
25 - 31 май 2015 г., година (XI), 21 /501/

0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

На 15 май  СОУ „Св.Климент Охридски“ с. Слащен отбеляза 90-години от своето 
създаване. Празникът се проведе в двора на училището и започна с химна на Репу-
блика България и химна на Европейския съюз.  В словото си директорът на учили-
щето припомни накратко историята на училището и със задоволство отбеляза успе-
хите и постиженията му. Благодари на всички свои бивши и настоящи колеги, които 
подпомагат и подобряват просветителското дело. Също така благодари на всички, 
които са допринесли за израстването и утвърждаването на авторитетното учебно за-
ведение. Специални благодарности изрази към Общинското ръководство в лицето на 
кмета на общината за реализираните проекти, чрез които се извърши саниране  на 
училищната сграда, преасфалтиране на спортните площадки, оборудване със спорт-
ни съоръжения, цялостно озеленяване на района и като цяло подобряване на матери-
ално-техническата база.
Ръководството на училището бе организирало множество изложби и презентации, 

свързани с дейността на училището. Празничната програма организаторите бяха из-
пълнили с богати литературно-музикални изпълнения, които впечатлиха гостите. 
В празничния ден СОУ „Св.Климент Охридски“ с вълнение и гордост от пости-

женията си изпрати своите 34 абитуриента от випуск 2015 година. По традиция се 
проведе ритуала по предаване и приемане на училищното знаме, както и прощаване 
на абитуриентите с него.
Празничното веселие в двора на училището продължи с  дегустация на традици-

онните кулинарни произведения поднесени от жители на селото по случай празника 
на училището, след което се изви дълго хоро поведено от дванадесетокласниците.

СОУ Св Климент Охридски“ с Слащен отбеляза 90 години от своетоСОУ С К О “ С б 90
9 0  ГОДИНИ  СВЕТСКО  УЧИЛИЩЕ  В  СЛАЩЕН

Детската градина в Сатовча организира тържество, на което изпратиха децата 
от предучилищна група, подлежащи на обучение в първи клас.
Развълнувани, радостни и пъргави, малчуганите пяха, играха и се веселиха в 

чест на своя специален ден. Кметът на общината, както всяка година, по случай  
завършване на предучилищната им подготовка им подари по един комплект за 
рисуване - скицник и боички.  Децата получиха и своя специален подарък от 
ръководството на градината – свидетелство за завършена предучилищна група. 
Малчуганите плениха всички присъстващи на тържеството, изпълнявайки с 

искрената си радост специалната програма, подготвена от педагозите им в дет-
ската градина. На сбогуване  с най-големите си възпитаници колективът в дет-
ската градина  им пожела  здраве, неуморно желание за знание и много, много 
радостни и щастливи моменти в предстоящият им по-горен етап на обучение. 



на пл. „20-ти юли“, където от 10.30 ч. ще бъде организиран концерт на фолклорни 
състави от общината и гостуващи групи. Обособена е „Алея на розата“ с шатри, където 
се представят местни занаяти и производства, свързани с розата. От 12.00 ч. на терито-
рията на Историческия музей ще има демонстрация на розоваренето и дегустация на 
продуктите от рози.
По повод Празника на розата всички фонтани в Карлово ще пръскат розова вода. Оч-

аква се празникът да бъде посетен от над 4000 души от България, Япония, Холандия, 
Белгия, Полша, Германия, Русия.
Църквата почита паметта на Св. Емилия
На 30 май Православната църква почита паметта на Света Емилия - тя е майка на св. 

Василий Велики. Емилия е наследница на богат благороднически род, сама тя има пет 
дъщери и петима синове. Двама от братята на Василий - епископите Григорий Нисийски 
и Петър Севастийски били причислени към православните светци. Най-голямо влияние 
върху децата в семейството оказала тяхната баба - св. Макрина Старша. След като де-
цата й напуснали дома, св. Емилия и св. Макрина Старша основали женски манастир. 
Емилия разделила семейното имущество между децата си и освободила робите. Много 
освободени робини се присъединили към тях и така се образувал женски манастир, 
където всички живеели под един покрив и всичко правели заедно. По този начин Еми-
лия доживяла дълбока старост. Когато починала, по нейно желание била погребана в 
малък семеен параклис при съпруга си и един от синовете си. Именници: Емил, Емилия, 
Емилиян, Емилиянa
Черешова задушница
Ден, посветен на почитта към починалите близки, втора Задуш-

ница за годината. Нарича се Спасовска или Черешова задушница. 
Свързана е с поверието за прибирането на душите на всички 
покойници, които са били на свобода след Велики четвъртък. За 
една календарна година обикновено задушниците са преди Месни 
заговезни, след Спасовден, около Димитровден и Архангеловден. 
На тези поминални дни близките на починалите посещават гроба, 
преливат го с вино, прекадяват го с тамян и след това раздават на 
присъстващите жито и храна за „Бог да прости мъртвите души“.

