
8 - 14 юни 2015 г., година (XI), 23 /503/

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

ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО

Събитието „Зелени дни“, което се проведе в центъра на гр. София в периода 
от  21 до 24 май пред Паметника на съветската армия тази година бе с участието 
и представянето на община Сатовча със свой собствен щанд.
Целта на участието беше попу-

ляризиране на възможностите за 
туризъм и устойчиво развитие, 
които предлага община Сатовча, 
както и представяне на предсто-
ящия международен фестивал  - 
TRANSFIGURATION FESTIVAL 
2015 (ПРЕОБРАЖЕНИЕ)  в 
село Долен. Конкретната цел на 
участието на община Сатовча е 
привличане на туристи чрез да-
деностите на локацията  на село 
Долен, както и фестивален ту-
ризъм, чрез който ще се влива и 
насочва допълнителен интерес в 
дългосрочен план към Сатовча, 
както на държавно така и на меж-
дународно ниво.  
Представянето на Общината 

със собствен щанд, който презен-
тира и представя заложената кон-
цепция на предстоящия фестивал на най-големия форум за устойчиво развитие, туризъм 
и зелени идеи е директна форма на заявка, че има какво да се покаже, развие и предложи 
респективно. Представянето на Общината като една модерна, иновативна и конкурентно 
способна институция е ключ към достигането на платежоспособни туристи в средно-
срочен и дългосрочен план.
По време на събитието „Зелени дни“ от щанда на Сатовча се продадоха много билети за 

участие на предстоящия фестивал в Долен. Огромен интерес и заявки за участие има ос-
вен от всички краища на България, също така и от  Берлин - Германия, Гърция и Сърбия.

д “ дд “ д
ЗЕЛЕНИ  ДНИ

На 19 май 2015 година се прове-
де заседание на Общински съвет 
– Сатовча. 
Общинският съвет:
>  Прие  изпълнението  на 

бюджета  на  Общината  към 
31.12.2014 година. 

>  Одобри Задание за изработ-
ване на Общ устройствен план 
на община Сатовча.

>  Прие Наредба за принуди-
телно изпълнение на заповеди 
за премахване на строежи от 
четвърта до шеста категория 
или части от тях, незаконни 
по смисъла на чл. 225, ал. 2 от 
Закона за устройство на тери-
торията.

>  Прие Информация за финан-
совото състояние на Общински 
фонд „С един лев в помощ на 
болните деца от община Са-
товча” и изпълнението на при-
етите решения за отпускане на 
средства от фонда за първото 
четиримесечие на 2015 година.

>  Упълномощи кмета на об-
щина Сатовча да подпише Запис 
на заповед, без протест и без 
разноски, платима на предявя-
ване в полза на ДФ „Земеделие” 
- РА за обезпечаване на 110% от 
стойността на допустимия 
ДДС на извършено авансово 
плащане по 6 договора за от-
пускане на финансова помощ 
по мярка 321 „Основни услуги 
на населението и икономиката 
в селските райони” - за проект 
„Рехабилитация на водоснабди-
телна и канализационна мрежа, 
възстановяване и подобряване 
на уличната настилка в селата 
Жижево, Боголин, Долен и Осина. 
Рехабилитация на общински път 
BLG-1270/III-1972, Вълкосел-Фър-
гово, Слащен-Туховища-Годеше-
во, отсечка Вълкосел-Слащен”; 
проект „Рехабилитация на водо-
снабдителна и канализационна 
мрежа, възстановяване и подо-
бряване на уличната настилка 
в селата Фъргово, Годешево. 
Рехабилитация на IV-то класни 
общински пътища BLG-1273/III-
197, Сатовча-Доспат/Кочан-Ва-
клиново и BLG-1277/III-1972 Въл-
косел-Сатовча / Кочан-Жижево”; 
„Рехабилитация на водоснабди-
телна и канализационна мрежа, 
възстановяване и подобряване 

на уличната настилка в селата 
Ваклиново, Туховища, Крибул. 
Рехабилитация на общински път 
BLG-1270/III-1972, Вълкосел-Фър-
гово, Слащен-Туховища” и  мярка 
322 „Обновяване и развитие на 
населените места” за проект 
„Рехабилитация на улици в село 
Вълкосел, община Сатовча”,  
проект „Рехабилитация на улици 
в село Кочан, община Сатовча” и 
проект „Рехабилитация на улици 
в село Кочан, Слащен, Сатовча и 
Плетена, община Сатовча”.

