7. Разчет за капиталови раз-
ходи за 2011 г/инвестиционна 
програма/ в размер на  6 559 960 
лв. в т. ч.  финансирани с приходи 
от § 40 – 00 в размер на 3 294 000  
лв., съгласно приложен списък.

8.  Приема разчета в частта „ 
Целева субсидия за капиталови 
разходи ”в размер на 

271 100 лв.  по приложен 
списък.

9. Приема следните лимити 
за разходи :

9.1. Социално- битови в раз-
мер на 3% от начислените въз-
награждения .

9.2. Представителни разходи 
в размер на 6 000лв. за Кмета на 
Общината и 6 000 лв. за Пред-
седателя  на Общински съвет и 
7 300 лв. за кметове и кметски 
наместници  на населени места 
в Общината, разпределени как-
то следва:

гара Елин Пелин-500,00лв
с. Нови Хан-500,00лв
с.Григорево-300,00лв.
с.Габра-500,00лв.
с.Доганово-500,00лв.
с.Мусачево-500 ,00лв.
с.Равно поле-500 ,00лв.
с.Петково-300,00лв.
с.Г.Раковица-500,00лв.
с.Чурек-300,00лв.
с.Столник-300,00лв.
с.Лесново-500,00лв.
с.Елешница-300,00лв.
с.Огняново-300,00лв.
с. Потоп-300,00лв.
с.Крушовица-300,00лв.
с.Богданлия-300,00лв.
с.Караполци-300,00лв.
В.з.Побит камък- 300,00лв
9.3. Средствата за селищни 

празници в размер на 37300 лв./
тридесет и седем хиляди трис-
та/ предвидени в бюджета на 
Община Елин Пелин за 2011г да 
бъдат разпределени по населе-
ни места както следва:

Град Елин Пелин-20 000 лв.
гара Елин Пелин-1200лв
с. Нови Хан-1200лв
с.Григорево-700лв.
с.Габра-1200лв.
с.Доганово-1200лв.
с.Мусачево-1200лв.
с.Равно поле-1200лв.
с.Петково-700лв.
с.Г.Раковица-1200лв.
с.Чурек-700лв.
с.Столник-700лв.
с.Лесново-1200лв.
с.Елешница-700лв.
с.Огняново-700лв.
с.Потоп-700лв.
с.Крушовица-700лв.
с.Богданлия-700лв.
с.Караполци-700лв.
В.з.Побит камък-700лв.
10. Упълномощава Кмета на 

общината да утвърди поименен 
списък на педагогическия пер-
сонал, имащ право на транспорт-
ни разходи в рамките на 85 % от 
действителните разходи / деле-
гирани държавни дейности/.

10.1. Разликата от 15% до 
действителния размер  на път-
ните разходи за педагогическия 
персонал в ОДЗ и ЦДГ на терито-
рията на Общината да се осигури 
за сметка на местните приходи.

10.2. Упълномощава кмета на 
Общината да утвърди списък на 
работещите в Общинска адми-
нистрация /местни дейности/ и  
в здравните кабинети в учили-
ща и детски градини /делегира-
ни държавни разходи/ за изпла-
щане на транспортни разходи в 
размер на 85 % от действител-
ните разходи.

11. Преходният остатък в 
частта „ Делегирани държав-
ни дейности” в размер на 490 
129 лв. да бъде изразходван съ-
гласно приложена Справка за 
разпределението на преходния 
остатък по видове дейности  и 
разходни параграфи.

12.  Преходен остатък от 
2010 г. в частта местни дейности 
в размер на 2 182 151 лв. да бъде 
изразходван както следва:

12.1 . Дейност 6-1-619 Други 
дейности по жилищно строи-
телство и БКС”

§ 52- 00 – Изграждане на во-
допровод и канализация  на гара 
Елин Пелин – 2 166 890 лв.

12.2. Дейност 3-1-311 Цело-
дневни детски градини  - § 10 
– 16 – 15 261 лв. 

13. Определя численост на 
персонала в дейност „ Целоднев-
ни детски градини” в размер на 
133,5 бр.,  численост на персона-
ла в  Общинска администрация 
– 81,5 бр., дейност Здравни ка-
бинети в училища и ЦДГ  - 12,5 
бр. и Дом за деца – 29 бр. 

14.  Възлага на Кмета на об-
щината:

14.1.Да отразява служебно 
промените в общинския бюджет 
с размера на постъпилите и раз-
ходвани средства от дарения и 
спонсорства в съответствие с 
волята на дарителя.

14.2. При спазване на общия 
размер на бюджета, предоставя 
следните правомощия на Кмета 
на общината:

14.3.Да изменя размера на 
бюджетните кредити за различ-

ните видове разходи в обема на 
общинските разходи на една 
бюджетна дейност, без сред-
ствата за заплати, осигурител-
ни вноски и стипендии в частта 
за делегираните от държавата 
дейности.

14.4. Да прехвърля бюджет-
ни кредити за различните видо-
ве разходи в една дейност или 
от една дейност в друга в гра-
ницата на една бюджетна група, 
без да изменя общия й размер в 
частта местни дейности.

14.5. Да се разпорежда с ре-
зервния бюджетен кредит в 
частта „Местни дейности„ в раз-
мер на 200 000 лв.

15. Приема План – сметката 
за извънбюджетните сметки и 
фондове за 2011 година, съглас-
но приложена справка.

16. На   осн. чл.11 от Закона 
за общинския  дълг приема мак-
сималния  размер на общинския 
дълг за 2011 год. – 3 065 384лв., 
от които:

 -13 772 лв.– задължения по 
финансов лизинг над две годи-
ни;

 -3 051 612лв.– краткосро-
чен заем от Фонда за органите 
на местно самоуправление в 
България”ФЛАГ” – ЕАД за фи-
насиране на проект:”Ремонт и 
реконструкция на читалища в 
община Елин Пелин „ по Опе-
ративна програма „Регионално 
развитие 2007-2013”, приори-
тетна ос „Устойчиво и интегри-
рано градско развитие „,  схема 
„Социална инфраструктура” 

17. На основание чл. 4, ал. 1 
от ПМС № 46 / 26.02.2009  год.  и 
ПМС 67/14.04.2010 г.и чл.4, ал.1 
и ал.2 от преходните и заключи-
телни разпоредби  на Наредба 
№ 1 от 04.01.2010 година за ра-
ботните заплати на персонала в 
звената на Народната просвета, 
утвърждава разходите за запла-
ти през 2011 година за делеги-
раните от държавата дейности, 
без звената в системата на На-
родната просвета, които прила-
гат системата на делегираните 
бюджети  както следва:

17.1. Функция 1, група 1, дей-
ност 122 / Общинска админи-
страция / - 586 320 лв.

17.2. Функция 3, група 0, дей-
ност 311 / Целодневни детски 
градини / - 785 045  лв.

17.3.Функция 4, група 0, дей-
ност 437/Здравни кабинети в 
детски градини и училища/ - 86 
604лв.

17.4. Функция 5, група 3, дей-
ност 546 /Домове за деца/ - 161 
845лв.

 Всичко: 1 619 814 лв.
18. Просрочените задълже-

ния към 31.12.2010 г. са в р-р на 
283 348 лв., отнасящи се за не-
разплатени капиталови разходи 
в р-р на 241792 лв. и неразплате-
ни задължения за текущ ремонт 
на общински пътища в размер 
на 41 556 лв.