31 Май 2015, Неделя - Международен ден на блондинките
Отбелязва се от 2006 г., когато за първи път е връчена наградата „Диамантено ток-

че“, която се присъжда на талантливи, умни, успешни и модерни блондинки. Първата 
известна блондинка в историята е богинята Афродита, получила 
златните си кичури като подарък от Зевс.
Световен ден без тютюнопушене
Отбелязва се от 1987 г. по инициатива на Световната здравна 

организация, одобрена на 42-ата й сесия с резолюция 42.19 от 17 
май 1989 г. По данни на Световната здравна организация тютю-
невият дим убива годишно около 6 млн. души, от които 600 000 
са т.нар. „пасивани пушачи“. Ако не предприемат мерки до 2030 
година епидемията ще убие над 8 млн. души, 80 процента от които 
са сред хората с ниски и средни доходи. Темата на деня за 2015 
г. е: „Да спрем контрабандната търговия с тютюневи изделия“.
Празник на военните духови оркестри

На този ден е създаден първият военен духов оркестър в България. Денят на военни-
те духови оркестри е обявен със заповед на министъра на отбраната на 31 май 2001 г. 
Първият военен духов оркестър в България е създаден през април 1879 г.

КОНКУРС ЗА ПРОЗА И ПОЕЗИЯ „КАУНЬ 2015“   
Община Хасково и Ъкадемия „КАУНЬ“ обявяват традици-

онния литературен хумористичен конкурс за проза и поезия 
„Каунь 2015 година“
В конкурса имат право на участие всички автори без огра-

ничение на възраст, пол, етнос, цвят на очите и косата, стил на 
обличане и събличане. 
Политиката не е предимство - хуморът е водещ. 
Разказите до три страници А4, стиховете до 1 страница А4.
Всеки автор има право на три произведения. 
Разказите и стиховете само в електронен вариант. 
Краен срок за получаване на творбите за участие 10 август 2015 година. 
Произведенията ще се оценяват от професионално жури. 
Община Хасково осигурява две първи награди по 500 лева.
Изпращайте творбите на електронна поща: haskovskikaun@abv.bg 

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

25 Май 2015, Понеделник
Еврейски празник Шавуот
Празникът е наричан още Празник на жътвата или Празник на цветята. Бук-

валният превод на думата „шавуот“ от иврит е „Седмици“ и идва от това, че с 
него се отбелязват точно 7 седмици от най-древния еврейски празник Пасха 
(Песах). На Шавуот се празнува получаването на Тората (Петокнижието, което 
е в основата на Стария завет - първите пет книги от Библията: Битие, Изход, 
Левит, Числа и Второзаконие, известни под името Мойсеево петокнижие). 
Празникът съвпада с жътвата. На този ден се ядат млечни продукти, домовете 
и синагогите се украсяват със зеленина. Правят се излети в природатат или 
се гостува в стопанства.

26 Май 2015, Вторник
Седмица на солидарност с народите от несамоуправляващите се те-

ритории
Отбелязва се от 1973 г. с резолюция 2911 на Общото събрание на ООН от 

2 ноември 1972 г. първоначално като седмица за солидарност с колониал-
ните народи от южната част на Африка, Гвинея-Бисау и островите Зелени 
нос (сега Република Кабо Верде), които се борят за свобода, независимост 
и равноправие. С резолюция A/RES/54/91 на Общото събрание на ООН от 
6 декември 1999 г. е преименувана в Седмица за солидарност с народите от 
несамоуправляващите се територии. Започва от 25 май - Деня на Африка.

27 Май 2015, Сряда
Световен ден на предизвикателството
Отбелязва се от 1990 г. с различни спортни състезания и игри под мотото 

„Спорт за всички“ в около 120 държави. В България се провежда от 1993 г.
28 Май 2015, Четвъртък
125 години от първото училище за медицински сестри
125 години от откриването в София на първото редовно училище за меди-

цински сестри в България  /1890/. Приемат се девойки, завършили трети клас 
(по тогавашната учебна система) със срок за обучение 1 година. Обучението 
се води от руските медицински сестри Висоцка и Сухонен.

29 Май 2015, Петък
Краен срок за сключване на договори за държавна помощ
Краен срок за сключване на договори или анекси, както и за изплащане 

на средствата по схемите за държавна помощ „Реализиране на доброволно 
поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ и „Реализиране на 
доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“.
Държавната помощ за хуманно отношение към птиците и свинете се пре-

доставя за покриване на допълнителни разходи или пропуснати приходи, 
свързани с доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, 
поети най-малко за пет години. Тя е със срок на прилагане до 31 декември 
2017 г. Общият размер на помощта за 2015 г. за всяка от двете схеми е 25 000 
000 лв. Схемата покрива до 100 процента разходите на земеделските стопани.
Краен срок за внасяне отчисления от печалбата
Краен срок за внасяне в полза на държавата на отчисленията от печалбата 

от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в ка-
питала за финансовата 2014 г.
Съгласно Разпореждане на Министерския съвет, прието на 11 март 2015 

г. Срокът за дружествата, които съставят годишен финансов отчет съгласно 
чл. 37, ал. 2 от Закона за счетоводството - 15 юли 2015 г. В съответствие със 
заложените параметри в Закона за държавния бюджет за 2015 г., процентът 
на отчисления от печалбата е 60 на сто. От обхвата на разпореждането са 
изключени лечебните заведения за болнична помощ, като се отчита тяхната 
специфика и изключителната им зависимост от ограничен брой източници 
на финансиране. С разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на 
приходната част на държавния бюджет за 2015 г., в частта на неданъчните 
приходи от дивиденти.
Международен ден на миротворците от ООН
Oтбелязва се от 2003 г. с резолюция 57/129 на Общото събрание на ООН 

от 11 декември 2002 г. в знак на почит към мъжеството и себеотрицанието 
на всички участници в операциите за поддържане на мира по света. Годиш-
нина от решението /1948/ на Съвета за сигурност на ООН за провеждането 
на първата миротворческа операция в Близкия изток.