>  Даде съгласие Общинска 
администрация – Сатовча да 
кандидатства по Процедурата 
за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 
ВG05М9OР00l-2.002 ”НЕЗАВИСИМ 
ЖИВОТ”, ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014 – 2020 г., 
със следния проект „Създаване 
на Общински център за почасо-
во предоставяне на социални 
услуги за хора в неравностойно 
положение”;

>  Предлага на Министерство-
то на образованието при ак-
туализирането на Списъка със 
защитени училища за учебната 
2015/2016 година да бъде включе-
но ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 
село  Долен,  община Сатовча.

>  Актуализира  Програмата 
за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собстве-
ност, в община Сатовча през 
2015 година.

>  Даде съгласие общината да 
придобие имот №000667 с площ 
от 3,223 дка, находящ се в мест-
ността Припека в землището 
на село Боголин, собственост 
на Сергей Каменов Аргиров, за 
прокарване на полски път чрез 
покупко-продажба. 

>  Даде съгласие за провеждане 
на публичен търг с явно надда-
ване за отдаване под наем на 
общински терен с площ 10 кв. м 
от УПИ II, кв. 6 по плана на село 
Сатовча, за поставяне на пре-
местваем временен търговски 
обект (ВТО) по одобрена схема 
от главния архитект на община 
Сатовча, с начална тръжна цена 
1.50 лв. (без ДДС) за 1 кв.м наета 
площ за месечен наем, със срок 5 
(пет) години по договор. 
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За пореден път празнич-
ните дни, посветени на 
Деня на детето -1-ви юни 
бяха огрени в слънчеви 
лъчи, озарени от слънче-
вите усмивки и грейнали 
лица на децата от общи-
на Сатовча. Отминалата 
седмица бе изпълнена от 
тържествени мероприятия 
организирани от ръковод-
ствата на детските градини 
и детски ясли на територи-
ята на общината по случай 
Деня на детето – 1-ви юни. 
Дните бяха изпълнени с 
радостни, развълнувани 
малчугани, които нетър-
пеливо чакаха реда си в 
празничната програма, за 
да покажат своите знания и умения пред близки и познати. Въодушевено рецитираха 
стихове, пяха песнички, играха сценки от най-известните сред децата приказки.
Кметът на общината, както всяка година, така и тази по случай деня на детето 

беше осигурил средства за играчки за всяко детско заведение от общината – за 14 
детски градини и 5 детски ясли. За всички групи бяха закупени детски играчки, а 
децата от предучилищната група получиха и своя специален подарък и свидетел-
ство за завършена предучилищна група.
Седмицата бе изпълнена и с тържества посветени на малките „абитуриенти”, ко-

ито ще бъдат първокласници наесен. Те също бяха в трепетно очакване, защото се 
сбогуваха с живота в детската градина и знаеха, че им предстои още по-вълнуващото 

изживяване – училищният 
живот. Колективите в дет-
ските градини се сбогуваха 
с най-големите си възпита-
ници – децата от подгот-
вителните групи с поже-
лание за здраве, неуморно 
желание за знание и много, 
много радостни и щастли-
ви моменти в предстоящи-
ят им училищен живот.
Тържествата завършва-

ха с искрени пожелания 
децата ни да растат в мир, 
доброта и обич, за да из-
раснат спокойни, уверени 
в себе си можещи млади 
хора, които да направят 
светът ни по-хубав.

ЦДГ Слащен

ЦДГ Вълкосел ОДЗ Сатовча



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

8 Юни 2015, Понеделник
Световен ден на океана
Отбелязва се от 2002 г. по иницатива 

на участниците в Конференцията на 
ООН за околната среда и развитието 
в Рио де Жанейро, Бразилия (3-14 
юни 1992). Одобрен с резолюция A/
RES/63/111 на Общото събрание на ООН 
от 5 декември 2008 г. Мотото на деня за 
2015 г. е: „Да се грижим за океаните, за 
да имаме здрава планета“.