19. Просрочените  вземания 
на Общината към 31.12.2010 г. 
са в размер на 338 258 лв., като 
по информация на отдел Правен  
се очаква през 2011 г. да бъдат 
събрани  288 000 лв.

Решение № 1327
1.Да бъде предоставена ед-

нократна безвъзмездна финан-
сова помощ размер на 75.00 лв. 
от бюджета на Община Елин Пе-
лин за 2011 година, на следните 
лица:

Цено Кръстев Тодоринов-гр. 
Елин Пелин

Величка Димитрова Николо-
ва-гр. Елин Пелин

Мария Петрова Бонева-гр. 
Елин Пелин

Стефанка Петрова Шиндар-
ска-гр. Елин Пелин

Павлинка Савева Стойчева-
гр. Елин Пелин

Надежда Петрова Гунева-гр. 
Елин Пелин

Павлина Павлова Иванова-
гр. Елин Пелин

Велко Лазарова Андреев-гр. 
Елин Пелин

Достана Димитрова Андрее-
ва-гр. Елин Пелин

Денка Младенова Найдено-
ва-гр. Елин Пелин

Бойка Христова Георгиева-
гр. Елин Пелин

Марийка Атанасова Ириба-
джакова-гр. Елин Пелин

Никола Петров Манчоров-гр. 
Елин Пелин

Валентина Асенова Николо-
ва-гр. Елин Пелин

Любен Борисов Клисуранов-
гр. Елин Пелин

Иван Георгиев Иванов-гр. 
Елин Пелин

Ваня Веселинова Джоджева-
гр. Елин Пелин

Тодора Илиева Вълчева-гр. 
Елин Пелин

Веселинка Петрова Манои-
лова-гр. Елин Пелин

Спас Йорданов Маноилов-гр. 
Елин Пелин

Александър Иванов Иванов-
гр. Елин Пелин

Йорданка Велинова Бонева-
гр. Елин Пелин

Невенка Димитрова Мише-
ва-гр. Елин Пелин

Велика Запрянова Манчоро-
ва-гр. Елин Пелин

Данка Неделчева Стоилова-
гр. Елин Пелин

Христо Гаврилов Христов-гр. 
Елин Пелин

Елеонора Трайкова Пенева-
гр. Елин Пелин

Иванка Георгиева Назлиева-
гр. Елин Пелин

Силвия Тодорова Петрова-гр. 
Елин Пелин

Виктория Цветанова Ивано-
ва-гр. Елин Пелин

Йорданка Владова Стефано-
ва-с. Гара Елин Пелин

Драгана Христова Киркова-с. 
Гара Елин Пелин

Иван Василев Панев-с. Гара 
Елин Пелин

Нора Кирилова Велева-с. 
Гара Елин Пелин

Мирка Цветкова Стоимено-
ва-с. Гара Елин Пелин

Борилка Иванова Костадино-
ва-с. Гара Елин Пелин

Никола Найденов Иванов-с. 
Гара Елин Пелин

Георги Александров Биляр-
ски- с. Гара Елин Пелин

Мая Стоянова Делчева- Аспа-
рухова-с. Гара Елин Пелин

Снежана Петрова Кирилова-
с. Гара Елин Пелин

Здравка Спасова Делчева-с. 
Гара Елин Пелин

Борис Георгиев Попов-с. Гара 
Елин Пелин

Стоян Манолов Гопов-с. Гара 
Елин Пелин

Георги Маринов Стоянов-с. 
Гара Елин Пелин

Аднян Мустафов Юметов-с. 
Гара Елин Пелин

Цветанка Апостолова Хри-
стова-с. Гара Елин Пелин

Ангел Димитров Арнаутски-
с. Гара Елин Пелин

Николай Милчев Панчев-с. 
Гара Елин Пелин

Йотка Иванова Стойнова-с. 
Гара Елин Пелин

Алекос Василис Патраклос-с. 
Гара Елин Пелин

Христина Яни Конова-с. Гара 
Елин Пелин

Вангел Христов Конов-с. Гара 
Елин Пелин

Георги Борисов Петров-с. 
Гара Елин Пелин

Кремка Христова Михайло-
ва-с. Гара Елин Пелин

Владимир Кирилов Колев-с. 
Гара Елин Пелин

Янко Христосков Станоев-с. 
Гара Елин Пелин

Ангел Ангелов Маринов-с. 
Гара Елин Пелин

Веселинка Петрова Пухтевас. 
Гара Елин Пелин

Йордан Спасов Керимов-с. 
Гара Елин Пелин

Малина Борисова Цветано-
ва-с. Гара Елин Пелин

Христо Котев Нешев- с. Гара 
Елин Пелин

Борис Андонов Петров-с. 
Гара Елин Пелин

Йорданка Георгиева Кацаро-
ва-с. Гара Елин Пелин

Кремен Кирилов Стоянов-с. 
Гара Елин Пелин

Станка Иванова Петрова-с. 
Гара Елин Пелин

Спас Методиев Андреев-с. 
Нови хан

Верка Кръстева Стоянова-с. 
Нови хан

Никола Григоров Петков-с. 
Нови хан

Стоянка Стоилова Христова-
с. Нови хан

Миленка Латева Петкова-с. 
Нови хан

Иванка Ангелова Стоичкова-
с. Нови хан

Мито Спасов Стаменов-с. 
Нови хан

Паунка Павлова Кръстева-с. 
Нови хан

Боне Георгиев Динев-с. Нови 
хан

Надка Дончева Стойкова-с. 
Нови хан

Тошко Георгиев Вучков-с. 
Нови хан

Карамфила Иванова Стойко-
ва-с. Нови хан

Надежда Благоева Петкова-с. 
Нови хан

Надежда Стоименова Петро-
ва-с. Нови хан
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Ангелина Павлова Пешева-с. 
Нови хан

Георги Иванов Пешев-с. Нови 
хан

Трайко Лазов Божинков-с. 
Нови хан

Милка Зафирова Велинова-с. 
Нови хан

Иван Илиев Петров-с. Нови 
хан

Ангел Стоянов Николов-с. 
Нови хан

Испиридон Димитров Велич-
ков-с. Нови хан

 Цветан Стаменов Костов-с. 
Нови хан

Петър Данчов Динев-с. Нови 
хан

Таня Райчева Чаушка-с. Нови 
хан

Велин Митов Петков-с. Нови 
хан

Лиляна Иванова Динчова-с. 
Нови хан

Красимир Николаев Стоев-с. 
Нови хан

Латинка Велинова Гьорева-с. 
Нови хан

Гергана Николова Ангелова-
с. Нови хан

Димитър Георгиев Стойков-
с. Нови хан

Борис Недялков Божков-с. 
Нови хан

Стоянка Димитрова Анева-с. 
Нови хан

Донко Петров Донков-с. Чу-
рек

Петър Донков Донков-с. Чу-
рек

Петър Димитров Ненков-с. 
Чурек

Милка Иванова Стоянова-с. 
Чурек

Илия Панайотов Стоименов-
с. Чурек

Стоян Георгиев Величков-с. 
Чурек

Цвета Атанасова Димитрова-
с. Чурек

Величко Петков Тодоров-с. 
Чурек

Георги Величков Стоянов-с. 
Чурек

Стефан Цветков Димитров-с. 
Чурек

Мария Петрова Ангелова-с. 
Чурек

Трайко Иванов Динчов-с. 
Равно поле

Златка Иванова Георгиева-с. 
Равно поле

Кременка Младенова Ефти-
мова-с. Равно поле

Райна Стоянова Велинова-с. 
Равно поле

Борис Цветанов Спасов-с. 
Равно поле

Стоян Веселинов Миндов-с. 
Равно поле

Ангел Димитров Грозданов-
с. Равно поле

Валентина Григорова Герова-
с. Равно поле

Василка Спасова Миндова-с. 
Равно поле

Атанас Павлов Геров-с. Равно 
поле

Стоян Стефанов Чекалски-с. 
Равно поле

Атанаска Александрова Тон-
чева-с. Равно поле

Григорка Николова Петкова-
с. Столник 

Мария Методиева Алексан-
дрова-с. Столник 

Валя Георгиева Александро-
ва-с. Столник 

Димитър Ангелов Ангелов-с. 
Столник 

Лефтерия Василева Георгие-
ва-с. Столник 

Елена Колева Христова-с. 