30 Май 2015, Събота
Празник на розата в Карлово
Празникът, организиран от община Карлово, е посветен на красотата и 

цветята, благоуханието на карловската роза. Традицията да се празнува води 
началото си от първите години на 20 в.
Празникът започва с ритуала „Розобер“ в розовите градини край града от 

9.00 ч. Появява се Царицата на розите, която е коронясвана от миналого-
дишната носителка на титлата. Новата Царица на розите приветства всички 
присъстващи и ги приканва да откъснат розов цвят от царството й. От гра-
дините чрез шествие, водено от Царицата на розите, празникът се пренася 

Н О В И Н И
25 - 31 май 2015 г. , брой 21

Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА:  КОЙ С КАКВОТО Е БОГАТ – ТОВА РАЗДАВА!
Купил си един човек нова къща и градина с плодови 

дървета около нея. А до него живеел завистлив съсед. 
Ту подхвърлял боклук в двора му, ту още някаква 
гадост ще му причини. Веднъж човекът се събудил в 
добро настроение, излязъл на верандата, а там – ведро с 
помия. Той взел ведрото.. излял помията, измил го и го 
напълнил с най-хубавите зрели ябълки от градината си и 
тръгнал към съседа. Почукал на вратата, а онзи отвътре 
започнал да се радва и да злорадства: „Най-накрая успях 
да го предизвикам!“ Отворил вратата с надеждата за 
скандал… но човекът му подал ведрото с думите: „Кой 
с каквото е богат, това и дели с другите!…“

- От Нидал Алгафари -
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 22.05.2015 г.



въпросът ми е това изследване поема ли се от здравната каса 
и ако не се поема то каква е неговата цена.
Отговор: НЗОК заплаща за лапароскопски операции по 
различни клинични пътеки. В областта на акушерството и гине-
кологията например лапароскопски процедури са включени в 
КП № 145 “Нерадикално отстраняване на матката”, в КП №147 
“Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване 
на болестни изменения на женските полови органи”. 
В КП №145 и № 147 има индикации за оперативно лечение при 
миома на матката. Използваният метод (лапароскопски или 
отворена операция) е в зависимост от медицинските индикации 
и по преценка на лекуващия лекар. И в двете пътеки има лапа-
роскопски консумативи, които касата не заплаща. 
В КП №149 “Оперативни интервенции чрез долен достъп за от-
страняване на болестни изменения или изследване на женските 
полови органи” няма изписани лапароскопски консумативи. 
При всички случаи лекуващият лекар преценява по коя клинична 
пътека ще бъде проведено лечението.
За прием по клинична пътека е необходимо да са налице съот-
ветни индикации за хоспитализация. Тя се осъществява чрез 
направление за хоспитализация (бл. МЗ-НЗОК №7), издадено 
от личния лекар или от лекар специалист. 
При прием по клинична пътека в болнично лечебно заведение 
здравноосигуреното лице дължи  потребителска такса по 5.80 
лв. – сума, определена с постановление на Министерския съ-
вет - за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни 
годишно (освен ако не е освободено от нея съгласно Закона за 
здравното осигуряване и НРД – „Списък със заболяванията, 
при които здравноосигурените са освободени от потребителска 
такса“). Ако манипулацията се извършва по лапароскопски път, 
НЗОК не заплаща съответните консумативи. 