9 Юни 2015, Вторник
Международен ден на архивите
Отбелязва се от 2008 г. с решение, прието на Общото събрание на Между-

народния съвет на архивите в Квебек (Канада) през ноември 2007 г., за да се 
обърне вниманието на световната общественост върху значението на архив-
ното наследство като ценно свидетелство за икономическото, политическото 
и социалното развитие на човечеството. Годишнина от създаването /1948/ в 
Париж на Международния съвет на архивите под егидата на Организацията 

на ООН по въпросите на образованието, науката 
и културата (ЮНЕСКО).

10 Юни 2015, Сряда
Национален празник на Португалия
Националният празник на страната се отбе-

лязва като Денят на Португалия и португалските 
общности /1580 г./. 

11 Юни 2015, Четвъртък
Празник на икономистите в България

Обявен с Решение на Министерския съвет от 28 април 2005 г. по повод 110 
г. от създаването през 1895 г. на първото българско икономическо дружество 
в България, преименувано през 1990 г. в Съюз на икономистите в България.

12 Юни 2015, Петък
Световен ден срещу детския труд 
Отбелязва се от 2002 г. с решение на сесията на Международната организация 

на труда (3-20 юни 2002) в подкрепа на действията на световната общественост 
за забрана на детския труд. През 2014 г. денят ще премине под мотото: „Разши-
ряване на социалната защита: борба с детския труд!“

13 Юни 2015, Събота
На тази дата умира Александър Македонски
На 13 юни умира Александър Македонски /356-323 

пр. н. е./, цар на древното племе - македони (336-332 
пр. н. е.). Името му остава в историята като Алексан-
дър III Македонски или Александър Велики - един 
от най-успешните пълководци в историята на света. 
Начело на завладяването на земите на Древна Гърция 
при управлението на баща си, Филип II, продължава 
делото му и само за 12 години завладява Персийското 
царство, Египет и множество по-малки държави в 
Близкия Изток. При смъртта му завоюваните земи се 
простират от Балканския до днешните Афганистан, 
Пакистан и Индия. Александър Велики е получил 
образованиета си при древногръцкия философ и мислител Аристотел. След 
смъртта на баща си, Александър е избран за предводител на гърците във 
войната с персите - признанието в Коринт означавало, че Александър Маке-
донски е покорил древногръцките полиси. Властта му била неоспорима на 
полуострова и Хелеспонта (протоците към Черно море) и той продължил да 
търси нови предизвикателства, прехвърлил в Мала Азия и започвал нови битки 
срещу персийския владетел Дарий III. Александър превзема финикийския град 
Тир, който му отваря пътя към Египет, местното население го посрещнали 
като освободител от персите. Посещава храма на Амон, където жреците му 
отдали почести като на бог. През 332-331 г. пр.н.е. основал бъдещия голям 
културен център Александрия. След като покорил и Египет, пълководецът се 
отправя към люлката на човешката цивилизация долината на реките Тигър и 
Ефрат. Следват Вавилон, Суза и Персеполис и накрая армията ме стигна до 
река Инд. Победеният от него индийски цар Пор (326 г. пр.н.е.) пожелал да 
му стане съюзник и Александър го прави управител на Индия. Източниците, 
съобщават че Александър Македонски трябвало да потегли обратно поради 
недоволството и изтощението на армията си. Достигнал до Вавилон, където 
по-късно умира от треска. По време на походите му Александър Велики става 
основател на редица нови градове, които по-късно стават важни средища на 
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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:  МОМЕНТЪТ НА ЗАБРАВАТА 
Хуадзи от рода Ян-Ли в царство Сун загубил паметта си в зряла възраст. Можел да 

получи подарък сутринта и да забрави за него до вечерта; да подари нещо вечерта и на 
сутринта да не помни. На улицата забравял да се движи, а у дома — да седне. Днес не 
можел да си спомни какво е станало вчера, а утре — какво е станало днес. 
Семейството му се притеснило и поканило един гадател, за да предскаже бъдещето 