Столник
Йонка Димитрова Узунова-с. 

Григорево
Бона Цветкова Андонова-с. 

Григорево
Дамянка Илиева Дончова-с. 

Григорево
Траян Петров Дончев-с. Гри-

горево
Кирил Александров Алексан-

дров-с. Григорево
Стоян Милков Бонев-с. Гри-

горево
Кирил Здравчев Котев-с. 

Габра
Спасуна Георгиева Мечкар-

ска-с. Габра
Спаска Серафимова Копча-

лийска-с. Габра
Стоя Бонева Цветанова-с. 

Габра
Драгинка Александрова Ку-

нева-с. Габра
Василка Варадинова Стоило-

ва-с. Габра
Митра Велинова Чакърова-с. 

Габра
Цеко Илиев Радев-с. Габра
Кирил Спасов Попов-с. Габра
Добрина Йонева Радева-с. 

Габра
Стоянка Георгиева Петрова-

с. Габра
Станислав Петров Димитров-

с. Габра
Марийка Димитрова Кунева-

с. Габра
Стоянка Трендафилова Ми-

ладинова-с. Габра
 Юлиана Стоянова Богдан-

лийска-с. Габра
Георги Веселинов Стойнов-с. 

Петково
Велин Стойчев Бонев-с. Пе-

тково
Атанас Вельов Георгиев-с. 

Доганово
Никола Димитров Свиленов-

с. Доганово
Лида Гълъбинова Кирова-

с.Доганово
Йордан Димитров Петров-с. 

Доганово
Петър Димитров Петров-с. 

Доганово
Димитър Спасов Ботев -с. До-

ганово
Цветан Борисов Николов-с. 

Доганово
Невена Трайкова Благойче-

ва-с. Мусачево
Йордан Иванов Благойчев-с. 

Мусачево
Георги Руменов Наков-с. Му-

сачево
Михаил Димитров Шотов-с. 

Мусачево
Василка Стоянова Андреева-

с. Мусачево
Иванка Стоянова Велинова-с. 

Лесново
Боряна Фердинандова Кол-

дова-с. Лесново
Христо Илиев Христов-с. Лес-

ново
Надежда Петрова Петкова за 

синът й Маргарит Георгиев Ла-
заров-с. Лесново

Спас Александров Манолов-с. 
Лесново

Силвия Борисова Соколова-с. 
Лесново

Милка Петрова Янакиева-с. 
Лесново

Данаил Станчов Игнатов-с. 
Лесново

Ангел Стойнов Дулев-с. Лес-
ново

Иван Димитров Стоянов-с. 
Лесново

Боне Цветанов Велков-с. 
Елешница

Ирина Красимирова Добре-

ва-с. Елешница
Дачка Стоилова Апостолова-

с. Голема Раковица
Иванка Иванова Матева-

с.Голема Раковица
Катерина Илиева Божилска-

с.Голема Раковица
Стоянка Георгиева Добрева-

с.Голема Раковица
Мария Лукова Казъмска-

с.Голема Раковица
Кремена Димитрова Ганчова-

с.Голема Раковица
Георги Стоянов Георгиев--

с.Голема Раковица
Мария Георгиева Накова-

с.Голема Раковица
Стоянка Илиева Герева- 

с.Голема Раковица
Стоименка Стоилова Стойно-

ва-с. Караполци
Иванка Спасова Иванова-с. 

Огняново
Решение № 1328
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2011 година  в 
размер на 300 /триста/ лева на 
Цветан Николов Петров, жител 
на с.Огняново във връзка с пред-
стоящ абитуриентски бал на дъ-
щеря му Цветелина Цветанова 
Петрова, ученичка в ХІІ клас на 
СОУ „Васил Левски” – гр.Елин 
Пелин.

Решение № 1329
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2011 година  в 
размер на 300 / триста / лева 
на Анита Георгиева Георгиева, 
ученичка в ХІІ клас на СОУ „Ва-
сил Левски” – гр.Елин Пелин във 
връзка с предстоящ абитуриент-
ски бал.

Решение № 1330
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2011 година  в раз-
мер на 500 /петстотин/ лева на 
Гошо  Петков Иванов във връзка 
с доказани здравни нужди.

Решение № 1331
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2011 година  в 
размер на 1000 /хиляда/ лева 
на Петрана Илиева Ефтимова 
във връзка с доказани здравни 
нужди на сина й Иван Иванов 
Иванов.

Решение № 1332
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2011 година  в 
размер на 1000 /хиляда/ лева 
на Радка Колева Арнаудова  във 
връзка с доказани здравни нуж-
ди на сина й Иван Иванов Арна-
удов.

Решение № 1333
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2011 година  в 
размер на 1000 /хиляда/ лева 
на Даринка Йорданова Петрова  
във връзка с доказани здравни 
нужди на дъщеря й Кристина 
Кирилова Петрова.

Решение № 1334
Да бъде предоставена едно-

кратна безвъзмездна финансова 
помощ от бюджета на Община 
Елин Пелин за 2011 година  в 
размер на 1000 /хиляда/ лева на 
Емил Николов Динчев във връз-
ка с доказани здравни нужди.

Общинските съветници решават    
РЕШЕНИя ВзЕТИ НА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО зАСЕДАНИЕ НА 
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Решение № 1335
1. Да бъде разкрит Център за 

Обществена подкрепа /ЦОП/ с 
капацитет 40 места – делегирана 
държавна дейност.

2. Дава съгласието си Цен-
търа за Обществена подкрепа 
да бъде настанен в сградата на 
Административен  културен 
център гр.Елин Пелин, ет.2, по-
мещение №5.

Решение № 1336
Приема Отчет за работата 

на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни, 
община Елин Пелин за 2010 г., 
съгласно приложението в про-
токола.

Решение № 1337
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА, чл.8 ал.2 от ЗОС при-
ема Годишна програма за упра-
вление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2011 
година

Решение № 1338
На основание чл.92, ал.1, т.2 

от Правилника за организацията 
и дейността на Общински съвет- 
Елин Пелин, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общин-
ската администрация и чл.33, 
ал.1, т.2 от ЗМСМА приема пред-
ложението на г- н Георги Иванов 
и отлага разглеждането на Пред-
ложението на Кмета на Община 
Елин Пелин- г- жа Галя Георги-
ева с вх. ОА-4994/09.02.2011г., 
относно разделяне на имот № 
№000038 в землището на с. Пе-

тково на два самостоятелни 
имота, за следваща сесия на Об-
щински съвет- Елин Пелин.