Въпрос: Бих искала да знам, има ли лимит на изследванията 
за кръв и урина за деца? Не за профилактични изследвания, а за 
такива, наложени от състоянието на детето, естествено по пре-
ценка на педиатъра. Например преди изписване на антибиотик 
или след усложнение от вирусна инфекция. Колко изследвания 
на кръв и урина може да пусне педиатър годишно на дете на 
5 години? Има ли лимит за това и точно колко броя на дете за 
година изследвания са? Предварително благодаря за отговора.
Отговор: Издаването на медицинско направление от об-
щопрактикуващия лекар за консултация или за медико-диаг-
ностични изследвания, става по негова преценка, съобразно 
необходимостта и състоянието на детето. 
Няма точно определен брой направления, които пациентът 
може да ползва в рамките на една календарна година(с изкл. 
на прегледите и изследванията, заложени в алгоритъма на 
диспансерното наблюдение, на профилактичните прегледи….) 
Личните лекари и лекарите специалисти разполагат с точно 
определен брой медицински направления: за преглед и кон-
султация с лекар специалист (бл.МЗ-НЗОК №.3), медицински 
направления за високоспециализирани дейности (бл.МЗ-НЗОК 
№.3А) и направления за медико-диагностични изследвания 
бланка(бл.МЗ-НЗОК №.4) за всяко тримесечие, които следва 
да разходват своевременно и съобразно потребностите на 
пациентите. Това ограничение се налага от факта, че НЗОК 
разполага с точно определен финансов ресурс, съгласно Закона 
за бюджета на НЗОК, приет от Народното събрание. 
Всички общопрактикуващи лекари могат да насочват неогра-
ничено деца до 18-годишна възраст за консултация от лекар 
с придобита специалност по „Педиатрия“, „Детска гастроен-
терология“; „Детска ендокринология и болести на обмяната“; 
„Детска кардиология“; „Клинична алергология и педиатрия“; 
„Детска клинична хематология и онкология“; „Детска невроло-
гия“; „Детска нефрология и хемодиализа“; „Детска пневмология 
и фтизиатрия“; „Детска психиатрия“; „Детска ревматология“ – 
еднократно за всяко остро състояние.

До 25 май
Закон за здравното осигуряване
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 

здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса 
за социално осигуряване, върху получените, включител-
но начислените и неизплатените или върху неначислени 
през месец април възнаграждения, които се отнасят за 
труд, положен през месец април 2015 г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса 
за социално осигуряване върху допълнителни доходи от 
трудова дейност (например допълнителни трудови въз-
награждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени след 25 април 2015 г., отнасящи се за труд 
положен през месец март 2015 г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса 
за социално осигуряване върху допълнителни доходи от 
трудова дейност (например допълнителни трудови въз-
награждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени през месец април 2015 г., отнасящи се за труд 
положен преди месец март 2015 г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за лицата в неплатен отпуск през 
месец април 2015 г., които не са подлежали на осигуря-
ване на друго основание.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за лицата, които през месец април 
2015 г. са били във временна неработоспособност пора-
ди болест, бременност и раждане и отпуск за отглежда-
не на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за 
осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда 
на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване: за авансово дължимите здравноо-
сигурителни вноски от лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 
от Кодекса за социално осигуряване – лица, регистрирани 
като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска 
дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като едно-
лични търговци, собственици или съдружници в търгов-
ски дружества и физическите лица - членове на неперсо-
нифицирани дружества, регистрираните земеделски про-
изводители и тютюнопроизводители (самоосигуряващите 
се лица по смисъла на КСО) за месец април 2015 г.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
25  - 31 май 2015 г. , брой 21

В КАРТАТА НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ 
САМО КАДАСТЪРЪТ ЩЕ НАНАСЯ 

ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ 
Службите по геодезия, картография и кадастър ще 

нанасят промените по картата на възстановената соб-
ственост (КВС) на всичките 4 123 землища в страната.
Това се решава с проектонаредба за изменение и 

допълнение на наредба 49 от 2004г. за поддържане на 
картата на възстановената собственост.
Преди предаването на КВС в службите по геодезия, 

картография и кадастър, общинските служби по земе-
делие ще трябва да подготвят границите на ползваните 
имоти на територията на дадено землище и да предадат 
всички данни за регистрираните от фермерите правни 
основания за ползване на земята.
По нова методика ще се определят и цените на техни-

ческите дейности при поддържане на картата - на базата 
на цени от тарифа за таксите, събирани от органите по 
поземлена собственост.

   КОНСУЛТ: КЪДЕ ГРЕШИТЕ (ПРИ КАНДИДАТ-
СТВАНЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ) И ЩЕ ВИ НАКАЖАТ 
Тази година не са никак малко, а напротив, възмож-

ните грешки и ситуации, в които могат да попаднат 
земеделските производители при кандидатстване.
Месец преди края на кампанията по директни плаща-

ния стават ясни най-заплетените казуси за стопаните, 
които ще кандидатстват по мярка 10 от Програмата 

за развитие на селските 
райони 2014-2020, която 
е „Агроекология и кли-
мат“. Тези кандидати 5 
г. не трябва да променят 
географските граници на 
площите си, за да не им 
бъде спряно плащането.
Ангажиментът им важи 

за няколко направления.
Прочетете някои от 

случаите, които или ви касаят или вече са засегнали 
ваши колеги - земеделски производители, защото 
„изгърмяли“ ще има...
Казусите, в които може да попадне фермер за мо-

мента, са актуални за тази кампания.
Те са по реално зададени от фермери въпроси
Проблем 1: Налице е промяна на географските гра-

ници на площите ви, това се случва на много кандида-
ти. Засяга вашият 5-годишен период на подпомагане и 
ангажиментите ви по програмата. Какво да се прави?
Отговор: Площите, които обработвате или поддър-

жате по направленията:
Възстановяване и поддържане на постоянно затреве-

ни площи с висока природна стойност (ВПС),
Поддържане на местообитанията на Царски орел и 

Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитоло-
гично значение,
Контрол на почвената ерозия трябва да бъдат едни 

и същи за всяка от годините, в които кандидатствате
Ако все пак се получи разминаване за повече от 