на Хуадзи, но безуспешно. След това поканили един шаман, за да извърши обред за 
връщане на паметта, но и това не помогнало. Повикали лекар, за да го излекува, но и 
той не се справил. 
Имало един конфуцианец от Лу, който си предложил услугите и заявил, че може да по-

могне. Жената и децата на Хуадзи му обещали за награда половината от своето богатство. 
Конфуцианецът им казал: 
— Ясно е, че това е заболяване, което не може да бъде предсказано с хексаграми и 

предсказания, не може да бъде повлияно с благотворни молитви, не може да бъде из-
лекувано с лекарства и игли. Ще се опитам да преобразувам ума му, да изменя мислите 
му. Има надежда, че това ще го възстанови. 
После конфуцианецът се опитал да съблече Хуадзи, а той търсел дрехите си; опитал 

се да го изтощи чрез глад, и той търсел храна; опитал се да го затвори на тъмно, и той 
търсел път към светлината. 
Конфуцианецът останал доволен и казал на синовете му: 
— Болестта е излечима, но изкуството ми е пренесено тайно от поколения, не трябва 

да се разкрива на непосветени. Затова ще остана с него насаме в стаята за седем дни. 
Те се съгласили — и никой не разбрал, какви методи е използвал конфуцианецът, но 

болестта една сутрин изчезнала. 
Когато Хуадзи се събудил, бил много зъл. Изпъдил жена си, наказал синовете си, 

погнал с копие конфуцианеца. 
Властите на Сун го арестували и поискали да узнаят причината. 
— По-рано, когато забравях, — казал Хуадзи, — за мен нямаше граници, не забелязвах 

съществува ли небето и земята. Сега внезапно си спомних — всички беди и преодоля-
ването им, печалбите и загубите, радостите и тъгите, любовта и омразата на двадесет-
тридесет изживени години. 
Пред мен има хиляди преплетени нишки. Страхувам се, че всичките тези беди и пре-

одоляването им, печалби и загуби, радости и скърби, любов и омраза ще дойдат и ще 
поразят сърцето ми. Ще намеря ли отново момента на забравата? 

...продължава от стр.1
>  Одобри задание за изработване-

то на ПУП и разреши изработването 
на проект за подробен устройствен 
план за промяна на предназначението 
на ПИ №045093, местността Дафко-
вица, землището на село Сатовча  
и план за застрояване за „Бетонов 
център, търговски обект, складова 
база и офиси”. 

>  Одобри задание за изработване-
то на ПУП и разреши изработването 
на проект за подробен устройствен 
план за промяна на предназначението 
на имот №000421, местността Тузлу-
олан в землището на село Сатовча и 
план за застрояване за Кравеферма 
(до 200 крави). 

>  Одобри задание за изработване-
то на ПУП и разреши изработването 
на проект за подробен устройствен 
план за промяна на предназначение-
то на имот №035013 в местността 
Чичова бърчина, землището на село 
Слащен  и план за застрояване за 
Мандра (от 6 до 20 т. дневно). 

>  Одобри задание и разреши из-
работването на ПУП – ПП  на трасе 
на горски път в землището на село 
Фъргово, община Сатовча, област 
Благоевград. 

>  Одобри ПУП - ЧИПР за УПИ VIII-178, 
179, 180 и УПИ VI – 176, кв. 11 по плана 
на село Долен, община Сатовча. 

>  Предостави на Общинска служба 
по земеделие земя от общинския 
фонд, придобита от общината на 
основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ 
за възстановяване на:

 - наследниците на  Шаин Алиев 
Заимов – бивш жител на село Кочан  
- имот №014235, с площ 0,256 дка  и 
имот №014238, с площ 0,211 дка,  на-
ходящи се в местността Чигарев 
дол, землище на село Кочан, община 
Сатовча. 

- наследниците на Ахмед Ибрахи-
мов Парпелов – бивш жител на село 
Слащен, имот № 000502, с  площ 0,473 
дка, имот №000512, с площ 0,144 дка 
и имот №000483, с площ 0,491 дка, 
находящи се в местността Папалев 
дол в землището на село Слащен, 
община Сатовча. 