Решение № 1339
На основание чл.21, ал.1, т.8 

от ЗМСМА,  чл.14, ал.2 и ал.7 от 
Закона за общинската собстве-
ност във връзка с чл.12, т.2, и 
чл.17, ал.1, от Наредба №4 на 
Общинска съвет Елин Пелин за 
придобиване, управление и раз-
пореждане на общинско имуще-
ство:

1. Да бъде отдаден под наем  
чрез провеждане на публично 
оповестен конкурс недвижим 
имот – общинска собственост 
съставляващ: помещение – сто-
матологичен кабинет, със са-
нитарен възел, с обща застро-
ена площ 40кв.м.,  находящи се 
в сградата на Здравен пункт 
с.Петково, Община Елин Пелин, 
изградена в УПИ ІХ-поща, здра-
вен пункт, административна 
сграда, обществена кухня, ДЗС, 
комбинат за услуги, градина, 
ТПК, кв.7. за срок от 5 /пет/ го-
дини при начална конкурсна 
цена – 6,50 лв./кв.м. - утвърдена 
с решение №1052/24.06.2010г 
на ОбС Елин Пелин

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

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

На 14 февруари т.г. общин-
ският съветник Кирил Йосифов 
от “Коалиция заедно за Община 
Елин Пелин”: „Българско движе-
ние национален идеал за един-
ство” „ОБТ” депозира заявление 
за предсрочно прекратяване на 
пълномощията му като общин-
ски съветник.

 Причината – нанесен тежък 
физически побой пред дома му, 
прибирайки се на 7 февруари от 
заседание на Постоянната коми-
сия към Общински съвет. 

През последните няколко 
месеца към него, от физическо 
лице са отправяни нееднократно 
ултиматуми да си подаде остав-
ката като общински съветник. 

„Отправяни бяха тежки за-
плахи и към други членове на 
моето семейство. При създалата 
се ситуация реших да премина 
към процедура за предсрочно 
прекратяване на пълномощията 
ми...”, пише в заявлението си К. 
Йосифов.

На провелото се заседание 
на 22.02.2011 г., общинските съ-
ветници  изразяват възмущение 
и категорично осъждат грубото 
посегателство над личността 
на Кирил Йосифов, изразени в 
искане до Районна прокуратура 
– Елин Пелин и декларация, чий-
то текст публикуваме.

И С К А Н Е
от Общински съвет Елин Пе-

лин
Уважаема госпожо Билярска,
Уважаеми господин Методи-

ев, 
На 07.02.2011 г. бе зверски 

пребит общинският съветник 
Кирил Йосифов с цел същия да 
се откаже от заеманото от него 
като общински съветник  място 
в Общински съвет Елин Пелин.

В следствие на отправените 

му заплахи и под страх за жи-
вота и здравето му и на него-
вите близки, общински съвет-
ник Кирил Йосифов подаде на 
14.02.2011 г. оставка по реда на 
чл.30, ал.4, т.3  от ЗМСМА.

Настояваме незабавно да се 
предприемат всички необходи-
ми действия за установяване и 
разкриване на лицата, които са 
ПРИНУДИЛИ общински съвет-
ник Йосифов ДА ПОДАДЕ ОСТАВ-
КА - ЗАЯВЛЕНИЕ по чл.30, ал.4, 
т.3 от ЗМСМА.

Д Е К л А Р А Ц И я
Общински съвет Елин Пелин 

остро осъжда извършеното на 
07.02.2011 г. спрямо Кирил Йоси-
фов тежко умишлено престъпле-
ние-принуда за неизпълнение на 
задълженията му като общински 
съветник, под заплаха за живота 
и здравето му, придружена с на-
насяне на жесток побой.

Категорично не приемаме 
отправянето на заплахи и по-
сегателството над личноста с 
цел престъпно вмешателство 
в работата на Общински съвет 
Елин Пелин и промяна волята на 
избирателите на Община Елин 
Пелин.

Настояваме Районна про-
куратура Елин Пелин и РУП на 
МВР Елин Пелин незабавно да 
установят и задържат извърши-
телите и подбудителите, както 
и да предприемат всички необ-
ходими мерки за осигуряване 
живота, здравето и нормалното 
изпълнение на обществените за-
дължения на общинските съвет-
ници от Общински съвет Елин 
Пелин.

Декларацията e изпратена 
до: Главния прокурор на Репу-
блика България, Министъра на 
вътрешните работи и Председа-
теля на Народното събрание.

ОБЩИНСКИяТ СъВЕТНИК КИРИл 
ЙОСИфОВ ПОДАДЕ ОСТАВКА
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Априлското въстание от 
1876 год. и издевателствата 
на турците над българското 
население стават известни 
чрез вестниците по целия 
свят, което спомага за форми-
рането на благоприятно за 
българите обществено мне-
ние. То от своя страна при-
нуждава Великите сили да 
приложат натиск върху Ос-
манската империя за провеж-
дане реформи спрямо бълга-
рите. Неуспешните им дейст-
вия в тази насока довеждат 
до обявяване на война на 12 
(24) април 1877 г.от руския 
император Александър ІІ на 
Османската империя. В сре-
дата на м. юни руските вой-
ски дебаркират при Свищов. 
Заедно с руси и българи във 
войната се сражават румън-
ци, финландци, сърби и чер-
ногорци. Особено активен е 
предният отряда на ген. Гур-

ко с около 12 хиляди бойци, 
сред които са и българските 
опълченци. Такива е имало и 
от нашия край: от Голема Ра-
ковица, Елешница, Негушево, 
Смолско и др. На 11 декември 
ген. Гурко дава заповед за 
преминаване на Стара плани-
на. Зимните условия са много 
тежки – дълбок сняг, ниски 
температури, непроходими 
пътища. Целта е предният 
отряд да излезе в Софийско-
то и Златишкото полета, да 
освободи София и да се на-
сочи към Пловдив.Отрядът 
е разделен на три колони: 
лява, командвана от ген. Дан-
девил, със задача да настъпи 
от Етрополе и да слезе към 
Златица. Средната колона, 
начело с ген. Каталей, трябва-
ло да настъпи към Ботевград 
и през „ Витиня” да се насо-
чи към Негушево – Саранци, 
дясната колона, командвана 

от ген. Веляминов – да на-
предва през „ Мургаш” към 
Софийското поле. За няколко 
дни войниците на ген. Веля-
минов преминали планина-
та, подпомагани от местни 
български водачи, сред кои-
то Цветко Петров от Чурек, 
Христо Велев от Потоп, Тоне 
Крайчев от Желява, Станоя 
Свръдльов от Елешница и др. 
Българските патриоти били 
не само водачи по пътищата, 
но и разузнавачи, преводачи, 
четници, болногледачи.