10% от площта, което се случва, тогава се налага да 
възстановявате получената до момента помощ по съ-
ответното направление.
Много от земеделските производители изпадат в 

тази ситуация. Тя може да се получи вследствие и от 
появата на новия слой ПЗП.
Експертите съветват да копирате площите, които 

сте декларирали предходната година в ИСАК когато 
подавате заявлението си. Това е вариант поне да бъдете 
сигурни, че декларирате едни и същи парцели.
Фермерите често допускат грешка при изчисленията, 

които правят за това 10%-ово намаление на площта и 
надхвърлят позволеното разминаване.
Трябва да знаят обаче, че и в такива случаи  може 

да бъдат санкционирани и плащанията да станат из-
искуеми.
Проблем 2: Ако не е предоставен от вас в срок 

документът, който доказва наличието на опит в 
извършваните дейности, който се изискват от земе-
делския производител?
Отговор: Най-късно с подаването на заявлението 

за плащане за третата година от поетото задължение 
всеки производител е длъжен да докаже преминатото 
агроекологично обучение или опитът си в извършва-
ните дейности.
В противен случай бенефициентът подлежи на санк-

ция във вид на връщане на получените до момента от 
него субсидии.
За доказване на изкараното обучение може да се 

представи в областните дирекции на Държавен фонд 
„Земеделие“ един от следните документи:
Копие на удостоверение за преминато агроеколо-

гично или биологично обучение с минимална продъл-
жителност 18 часа или за демонстрационна дейност, 
свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания 
и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с 
минимална продължителност от 3 дни,
Копие на документ за преминато обучение или 

документ, удостоверяващ наличие на опит, които са 
предоставени по мярка 214 „Агроекологични плаща-
ния“ от Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2007 - 2013 г.,
Копие на диплома за средно професионално или 

висше образование, за образователна и научна степен 
„доктор“ или „доктор на науките“, с квалификация 
земеделие или ветеринарна медицина
Проблем 3: Фермери са заявили субсидия по направ-

ление „Опазване на застрашени от изчезване местни 
животни“ и/или „Традиционни практики за сезонна 
паша на животните“, т.нар. пасторализъм по мярка 
10, без да са заявили животни към него.
Ще имат ли проблем?
Отговор: При кандидатстването по някое от посо-

чените направления по мярка 10 стопаните са длъжни 

да разполагат с налични животни, които да заявят със 
съответния код.
Няма начин да се получи плащане без да е изпълнено 

това изискване.
Проблем 4: Ако за 2015 г. сте решили да кандидат-

ствате за подпомагане по направление „Възстано-
вяване и поддържане на затревени площи с висока 
природна стойност (ВПС)“.
В заявлението си за подпомагане и плащане по 

направлението сте заявили, че ще поддържате 
затревените площи чрез паша, но в заявлението за 
подпомагане и плащане не сте декларирали животни?
Отговор: При наличието на код за паша, той трябва 

да бъде попълнен - задължително трябва да имате 
налични животни в стопанството - при спазване на 
изискването за минимум 0.15 ЖЕ /животински еди-
ници/ на един хектар земя.
Проблем 5: По направление „Опазване на застра-

шени от изчезване местни породи, важни за селското 
стопанство“ в някои от случаите се оказва, че е 
намален броят на животните, които са декларирани 
по направлението.
Какъв е изходът в такъв случай?
Отговор: Ако случайно намалите броя на одобрени-

те животни по различни причини - заради клане, при 
продажба, по причина на смърт или кражба, тогава 
земеделският производител е задължен да представи 
на Държавен фонд „Земеделие“ копие от съответните 
документи, които по един от изредените начини или 
чрез друго обстоятелство удостоверяват причината за 
намалението на бройката животни.
Срокът, в който фермерът може да направи това е 

80 дни след края на кампанията.
Ако случайно намалението на бройката животни или 

събитието е настъпило след тази дата, тогава копието 
може да бъде представено заедно със заявлението за 
следващата година.
Субсидията, която ще се получи в случая за теку-

щата кампания, ще се отнася за наличния брой жи-
вотни /при предоставени документи, които доказват 
загубата/.
На следващата година обаче броят на животните 

трябва да бъде възстановен от вас.
В противен случай ангажиментът ви ще бъде пре-

кратен и ще трябва да възстановите и получените до 
момента субсидии по направлението.
Ако не са актуализирани данните за броя на живот-

ните в стопанството ви в регистрите на БАБХ?
Тогава трябва веднага да посетите регионалната 

служба на Агенцията по безопасност на храните - 
преди да подадете заявлението си за подпомагане, 
за да актуализирате информацията за броя животни, 
които отглеждате - това да трябва непременно да бъде 
отразено и в регистрите на агенцията. По този начин 
ще избегнете евентуално несъответствия при бъдещи 
проверки.
Ако проверката на място установи несъответствия в 

броя на отглежданите животни, тогава вече се налагат 
санкции по методиката за намаляване и отказване на 
агроекологичните плащания. Методиката е утвърдена 
от министъра на земеделието и храните.