>  Даде съгласието си за промяна 
начина на трайно ползване на:

-  имот №018282, с площ 0,161,  
находящ се в местността, Бунара, 
по картата на землището на село 
Кочан, община Сатовча, от пасище, 
мера в нива;

- имот №000370, с площ 4,179, нахо-

дящ се в местността, Куртева лъка 
по картата на землището на село 
Слащен, община Сатовча, от пасище, 
мера в изоставена нива; 

- имот №068024, с площ 0,325, на-
ходящ се в местността, Кордунево 
по картата на землището село  Въл-
косел, община Сатовча, от пасище, 
мера в изоставена нива;

 - имот №014242 с площ 0,474, нахо-
дящ се в местността Чигарев дол по 
картата на землището село  Кочан, 
община Сатовча, от пасище, мера в 
изоставена нива;

- имот №012349, с площ 0,049, нахо-
дящ се в местността Чигарев дол по 
картата на землището село Кочан, 
община Сатовча, от пасище, мера в 
изоставена нива; 

- имот №096096, с площ 3,870, на-
ходящ се в местността Галатна 
барчина по картата на землището 
село Вълкосел, община Сатовча, от 
пасище, мера в нива; 

- имот №031047, с площ 1,313, нахо-
дящ се в местността Горно ливаде 
по картата на землището село Въл-
косел, община Сатовча, от пасище, 
мера в изоставена нива; 

- имот №00911., с площ 1,715, нахо-
дящ се в местността Вараде по кар-
тата на землището село  Вълкосел, 
община Сатовча, от пасище, мера в 
изоставена нива;

- имот №000447, с площ 1,875, нахо-
дящ се в местността Тузлуолан по 
картата на землището село Сатовча, 
община Сатовча, от пасище, мера в 
нива; 

- имот №, с площ 0,657, находящ се 
в местността Тузлуолан по картата 
на землището село Сатовча, община 
Сатовча, от пасище, мера в нива; 

- имот №000450, с площ 0,701, на-
ходящ се в местността Тузлуолан 
по картата на землището село Са-
товча, община Сатовча, от пасище, 
мера в нива.

>  Промени наименованието на На-
редба за условията и реда за съставя-
не, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на община Сатовча с 
Наредба за условията и реда за съ-
ставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите 
три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета 
на община Сатовча. 

>  Освободи от такса за посещаване-
то на детска градина Анастасия Заи-
мова от село Осина, община Сатовча 
за детето й Деница Альошева Заимова.

елинската култура. Новосъздадената от него огромна държава не просъществувала дълго, 
защото била съставена от нееднородни в икономическо и етническо отношение области. 
Неговите военачалници започнали продължителни войни за Александрово наследство и 
в резултат се появили, няколко нови царства. Просъществували само това на Селевкидите 
(в Сирия), на Птолемеите (в Египет) и на Антигонидите (в Македония и Елада).

14 Юни 2015, Неделя
Световен ден на кръводарителя
Отбелязва се от 2004 г. по инициатива на Международната 

федерация на дружествата на Червения кръст и Червения по-
лумесец и други организации. Одобрен с резолюция 58.13 на 
58-ата годишна сесия на Световната здравна организация от 
23 май 2005 г., за да се осигури безопасна кръв за медицински 
нужди от доброволни кръводарители без парично обезщетение. 
През 2014 г. денят ще премине под мотото: „Безопасна кръв за 
спасяване на майките“.