В офанзивата за осво-
бождението на Софийско и 
близкото Средногорие са две 
по – значителни сражения 
– край Саранци, на 19 декем-
ври и край Горни Богров – на 
20 декември. От руска страна 
са дадени много жертви, за 
което свидетелстват камен-
ните надгробни кръстове на 
местата на битките – край 

Саранци, Макоцево, Чеканче-
во, Горни Богров. Такива има 
и в Чурек, Потоп, Елешница, 
Лесново и Равно поле. София 
е освободена на 23 декември 
1977 г. (4  януари 1878 г.). За 
около десет дни е освободено 
цялото Софийско поле. На-
всякъде освободителите са 
посрещани с огромна радост 
от благодарното българско 
население, което им осигу-
рявало с готовност квартири, 
храни, помощ на ранените 
и премръзналите. От с. Г. Ра-
ковица в Освободителната 
война като опълченски взели 
участие: Тасо Търнин, Стоян 
Пиперков, Стоил Вельов, Ни-
кола Златин и Иван Чавдар-
ски. Стоил Величков и Янчо 
Конгелски от Елешница също 
се сражавали като опълче-
нци. Някои от тях оставили 
костите си по бойните поле-
та. На 3 март 1878 год. в се-

лището Сан – Стефано, край 
Цариград е сключен предва-
рителен договор мужду Ру-
сия и Турцея, с който след 5 
века османско владичество 
е възстановена българска-
та държавност. Двата мирни 
договора – предварителния 
в Сан – Стефано и окончател-
ния в Берлин – решават съд-
бата на българите. Въпреки 
териториалните различия 
в разпределението на ново-
освободените земи, според 
тези договори, най-важното 
е, че е премахнато чуждото 
владичество и е възстанове-
на българската държава. На 3 
март 1878 г. българите успя-
ват най-сетни да постигнат 
по- голяма част от целите си, 
за които се борят и дават жи-
вота си поколения революци-
онни дейци.

П. Канев – уредник на му-
зейна сбирка

ДЕЙСТВИяТА НА РУСКИТЕ ОСВОБОДИТЕлНИ ВОЙСКИ В НАШИя КРАЙ

Учениците от ОУ „Христо 
Ботев” с. Равно поле посвети-
ха седмицата преди 19 февру-
ари на най-великия българин. 
Тя премина под мотото „Ти ни 
трябваш и днес, Апостоле!”. 
Проведена бе викторина пос-
ветена на живота и делото 
на Васил Левски, изложба на 
рисунки, литературно-музи-
кална програма и конкурс за 
написване на есе.

Ето и най-добрите есета:  
Има ли го Левски 

сред нас?
Редно ли е да сравняваме 

миналото с настоящето?
Отговорът на въпроса е 

НЕ, защото днес нещата са 
различни. Трудно бихме си 
представили живот по вре-
ме на война, но в миналото 
е било точно така.  Имало е 
хора копнеещи за свобода, а 
днес я приемаме за даденост.

За мен Левски отдавна го 
няма. Няма и да има човек 
като него, защото той най-
много е допринесъл за осво-
бождението на България, и 
по неговите думи не го прави 
са себе си, а за народа.  Днес 
някой не би ли  постъпил 
така?  Едва ли… Днес всеки 
гледа собствения си живот и 
търси изгода само за себе си, 
без да мисли, че може да на-
рани някого.

Рядко се срещат хора, кои-

то искат да помогнат. Важно 
е те да са добре, а останали-
те…? Да се оправят кой как 
може.

Знаем кой е Левски, знаем 
какво е направил, през какво 
е минал в името на свобода-
та. Но след години още ли ще 
се помни?

Свикнали сме да слушаме 
за политици, депутати и тем 
подобни, а за важните хора 
като Левски и Ботев  чуваме 
веднъж в годината.

Все някога ще се забравят, 
все пак всичко се забравя.

А дали е така?
Мартин Росенов Саров- VІІІ 

клас

Има ли го Левски 
сред нас?

Република  България е 
държава в Югозападна Евро-
па, разположена на Балкан-
ския полуостров.  Тя е членка 
на Европейския съюз и НАТО.  
Или по-ясно казано, това е 
моята родина днес. Страна с 
велика история и минало.

Кои  са всъщност велики-
те личности  благодарение, 
на които България е просъ-
ществувала през вековете?

 Да, това са ханове, царе 
и войводи, но най-великият 
българин, чийто идеал е бил 
за чиста и свята република.

Това е Васил Левски.  Един 
от хората, които са се борили 

Има ли го левски сред нас?
19 февруари – 138 години от гибелта на Апостола 

против  поробителите, само и 
само да видят България сво-
бодна.  Тази своя цел той за-
плаща с живота си.

Какъв човек би трябвало 
да бъдеш, за да си като него? 
С какъв силен дух се е отре-
къл от семейството в името 
на народа си. 

Дали Левски го има в 
наши дни? Мисля, че за нико-
го не е тайна как стоят неща-
та в страната ни сега. Ако го 
имаше сред нас, дали бихме 
били така?

За съжаление никой от  
управляващите, които стоят 
начело на държавата не при-
тежават неговата борбеност. 
Все пак на този свят всичко 
е възможно. Със сигурност 
от тези седем милиона души, 
които живеят в българската 
държава днес, има поне един, 
който притежава качествата 
на  Апостола и ще тръгне по 
неговите стъпки, за да вър-
не силата и могъществото 
на страната ни. И отново ще 
станем една от европейските 
сили, както е било някога в 
славното ни минало.

Стефка Георгиева Цанкова- 
VІІІ клас

Васил Левски
Не мисля, че някога пак ще 

има личност като него. Ня-
кой, който толкова да обича 
родината си, че да се опълчи, 
дори на „големите”…  Някой, 
без страх за живота си.

Сигурно има сред нас ро-
долюбци, но любовта не ви-
наги те прави смел. Смел за 
да тръгнеш да се бориш за 
нещо по-добро.

Защото такъв е бил Лев-
ски-сам, тръгва от град на 
град, за да търси помощ.

И тръгва само, защото 
обича  и цени страната си и 
не се примирява със случва-
щото се в нея.

Има ли още такива хора?
Явно не, защото досега 

щяха да са направили нещо.
Моника Филипова Филипова 

- VІІ клас

По традиция, и тази година със стихове и песни учениците от Начално 
училище „Христо Ботев” почетоха светлите дати – 19 февруари и 3 март

УЧЕНИЦИТЕ ОТ СИП  ПО РЕлИГИя  В НУ ”ОТЕЦ 
ПАИСИЙ”  С.ГАРА ЕлИН ПЕлИН ОТНОВО СПЕЧЕлИХА 

ПъРВИТЕ МЕСТА В ОБлАСТНИя КРъГ НА Х 
НАЦИОНАлЕН КОНКУРС ”БОГ Е лЮБОВ”

Учениците от Начално учи-
лище „Отец Паисий” гара Елин 
Пелин и тази година  с ентусиа-
зъм се включиха в националния 
конкурс „Бог е любов”. Темата 
на тазгодишния конкурс, Х На-
ционален конкурс е „Почитам 
родителите си”.

 В пъстра палитра от цвето-
ве и слово те представиха своя-
та визия за изконните човешки 
добродетели. 

В областния етап на конкур-
са за проза, в първа възрастова 
група, първо място зае Георги 
Луканов ,  на ІІ място се класи-
ра Златомир Ангелков, а с ІІІ 
място бе удостоен Александър 
Петров.

При учениците от ІІ възрас-
това група първото място бе 
присъдено на Димитър Криво-
нозов  от ІV клас, ІІ място - на Ру-

мен Владимиров-ІІІ клас, а тре-
то място си поделиха учениците 
Кристияна Атанасова-ІІІклас, 
Наталия Кирилова-ІV клас, Ми-
рела Цветомирова-ІV клас.