  УДЪЛЖАВАТ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА
ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

БЕЗ САНКЦИИ ДО 29 МАЙ
До 29 май 2015 г. включително земеделските сто-

пани ще могат да подават заявления по Кампания 
2015 г. за директни плащания без санкции, съобщиха 
от пресцентъра на Министерството на земеделието и 
храните (МЗХ).
Това решение е взето, след като Европейската коми-

сия (ЕК) даде възможност за удължаване на сроковете 
и след консултации с браншовите организации в стра-
ната, които изпратиха свои становища.
Решението на МЗХ засяга всички схеми за директни 

плащания и преходна национална помощ, както и мер-
ките по Програмите за развитие на селските райони 
(ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г.), за които се 
кандидатства с единното заявление за подпомагане, 
подавано по реда на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 
година. С взетото решение се удължават и сроковете за 
извършването на редакции в подадени вече заявления, 
в това число добавяне на схеми, мерки, парцели или 
животни, което ще става до 15 юни 2015 година. След 
29 май до 23 юни включително, земеделските стопани 
могат да подават заявления, но със санкция от 1% за 
всеки просрочен работен ден.
В резултат от промяната на сроковете за Кампания 

2015 се променят и периодите на задържане на живот-
ните по схемите за обвързана подкрепа за животни (80 
дни – от 24 юни до 11 септември 2015 г.), а по схемата 
за преходна национална помощ за овце и кози (100 
дни – от 24 юни до 1 октомври 2015 г.). Кандидатите 
по схемата за преходна национална помощ за говеда 
(необвързана с производството) следва да отглеждат 
поне 70% от референтния брой животни в стопанство-
то си към последния ден за подаване на заявления – 23 
юни 2015 година.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   

МАЙ 2015 г.

Въпрос: Здравейте от дълги години правим опити за бебе, 
но чак от 2014 г. започнах да правя необходимите изследва-
ния. Гинекологът при който ходя ми препоръча да направя 
лапароскопия за да се уточни проходимостта на тръбите, 



БИЛКИТЕ  В  ДОМАШНАТА 
АПТЕКА

Глог - Според легендата от глог е направен христо-
вият венец. Него не може да го повали нито гръм, нито 
Дявола, защото се е докоснал до Исус. Глогът съдържа 
антиоксиданти, които намаляват нивото на холестерол 
в кръвта, регулират сърдечния ритъм и успокояват.

Цветчетата на глога се за-
парват в продължение на 10 
минути. За една чаша чай е 
необходима кафена лъжичка 
цветчета.
Липа -  Чаят от липа се 

препоръчва не само през зи-
мата и не само при настинка 
и грип. Цветовете му успоко-

яват и помагат да се отпуснете и заспите.
Една кафена лъжичка сушени цветове се запарват за 

5 минути и се прецеждат. Може да се подслади с мед.
Леска -  Използват се плодът, кората и листата. Леш-

ниците са диетичен продукт. Смлени лешници с мед се 
препоръчват при малокръвие, ревматизъм, както и за 
общо укрепване на организма.
При възпаление и увеличение на простатната жлеза 

се приготвя отвара, като 7-8 листа от леска се варят в 2 
л вода в продължение на 20 минути. Оставя се да прес-
тои през нощта. Прецежда се. Пие се 3 пъти дневно по 
50 мл преди хранене.
При задържане на течности 2 супени лъжици кора и 2 

супени лъжици листа се варят 15 мин в литър и полови-
на вода. Кисне 2 часа и се прецежда. Пие се на глътки 
за 24 часа.
При бъбречни заболявания 10 измити и нарязани лис-

та се варят кратко в 600 мл вода. Охлажда се и се пие 
вместо вода.
При разширени вени 1 кг кори от леска се варят в 2 л 

вода докато се получи гъста каша. върху листа от подбел 
се слага от тази каша и се налага Върху вените като ком-
прес всяка вечер. Лечението продължава15 дни.

ДА СЕ СПРАВИМ С НЕПРИЯТНАТА
МИРИЗМА В ХЛАДИЛНИКА  

Миризмата на ново
Хладилникът, както и всеки друг нов домакински 

уред, има своя миризма. За да не се смесва тя с аро-
мата на храните, преди да започнете да го използвате, 
трябва да измиете хладилника. За целта е достатъчно да 
използвайте топла вода, в която сте разтворили хлебна 
сода или препарат за почистване. След като измиете и 
подсушите всички повърхности в новия си уред, оста-
вете вратата отворена за ня-
колко часа, за да се проветри.
Миризмата на старо
Дори и да затваряте плътно 

всички съдове с храна, които 
прибирате в хладилника си, 
след време в него се появява 
миризма. А това означава, че 
е дошло време да го измиете 
добре или поне да почистите специалния отвор за отти-
чане вътре в камерата, който може да е запушен. Про-
изводителите препоръчват да правите това поне веднъж 
годишно.
Как да се избавите от неприятните миризми и да пре-

дотвратите повторната им поява.
Можете да се избавите от появилата се в хладилника 

ви миризма с помощта на “народни” средства като:
- оцет - смесете равни части вода и оцет и почистете 

стените на хладилника с кърпа, напоена в разтвора;
- сода за хляб - разтворете содата във вода и измийте 