ния контролен преглед). Прегледът трябва да бъде в 
болницата, в която е извършена операцията. Каква 
е процедурата да бъдат възстановени тези допълни-
телни разходи?
Отговор: Вие имате право да подадете необходимите по 
процедурата документи за възстановяване на медицински 
разходи за последващите прегледи на място в Централ-
ното управление на Националната здравноосигурителна 
каса (адрес: ул. „Кричим“ № 1, гр. София, п. к. 1407), в 
съответната районна здравноосигурителна каса (РЗОК) 
или по пощата.
Заинтересованото лице (лично или чрез упълномоще-
но от него лице) следва да представи долуописаните 
документи, които ще бъдат разгледани от Комисията за 
възстановяване на разходи на здравноосигуреното лице 
за получена необходима медицинска помощ по реда на 
Регламент (ЕО) № 987/2009, Регламент (ЕИО) № 574/72 
и международни спогодби/договори за социално осигу-
ряване:
1. писмено заявление по образец, утвърдено от управи-
теля на НЗОК, от заинтересованото лице;
2. саморъчно заверено с гриф „Вярно с оригинала” и 
гриф „Съгласен/а съм с направеното копие”, копие от 
документ за самоличност на лицето, ползвало помощта 
или копие от задграничен паспорт (в случаите, когато е 
оказана медицинска помощ на малолетно лице);
3. оригинали на платежните документи с легализиран 
превод, за получената и заплатена медицинска помощ;
4. копие на медицинска документация с легализиран 
превод, удостоверяваща заплатената медицинска помощ 
и периода на извършването й; 
5. копие от документ, издаден от съответна банка, в по-
твърждение на данните за личния IBAN номер на банкова 
сметка в български лева на лицето; копието следва да е 
саморъчно заверено с гриф „Вярно с оригинала” и гриф 
„Съгласен/а съм с направеното копие”;
6. нотариално заверено копие от документ, удостове-
ряващ качеството на родител (за лицата до 14-годишна 
възраст)/настойник (за напълно недееспособните лица), 
попечител;
7. нотариално заверено пълномощно (при подаване на 
заявлението от пълномощник), в което изрично е посо-
чено, че пълномощникът се упълномощава да подаде 
в НЗОК заявление и съответни документи към него за 
възстановяване на разходи за оказана необходима меди-
цинска помощ/оказано подходящо (планово) лечение в 
конкретен случай, както и на каква база да бъде извър-
шено възстановяването;
Повече информация за тази процедура може да получите 
на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, меню 
„Международно сътрудничество“, подрубрика – „Тран-
сгранично здравно обслужване в ЕС“.
Трябва да се има предвид, че е изцяло в компетенцията 
на чуждата осигурителна институция дали ще бъдат 
възстановени направените разходи. Тъй като лечението 
е в планов порядък и е с разрешителен режим от страна 
на осигурителната институция НЗОК/МЗ, чуждата ин-
ституция може да прецени, че цялата подготвителна и 
съществената част от лечението са извън обхвата на чл. 
25, буква (Б), параграф 5 от Регламент (ЕО) № 987/2009 и 
съответно да откаже да определи сума за възстановяване.

Кодекс за социално осигуряване
До 25 юни
• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 

обществено осигуряване и допълнително задължител-
но пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване, върху получените, 
включително начислените и неизплатените или върху 
неначислени през месец май възнаграждения, които се 
отнасят за труд, положен през месец май 2015г. 

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за морските лица, за положе-
ния труд през месец май2015 г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от Коде-
кса за социално осигуряване, върху допълнителни дохо-
ди от трудова дейност (например допълнителни трудо-
ви възнаграждения за постигнати резултати) начислени 
или изплатени след 25 май 2015г., отнасящи се за труд 
положен през месец април 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължител-
но пенсионно осигуряване: за лицата по чл. 4, ал. 1 от 
Кодекса за социално осигуряване, върху допълнителни 
доходи от трудова дейност (например допълнителни 
трудови възнаграждения за постигнати резултати) на-
числени или изплатени през месец май 2015г., отнасящи 
се за труд положен преди месец април 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата, чието недопускане 
или отстраняване от работа е обявено за незаконно с акт, 
който е влязъл в сила през месец май 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата, които през месец 
май 2015г. са възстановени на работа по реда, определен 
в специални закони.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за лицата, чието уволнение от 
работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в 
сила през месец май 2015г.