 Сред художниците на първо 
място в първа възрастова група 
е класиран Златомир Ангелков 
от ІІ клас,  второто място е при-
съдено на Даниела Кривонозо-
ва-І клас, а трето място на Хриси 
Димитрова-І клас

Във втора възрастова група 
първото призово място грабна 
Милана Цветкова-ІІІ клас, вто-
рото място зае  Лилия Бутрако-
ва от ІV клас, а третото място си 
поделиха ученичките от ІІІ клас  
Симона Николова и Йоанна Ан-
гелова.

На класиралите се на първо 
място желаем успех на Нацио-
налния кръг.
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АВТОМАРКЕТ „ ЕлИТ” ООД
гр. Елин Пелин, ул. „Хаджи Димитър” №9

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.

УРОЦИ ПО РОДОлЮБИЕ  В ЦДГ “РАДОСТ”

Времето, в което живеем, 
налага промени, с които всич-
ки трябва да се съобразява-
ме. Децата ни все повече ще 
живеят и ще се чувстват като 
граждани на света. За да не се 
изгубят по широкия път, кой-
то ще се разтвори пред тях, 
за да са готови за предизви-
кателствата, които ще срещ-
нат, трябва да изградят един 
от най-важните елементи на 
ценностната си ориентация 
– патриотизма. В общия ев-
ропейски дом те трябва да 
носят знанието и самочувст-
вието за значимостта на бъл-
гарския народ.

Още в предучилищна въз-
раст пред педагозите стои 

задачата да изградят такава 
ценностна система у детето, 
която да формира нацио-
налното му самосъзнание на 
български гражданин. Ние 
– педагогическият екип на 
ЦДГ “ Радост” работим перма-
нентно по този проблем. В на-
чалото на тази учебна година 
организирахме клуб “ Млад 
родолюбец” с децата от под-
готвителна група. Още през 
октомври запознахме децата 
със създаването на българ-
ската държава. Постарахме се 
малчуганите да осъзнаят, че 
силата и достойството да си 
българин е в историческото 
и културно наследство, което 
са ни оставили хората от ми-

налото.
 В различни режимни мо-

менти от цялостния педаго-
гически процес децата полу-
чаваха отговор на въпросите: 
“ Защо празнуваме първи ни-
ември? Кои са народните бу-
дители? Кой е Отец Паисий?” 
Разяснявахме значението на 
думите: будител, патриот, 
род, родина, роден край, ро-
долюбие. 

Работата продължи по те-
мата: “Моята родина”  като 
се запознаха със символите 
на държавата. А по темата: 
“ Кака поддържаме връзка” 
децата научиха за създателя 
на компютъра, които също е 
българин – Джон Атанансов.

Като кулминация на рабо-
тата бе “ Празникът на Ботев 
и Левски” , който всяка годи-
на се провежда около 19 фев-
руари. Използвайки много 
фотоси проследихме живота 
и дейността на Левски. 

Дори и родителите не зна-
еха, че Левски се е криел от 
башибозуците в Елешниш-
кия манастир, който е най-
старият манастир в нашия 
район и датира от ІХ век. Чрез 
беседи и разговори децата 
научиха за тайните комитети 
и революционната дейност 
на Ботев. 

За декор на нашия празник 

послужиха кътовете на наци-
оналните ни герои , предста-
влявайки своеобрана мини 
- бибилиотека със снимков 
материал и художествена ли-
тература. Родителите също 
се включиха в подготовката 
и провеждането на празника. 
Така постигаме нашата зада-
ча за приобщаване на роди-
телите към нашата работа и 
в същото време това бе едно 
практическо училище за ро-
дители. Звучаха песните на 
нашето Възраждане, с които 
свързваме България и геро-
ичното и минало.

Предстои ни още много 
работа, защото в културни-
ят календар на българските 

традиции има още светли 
дати, които с наша помощ ще 
дадат отражение върху  на-
ционалното самоопределяне 
на нашите деца.

В основата на нашата еже-
дневна работа стои идеята 
за запазване на българската 
идентичност сред многото 
култури в Евросъюза. Това 
мотивира желанието ни да 
работим за формирането на 
национални ценности, които 
ще приобщят децата и тех-
ните родители към славната 
история на народа ни. 

А веднъж приели това, де-
цата ще преоткриват света 
като истински българи.

Марина Колева - директор

зАВъРШИ ОБЩИНСКИя ЕТАП НА  
УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ 

С много емоции, настроение 
и желание за победа се проведе 
общинския етап на ученически-
те игри за учебната 2010/2011 
година. Отличната организация, 
създадена от екипа учители по 
физическа култура и спорт от 
общината, позволи на всички 
участници да покажат възмож-
ностите си в отделните видове 
спорт – футбол, волейбол, бас-
кетбол, шахмат и тенис на маса.

Игрите бяха открити във 
физкултурния салон на ПК по 
керамика с баскетболните на-
дежди на общината. При много 
добра организация, създадена 
от преподавателя по физическа 
култура в училището Борислав 
Тонев, училищното ръководство 
и колегите Боряна Карадимова, 
Марияна Маринова, Росица Ма-
ринова, Валентин Веселинов, 
премина първият състезателен 
ден.

При още по-голям интерес и 
присъствие във втория състеза-
телен ден приятно впечатление 
оставиха момичетата от ОУ „ Св. 
Св. Кирил и Методий” с. Догано-
во, с ръководител Гинка Минче-
ва. Традиция стана в състезани-

V-VІІ клас – момичета – СОУ „ 
В. Левски” гр. Елин Пелин

V-VІІ клас – момчета – СОУ „ 
В. Левски” гр. Елин Пелин

VІІІ - Х клас – момчета – СОУ „ 
В. Левски” гр. Елин Пелин

ХІ - ХІІ клас – момчета – СОУ „ 
В. Левски” гр. Елин Пелин

Волейбол:
V-VІІ клас – момичета – ОУ „ 

Ст.Стефанов” гара Елин Пелин
V-VІІ клас – момчета – ОУ „ 

Ст.Стефанов” гара Елин Пелин
VІІІ - Х клас – момчета – ПГК 

гара Елин Пелин
ХІ - ХІІ клас – момчета – СОУ „ 

В. Левски” гр. Елин Пелин
Тенис на маса:
V-VІІ клас – ОУ „ Хр. Ботев” с. 

Равно поле
Футбол:
V-VІІ клас –  СОУ „ В. Левски” 

гр. Елин Пелин
VІІІ - Х клас  – СОУ „ В. Лев-

ски” гр. Елин Пелин
ХІ - ХІІ клас – ПГК гара Елин 

Пелин
Успех на всички наши по-

бедители в следващите етапи 
– областни и зонални състеза-
ния.   

Антон Тонев

ята по тенис на маса домакин да 
бъде ОУ „ Ив. Вазов” с. Мусачево, 
където победител е отбора на 
ОУ „ Хр. Ботев” с. Равно поле.

Разбира се, както всяка го-
дина така и сега най-масовото 
участие беше при най- популяр-
ната и обичана от всички игра в 
нашата община – футбола.