хладилника. А след това поставете в него отворен съд 
със сода, която подменяйте на всеки 3 месеца. Тя абсор-
бира миризмите много добре;

- амонячна сода - тя ще ви помогне в най-тежките 
случаи, когато сте почистили и измили хладилника, но 
неприятната миризма е останала. След като измиете въ-
трешните стени на хладилника с амонячната сода оба-
че, задължително трябва да го оставете отворен за цял 
един ден;

- лимонов сок - почистете хладилника с влажна кърпа 
напоена с лимонов сок.
А за да не се появи неприятната миризма отново в 

хладилника ви, използвайте някой от следните природ-
ни абсорбенти:

- ръжен хляб - нарежете обикновен черен хляб на фи-
лийки, сложете ги в няколко чинийки, които поставете 
по рафтовете на хладилника си (на всеки рафт по една 
чинийка с хляб);

- ориз - изсипете оризови зърна в купичка и я поста-
вете в камерата на хладилника;

- нарязаните лук, ябълка или картоф също много до-
бре абсорбират миризмите. Тези природни абсорбенти 
трябва задължително да се сменят на всеки няколко 
дни;

- билки и подправки - като съхранявате в хладилника 
си босилек, куркума, карамфил, естрагон, канела, це-
лина, мащерка, вие предотвратявате образуването на 
каквито и да е неприятни миризми;

- портокал и лимон - като освежител за въздуха мо-
жете да използвате и кори от портокал или парченца 
лимон.

- сол и захар - просто поставете в хладилника отворен 
съд със сол или захар и много скоро от неприятната ми-
ризма няма да е останала и следа.

ПОЛЗИТЕ ОТ РАННАТА КОСИТБА 
Специалистите по хранене напомнят на стопаните, 

че при по-късно окосените житни растения бързо нама-
лява хранителната им стойност в сравнение с бобовите. 
Поради тези промени по-късно окосеното сено е бедно 
на хранителни вещества
В същото време съдържа повече и по-твърда целуло-

за. В планинските и районите с чести и обилни пролет-
ни валежи ранното косене трябва да бъде съобразено с 
прогнозите за времето. Налага се да се косят по-малки 
площи за да може сеното да изсъхне задоволително до-
бре и да не бъде повредено - мухлясало от дъжда или 
остатъчната в него влага. Стане ли това намалява доби-
вът на сухо вещество и се понижава значително храни-
телната му стойност.
Върху добивите на сено оказва влияние височината 

на косене.
Значителни загуби се получават при високото косе-

не, което е характерно за неравните ливади или непра-
вилно настроени косачки.
Ниското косене дава повече добиви но и по-качестве-

но сено, тъй като в него попадат нежни листа и стъбла 
от младите подрастващи треви. Но пък ниското косене 
(подобно на ливадите, доизпасвани от овцете) унищо-
жава по-голяма част от стъблата и листната маса и по-
тиска по-нататъшното им развитие.
Най-често могат да пострадат многогодишните бобо-

ви растения - люцерната и детелината, които не могат 
да натрупат в корените си достатъчно резервни храни-
телни вещества особено в бедните, лошо наторявани 
ливади. Затова се налага второ косене в по-късна фаза 
на развитие на растенията.
Ако ливадите се използват като пасища след първото 

косене, тревата трябва да бъде висока поне 15 см. При 
нужда може да се наложи ливадите да бъдат бранува-
ни, подсявани и торени с оборски и изкуствени торове.

БРАШНЕСТА МАНА ПО ЯБЪЛКАТА 
Болестта брашнеста мана по ябълката се причиня-

ва от гъбата Podosphaeraleucotricha. Честите валежи 
задържат развитието на 
брашнестата мана, тъй 
като измиват по-голяма 
част от спорите, с които 
тя заразява. Листата на-
паднати от болестта са 
дребни, удължени, лади-
евидно завити, светлозе-
лени и изцяло покрити с 
брашнест налеп от мицел 
и спори на гъбата. Такива листа са чупливи, по-къс-
но прегарят и опадват по-рано. Леторастите са със 
скъсени междувъзлия, дребни и покрити със сивобял 
мицел. Кората им се напуква и те изсъхват.
Чувствителни на болестта сортове са Джонатан 

и Мойра, Английска ренета, Джонаголд, Айдаред, 
Римска хубавица, Виста белла, Грени Смит. Химична 
борба : пънч 40 ЕК - 0,0075%, скор 250 ЕС - 0,2%, 
фоликур 25 ВГ -0,0075% и др.