• Внасяне на осигурителните вноски за държавно об-
ществено осигуряване и допълнително задължително 
пенсионно осигуряване: за трудоустроените лица, на 
които през месец май 2015г. се полага обезщетение, тъй 
като не им е предоставена подходяща работа. 
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ДФЗ ОТПУСКА ПО DE MINIMIS 
3.5 МЛН. ЛВ. НА ПЧЕЛАРИТЕ 

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ взе решение 
за отпускането на държавна помощ de minimis в размер 
на 3.5 млн. лева в подкрепа на пчеларите за справяне 
с последствията от нестабилните климатични условия 

през 2014 и началото на 2015 г.
Средствата се предоставят от бюдже-

та на Държавен фонд „Земеделие” на 
регистрирани по Наредба №3 пчелари.
Допустими за подпомагане са стопани, 
отглеждащи минимум 10 (но не повече 
от 200) пчелни семейства. Размерът на 
подпомагане на пчелно семейство ще 
бъде определен на базата на подаде-
ните за участие в схемата заявления.

Документи за кандидатстване за предоставяне на 
помощта ще се приемат от 10 до 30 юни в областните 
дирекции на ДФЗ. Срокът за сключване на договорите 
и изплащане на сумите е от 13 до 31 юли 2015 г.
Максималният размер по схемата de minimis за всеки 

земеделски стопанин или стопанство е не повече от 
равностойността на 15 000 евро за период от три после-
дователни данъчни години.

   МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ ДА ПОДГОТВЯТ 
БИЗНЕС ПЛАНОВЕТЕ СИ С ПОМОЩТА НА 
СЛУЖБАТА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Младите земеделски прозиводители, които искат да 

кандидатстват по мярката 6,1 от програмата за развитие 
на селските райони, могат да ползват консултантските 
услуги на Националната служба за съвети в земеделие-
то, която безплатно ще подготви бизнес плановете им. 
Това съобщи зам. министърът на земеделието Васил 
Грудев в интервю за БНР по повод предстоящото от-

криване на приема, насрочено 
за началото на юли. Бюджетът 
по тази мярка е 35 млн. евро 
(около 70 млн. лева) и ще се 
използва за субсидиране на 
проекти за модернизиране на 
стопанствата.
По тази мярка фермерите 

от 18 до 40 години могат да 
купуват земеделска, техника, 
оборудване или друг вид ма-
шини. Ще се субсидира по-
купката, строителството или 
модернизирането на фермите.

Ще се одобряват и проекти за покупка на селскосто-
пански животни, на земя или за създаване, възстановя-
ване и презасаждане на трайни насаждения.
Максималната стойност на субсидиите по един про-

ект е 25 хиляди евро на фермер.
Първото плащане е до 12 500 евро и се дава веднага 

след одобрението на молбата. Останалата половина се 
превежда след коректно изпълнение на проекта.
Седмица преди да приключи и срокът за прием на 

проекти по мярката 4,1 за инвестиции в стопанствата 
във фонд „Земеделие“ са депозирани 2 400 проекта за 
1,1 млрд. лева, отчете зам. министър Грудев.

СЛУЖБИТЕ  ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ЩЕ ИЗГОТВЯТ БЕЗПЛАТНИ ПРОЕКТИ 
Службите за съвети в земеделието все още не са го-

тови да изготвят безплатни бизнес проекти за младите 
фермери. Тази седмица започва тридневното обучение 
на служителите в териториалните офиси, съобщиха от 
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).
Предстои доуточняването и на вътрешните правила. 

Най-вероятно от понеделник, 8 юни, в териториалните 
офиси на НССЗ ще могат да започнат работа по изработ-
ването на проектите по мярка 6.1 „Стартова помощ за 
млади земеделски производители“. Тя ще бъде отворена 
в началото на месец юли. За младите фермери услугата 
ще е напълно безплатна, националната служба пък ще 
получи по подмярка 2.1 814 евро за всеки изработен 
проект.
На 22 май бе обнародвана Наредба № 13 от 19 май 

2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. „Помощ за оси-
гуряване на консултантски услуги“.
Засега единствено НССЗ ще може да консултира 

безплатно фермерите. Частните консултанти ще трябва 
да изчакат земеделското министерство да обяви об-
ществени поръчки, чрез които да ги одобри за участие 
в подмярка 2.1 на ПРСР.