Победители в отделните 
видове спорт, които ще вземат 
участие в следващия етап – об-
ластния кръг: 

Баскетбол:

   На 27 февруари в село Богданлия се проведе традицион-
ната изложба на саморъчно направени мартенички. Участни-
ците ни впечатлиха с пано, изработено от мартеници, изобра-
зяващо красотата на настъпващата пролет. 
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Сбутано досами плани-
ната, от която равнината се 
делеше само от един горист 
хълм, дядо Бойовото село 
си остана такова, каквото е 
било от памтивека. Двадесе-
тина еднокатни кирпичени 
къщици, покрити със стари 
турски керемиди и оградени 
със синакови плетове дворо-
ве, в единия край на които 
малко над земята се мъдре-
ха сла-мена плевня, трем за 
овце или обор за крави. Нови-
ят жи-вот не можа да се вме-
сти в малката долинка между 
пла-нината и хълма и като 
прескочи рядката горичка 
от кле- нак, дрян и леска, се 
втурна в различни посоки.

От време на време млади-
те се връщаха, за да навестят 
оставените при бабите деца 
за гледане, да се простят за 
последен път с престарели 
майка или баща. За изпраща-
не на скръбна вест старите 
използваха единствения те-
лефон, който беше свързан 
със станцията на жилищните 
блокове в близкото горско 
стопанство. Когато се нала-
гаше да се извика близък, 
запилял се по широкия свят, 
от станцията му обаждаха с 
телеграма.

Старите се чувстваха до-
бре в своето село. Те упорито 
почистваха дворовете, кър-
пеха де с дъска, де с пръти 
изгнилите огради и тремове. 
По-старите отглеждаха по ня-
кое добиче - крава, коза или 
две-три овце. Това предимно 
бе работа за дядовците, кои-
то лете пасяха добитъка по 
хълма, събираха се на групи 
на някое местенце, откъдето 
се виждаше цялата равнина и 
говореха за своите си работи, 
за хала си. А през това време 
нямаше ден, в който край 
реката, опасваща като с пояс 
селцето и буйно стрелкаща 
се между овалните едри ка-
мъни към ниското, да няма 

баби. Те перяха или притуле-
ни зад някои по-гъсти вър-
балаци, миеха оределите си 
бели коси, къпеха внучетата 
си.

Рядко имаше къща без 
малки деца. Привечер баби-
те се прибираха да подгреят 
гозбата, а децата на сбунички 
присрещаха старците край 
село, които всякога вадеха 
от торбичките дренки, кру-
ши и други горски плодове. 
Детската гълчава пълнеше 
сърцата им и гонеше оттам 
натежалата от самота мъка. 
С една дума, тук също се жи-
вееше, макар и на твърде 
ограничено пространство, 
както върху земята, така и в 
душите.

Когато починеше някой 
от престарелите, старците 
сваляха капи. Някой от съсе-
дите имаше първата грижа 
да отиде до телефона. Пак 
съседите първи натъкмяваха 
нужното за погребението, та 
когато пристигнеха синовете 
и дъщерите, за тях не остава-
ше друго, освен да поплачат, 
да си спомнят хубави дни, из-
живени в бащиния дом.

Седяха на трапезата, хап-
ваха и пийваха заедно с дру-
гите в памет на умрелия, след 
което започваха да гледат 
часовниците, защото рсеки 
бързаше за някъде. Често се 
стигаше до спор дали само-
тникът или самотничката да 
остане да живее на село, или 
да отиде със сина или дъще-
рята. И както всякога, стари-
те не тръгваха - не можеха да 
прережат корените, които 
бяха пуснали дълбоко край 
реката, между планината и 
хълма.

Дойде редът и на бабич-
ката на дядо Бойо. Синът и 
снахата живееха в далечен 
град, та съседът помоли теле 
фонистката от горското сто-
панство да прати телеграма, 
защото по жицата старите 

трудно чуват, когато говорят 
на далечни разстояния. Нещо 
вътре в слушалката все буча-
ло и затова най-сигурна била 
телеграмата.

Селяните чакаха младите 
един ден, чакаха ги и на вто-
рия, но те не дойдоха. Дядо 
Бойо мълчеше навел гла-ва, 
подпираше се на тояжката 
край сандъка на умрялата и 
от време на време натъкмява-
ше червеното мушкато около 
восъчното й лице. Бе пролет 
и всичко наоколо цъ¬фтеше. 
Ухаеше на какви ли не цвето-
ве. Дядото отиде до вратни-
ка, погледна в двете посоки 
на тревясалата улица, пак се 
върна при умрялата и рече:

-Няма да дойдат! Сърдити 
са! А старата настоява¬ше да 
продадем кравата. Пари им 
трябвали, да си допла- тят 
таксето.

-Син е. До там да е стиг-
нал... - приглушено се обади 
някой от старците.

-А бе, той е син, ама снаха-
та не ми е дъщеря! Сра-мота 
е да държим старата три дни 
непогребана. Стигат и два. 
Хайде!

Като се връщаха от гроби-
щата, дядо Бойо седеше в ста-
рата волска кола, с която за-
караха смъртника. По ед¬но 
време се понадигна и сложи 
ръка над очите:

-Когато се зададе облак 
откъм равнината - продума, 
- бурята е страшна. Тук рядко 
се случва. Само два пъти го 
помня през живота си.

На свой ред старците из-
правиха длани върху челата 
си. Далече, там, където земя-
та опираше о небосвода, едно 
след друго заизничаха овал-
ни облачета. Те приличаха 
на бели кукли, които посто-
янно едрееха, приемаха при-
чудливи форми и покриваха 
все по-близо и по-близо изт-
ръпналото небе. Гръмотеви-
ците започнаха да се чуват 

вce по-ясно. Старците едва 
влязоха в двора на дядо Бойо 
и взели-невзели по някой 
залък от сложената направо 
върху земята трапеза, буря-
та връхлетя. Някои поискаха 
да останат при него, но той 
кротко ги помоли:

-Идете си! Най-добре е, 
когато сприята у дома свари 
човек.

Къщата на дядо Бойо е в 
края на селото. Реката е тол-
кова близо, че ако я гледаш 
през потъмнелите стъкла на 
прозорчетата на външната й 
стая, ще ти се стори, че про-
тегнеш ли ръка, ще разхла-
диш пръсти в бързея. През 
стъклата се вижда и теления 
мост, дето свързва селото с 
равнината. По него може да 
мине само един човек.

Дядо Бойо се прибра в 
тази стаичка, притегли едно 
столче до прозорчето и се заг-
леда оттатък моста. Вън пече 
припадаше здрач и сред не-
прекъснатите гръмоте-вици 
заваля като из ведро. Мъл-
ниите се гонеха една дру-га, 
духна и силен вятър.

-Ако кара така час, реката 
пак ще залее моста. До-бре 
е, че смогнахме. Иначе брод 
през реката и след сед-мица 
не можем намери. А по мос-
тчето носи ли се сан¬дък. 
Па и Бориска, каквато беше 
едра...

Ревматизмът заскуба 
ставите на ръцете и крака-
та. Дядо Бойо ги пообтегна, 
замръщи се и в този момент 
оттатък моста уморените му 
очи забелязаха нечия фигу-
ра. Трепна сърцето му. Да не е 
синът?! Не?! Нееее! Синът по-
знава злия нрав на реката, а 
тя не чака и кафявите й тала-
зи вече заливат напречните 
буковици на моста. Си-гурно 
не е тукашен и нещо много 
важно ще да го е принудило 
да пътува в тази сприя.