ПРЪСКАНЕ СРЕЩУ СЛИВОВА 
ЩИТОНОСНА ВЪШКА

Обикновена сливова щитоносна въшка е неприятел, 
които при сериозно нападение, може да ограничи рекол-
тата. Прагът на икономическа вредност е 20-30 броя на 
100 скелетни клонки.
Химичното третиране е препоръчително срещу пре-

зимувалите ларви. Те се разпълзяват по тънките клонки, 
започват да смучат сок, краката им закърняват установя-
ват се на подходящо място, тъй като стават неподвижни.
С течение на времето се превръщат във възрастни жен-

ски индивиди. Точно в този период обикновената сливо-
ва щитоносна въшка е най-вредна.
В сливови масиви с регистрирано нападение от непри-

ятеля и пропуснато предцъфтежно пръскане, трябва да 
се извърши коригиращо следцъфтежно третиране ком-
бинирано срещу черна сливова плодова оса.
Част от продуктите, които могат да се използват, са: 

Би-58 - 0.1%, вазтак нов 100 ЕК - 0,02%, децис 2.5 ЕК - 
0.04%, дурсбан 4 ЕК - 0.1%, нуреле дурсбан - 0.05% и др.
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МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Борови връхчета 
Pinus sylvestris

Дърво достигащо височина до 40 м. Кората в горната 
част на стъблото и при младите дървета е жълто до 
червеникаво кафява, в долната част на старите дървета 
е сивокафява. Листата са игловидни, достигат до 6 см 
дължина, разположени са по две на 
скъсени, видоизменени клонки. Се-
мената са с крилатка и узряват в края 
на втората година, когато се разтварят 
женските шишарки и освобождават 
зрелите семена. „Цъфти“ май-юни.
В съвременната медицина се изпол-

зуват боровите пъпки (връхчета),  на-
миращи се по върховете на клонките, 
които се събират рано напролет.
Съставки: Химически състав. Съ-

държат около 0,5% етерично масло, 
което се състои от а-пинен, β-пинен, β -феландрен, 
лимонен, мирцен, кадинен, силвестрен, борнеал, 
борнилацетат, борнилестер и др.; смолисти вещества, 
витамин С, танини и др.
Почти във всички наши планини до 2200 м н. в.
Свойства: Противовъзпалително, отхрачващо, 

омекчаващо лигавиците действие; разширява кръво-
носните съдове и разтваря камъните в пикочния мехур, 
при бронхити, ангина, туберколоза, при простуда (за 
инхалации и разтривки), ишиас, камъни в бъбреците 
и пикочния мехур.Боровите връхчета се използват при 
задух, подагра, хемороиди.
Външно приложение: Препоръчва се за инхалации 

при задух, за бани при екземи, ревматизъм, обриви, 
лишеи. Смолата се прилага при белодробен абсцес и 
хемороиди. Разтопена смола, смесена с мас по равни 
части се използва при рани от протриване и циреи.
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица борови 

връхчета се слага в 600 мл вода. Ври 10 минути. Пие се 
по 100 мл преди ядене 4 пъти дневно, подсладено с мед.
Боровите връхчета се използват при кашлица по 

следния начин: 100 г връхчета се слагат в 2.5 литра 
вода; ври, докато водата стане 500 мл. Прецежда се и 
се поставят 250 г небетшекер и 250 г мед. Пие се по 1 
кафяна чашка преди ядене. 
Като продукт: Бял бор - борови връхчета
Може да се ползва при: хроничен бронхит, пневмо-

ния, бронхиална астма, кашлица, хемороиди, ентеро-
колит, кожни обриви.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 

се варят в 500гр. вряла вода. Прецежда се и се пие по 
няколко пъти на ден по 100гр. преди ядене.

Жена отива на диетолог заради свръхтегло. Той я пита:
- Като остане храна от децата дояждате ли?
- Дояждам.
- Като остане храна от мъжа Ви - дояждате ли?
- Дояждам.
- За да не се развали нещо, дояждате ли?
- Дояждам.
- Госпожо, според мен трябва да си вземете прасе.
- Аааа, не!!! Смески няма да дояждам!

Жена се обажда на съпруга си от командировка по 
телефона и пита как е в къщата.

- Ами котката ти пукна - казва съпругът й.
- Ау, ама не можа ли по-заобиколно да ми го кажеш, 

например че се е разхождала по покрива, подхлъзнала 
се е и е паднала. Ех, как да е. А мама как е?

- Ами на покрива е...

СЛАДКИШ ШАРЛОТА 
Продукти:
- 3 яйца
- 1 ч. ч. захар
- 1 ч. заквасена сметана
- 1 ч. ч. брашно
- 1 ч. лъж. сода
- 3 средно големи ябълки
-  по една шепа замразено 
червено френско грозде 
и касис
Приготвяне:
Яйцата и захарта се разбиват. Добавя се заквасената 

сметана и отново се разбива. Содата се гаси с оцет и 
прибавяме към сместа. Разбърква се много добре.
Към тестото постепенно прибавяме брашното и 

разбъркваме до получаването на гладка смес. Ябълките 
се почистват и се нарязват на тънки филии.
Половината от тестото се изсипва в намазана и 

поръсена с брашно форма. Отгоре разпределяме 
нарязаните ябълки и замразените френско грозде и 
касис. Отгоре изсипваме останалото тесто и печем във 
фурната за около 30-40 минути на 180 градуса.
Дали сладкишът е готов се проверява с клечка за 

зъби. Дупчим в средата и ако клечката излезе суха значи 
нашата шарлота е готова. Обръщаме в тортена чиния и 
сервираме!

Жена отива на диетолог заради свръхтегло. Той я