Старецът видя, че онзи се 

хвана о телените въжета. По-
иска му се да извика, ама кой 
ще го чуе в тази непре-късна-
та бучава.

Старецът се изправи на 
крака. Колкото му бе въз-
можно бързо наметна хвър-
ления върху кревата яму-
рлук, и подпирайки се на то-
яжката, тръгна към моста.

Онзи го деляха няколко 
крачки от средата, опипваше 
със стъпала всяка стъпка и 
не се отказваше да премине.

-Хеей, лудо - хванал се 
за едната телена обтежка, 
прегракнал, извика старецът. 
- Върни се! Имаш време, към 
края талазите са по-кротки.

Човекът насреща се поиз-
прави и в този миг дядо Бо- 
йо позна сина си. Изгрежда, 
че и той го позна, защото зап-
ристъпва по-бързо и нервно. 
Лошо предчувствие жег¬на 
стария, нагази във водата и 
треперещата му десница на-
мери въжето.

-Стой тааам! - за втори 
път викна старецът. - Ще ти 
помогнааа!

Реката сякаш се разсърди 
още повече и с още по- яки 
талази заблъска колената на 
двамата. Когато синът почти 
минаваше средата, видя, че 
дядо Бойо изпусна въ¬жето и 
падна възнак в мътната вода. 
Придошла вълна го поде и 
скри от повърхността. Синът 
закри лице с разпе¬рени пръ-
сти, по които водата течеше 
на едри струи. Дру¬га сърди-
та вълна подкоси краката му, 
но той бързо се изправи.

Преминал опасността, 
стъпи на твърдо, огледа се 
безпомощно и като простена 
с нечовешки глас, хукна ка-то 
подгонен звяр, по брега на-
долу, все покрай реката...

Дъждът продължаваше 
да плющи и миеше празния 
“Москвич”, който беше затъ-
нал в калния път, недалече 
от селските гробища.

ОБлАК ОТКъМ РАВНИНАТА
Разказ на Никола Найденов - от предния брой

зДРАВАТА И ПлОДОРОДНА ОВОЩНА ГРАДИНА ИзИСКВА МНОГО 
ГРИЖИ ПРЕз МЕСЕЦА НА БАБА МАРТА 

В личното стопанство през март

През март овощните дръв-
чета започват да се събуждат 
и да възстановяват вегетаци-
ята си, като най-първо това се 
случва при раноцъфтящите 
костилкови видове. Успоред-
но с това обаче, се активизи-
ра и дейността на вредите-
лите по тях, което изисква 
своевременно провеждане на 
растителнозащитните пръс-
кания. В началото на месеца, 
докато протича периодът от 
набъбване до разпукване на 
пъпките, овошките трябва да 
се пръскат профилактично за 
ограничаване развитието на 
редица зимуващи патогени; 
ранно кафяво гниене, къд-
равост (праскова), съчмянка 
(праскова, череша, вишна), 
ръжда по костилковите, стру-
пясване (ябълка и круша) и 
др. Те се третират с 1% бор-
долезов разтвор или някои от 
следните медсъдържащи фун-

гициди като Шампион - 0,3%, 
Фунгуран – 0,3%, Купроксат 
ФЛ – 0,3% и др. 

Костилковите овощни ви-
дове във фаза цветен бутон 
трябва да се пръскат срещу 
ранното кафяво гниене, една 
от най-разпространените бо-
лести по овошките, с някои от 
следните препарати: Тирам 
80 ВГ – 0,3%, Фоликур 25ВГ – 
0,08%, Делан 700 ВДГ – 0,05%. 
Крайния срок за употреба на 
наличните количества на пре-
парата Делан 700 ВДГ е до де-
кември 2012 г. 

Къдравостта по праско-
вата е икономически важна 
болест, която налага качест-
вена и навременна растител-
на защита. Подходящи фунги-
циди срещу този патоген са: 
Дитан М 45 - 0,3%, Фунгуран 
50 ВП – 0,15%,Скор 250 ЕК 
– 0,02%, Тирам 80 ВГ – 0,3% 
и др.Обичайно в края на март 

започва цъфтежът при част 
от костилковите овощни ви-
дове. По време на цъфтежа 
овошките са най-податливи 
на заразяване със съчмянка и 
ранно кафяво гниене. Срещу 
тези болести се пръска след 
прецъфтяване на цветовете 
(70-80%). 

През този период вредят 
прасковения молец, листоза-
ивачките, листните въшки, 
хоботниците и др. При плът-
ност на неприятелите над 
икономическия праг на вред-
ност, се препоръчва комбини-
рано пръскане, като към по-
сочените по-горе фунгициди 
се прибави подходящ, съвмес-
тим инсектицид: Вазтак Нов 
100 ЕК – 0,02%, Децис 2,5 ЕК 
– 0,3%, Суми алфа ЕК – 0,03%, 
Дурсбан 4 ЕК – 0,1%, Номолт 
15 ЕК – 0,1% и др. Препарата 
Номолт 15 ЕК – 0,1% е с краен 
срок за употреба на налични-

те количества до септември 
2011 г. 

През март при по-къс-
но развиващите се семкови 
овощни видове (ябълка, кру-
ша) в периода от набъбване 
до разпукване на пъпките сре-
щу вредителите, зимуващи по 
кората на дърветата (щито-
носни въшки, акари, листни 
бълхи и др), трябва да се из-
върши пръскане с Паразомер 
- 3%. От разпукване на пъпки-
те до фаза “миши уши” ябъл-
ката и крушата се третират 
срещу струпясване. Сортовете 
ябълки, чувствителни на бра-
шнеста мана, е желателно да 
се пръскат с препарати ефи-
касни срещу двете болести; 
Скор 250 ЕК – 0,02% , Ардент 
50 СК – 0,02%, Фоликур 25ВГ 
– 0,04%, Строби ДФ – 0,02% и 
др. 

Посочените препарати за 
растителна защита са разре-

шени за предлагане на пазара 
и употреба от Националната 
служба по растителна защита 
при МЗХ.

Обичайно в края на март 
започва цъфтежът при част 
от костилковите овощни ви-
дове. 

По време на цъфтежа 
овошките са най-податливи 
на заразяване със съчмянка и 
ранно кафяво гниене. Срещу 
тези болести се пръска след 
прецъфтяване на цветовете 
(70-80%). 

През този период вредят 
прасковения молец, листоза-
ивачките, листните въшки, 
хоботниците и др. 

При плътност на неприяте-
лите над икономическия праг 
на вредност, се препоръчва 
комбинирано пръскане, като 
към посочените по-горе фун-
гициди се прибави подходящ, 
съвместим инсектицид.
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СУДОКУ

*****
Професор пита студент:
- Ако ви предложат ум или 

злато, какво бихте избрали?
- Разбира се, златото.
- А аз ума, и знаете ли защо?
- Знам, всеки избира това, 

което не му достига. 

*****
В Япония изобретили 

робот,които лови крадци. -В 
Япония за 5 минути хванали 
100 крадци. -В САЩ за 5 минути 
хванали 200 крадци. -В Бълга-
рия някой за 5 минути открад-
нал робота.

*****
Блондинка се връща раз-

тревожена вкъщи и пита мъжа 
си:

-Къде са децата?
-На английски.
-Оффф,добре: where are the 

children?