УКАЗАНИЯ  ЗА  ПАЦИЕНТА 
ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ 

НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ /превръзки/
ОТ ПАЦИЕНТИ С БУЛОЗНА ЕПИДЕРМОЛИЗА 

В СИЛА ОТ 01.07.2014 г.
От 01.07.2014 година медицинските изделия /неза-

лепващи превръзки/  ще се финансират от Национал-
ната Здравноосигурителна Каса. Пациентите ще ги 
получават по процедура на  „Протокол за предписване 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК” от група 1С. 
Какви стъпки трябва да предприемете, за да по-

лучите превръзките си
1. Да проверите дали сте здравно осигурен. 
Редовно проверявайте здравноосигурителния си 

статус. Изключително важно е да сте здравноосигу-
рен, за да получавате превръзки за лечение от НЗОК. 
Може да направите проверка в интернет-страницата 
на НЗОК(www.nhif.bg), Националната Агенция за 
Приходите (www.nap.bg) както и в офисите на НАП. 

2. Да закупите рецептурна книжка на хронично 
болния.

• В случай, че все още нямате издадена рецептурна 
книжка, трябва да закупите такава.  

• Книжката се попълва от Вашия личен лекар. 
• Заверява се в Районната Здравноосигурителна Каса.

3. За започване на лечение.
• В Изискванията на НЗОК за лечението на Вашето 

заболяване, които до 30 юни ще бъдат публикувани на 
интернет страницата на НЗОК в рубрика „Лекарства”, 
линк „За договорните партньори на НЗОК” – „Изпъл-
нители на медицинска/дентална помощ” – „Редки 
болести и трансплантирани“ -  изисквания по т. 28, са 
описани специализираните комисии, които следва да 
Ви подготвят необходимите документи и изследвания, 
които трябва да направите.

• За получаване на първия протокол е необходимо да 
посетите УМБАЛ, където от специализирана комисия 
ще бъдат изготвени необходимите медицински доку-
менти. В зависимост от тежестта на Вашето заболя-
ване и след обсъждане на резултатите от проведените 
изследвания, комисията изготвя протокол за започване 
на лечение с превръзки, заплащани от НЗОК със срок 
до 3 месеца. 

• Документацията изготвена от специализираната 
комисия към УМБАЛ заедно с „Декларация за ин-
формирано съгласие“ по образец – собственоръчно 
попълнена от Вас, предавате в РЗОК, от където по 
служебен път се изпраща за разглеждане от експертна 
комисия в ЦУ на НЗОК.

• В случай на положително становище от експертна-
та комисия, протоколът служебно се заверява в РЗОК. 
Служител на РЗОК ще Ви уведоми за получаването му.

4. За продължаване на лечението.
• За целта е необходимо да посетите специализирана 

комисия към лечебно заведение, упоменато в изисква-
нията, публикувани на сайта на НЗОК, като носите:

- Етапна епикриза ( в случай, че имате лекуващ 
дерматолог, различен от комисията) / епикриза от 
болнично лечение.

- Лабораторни изследвания – микробиологично 
изследване на раневи секрет.

• Експертната комисия в лечебното заведение, Ви 
изготвя „Протокол за предписване на лекарства, 
заплащани от НЗОК/РЗОК със срок на действие на 
протокола до шест месеца.

• Изготвеният протокол се заверява от РЗОК,  на 
територията на която сте направили избор на личен 
лекар. Заверката на протокола става като се отиде 
лично в РЗОК и с представяне на лична карта и екс-
пертно становище от специализираната комисия. При 
невъзможност лично да се явите, протоколът може да 
се получи от съпруг(а), родител или друго изрично 
упълномощено с нотариално заверено пълномощно 
лице срещу представяне на съответен документ /
лична карта/.

5. След заверка на Протокола за предписване на 
лекарствата 

• С протокола и рецептурната книжка отивате при 
личния си лекар или специалиста, който ще ви издаде 
едномесечна или тримесечна рецепта. Необходимо е 
да направите 2бр. копия на одобрения протокол – един 
за ОПЛ и един за аптеката, където ще получите пре-
връзките. Допълнително ще получите информация  в 
кои аптеки, сключили договор с НЗОК, ще можете да 
получите Вашите превръзки. 

• Въз основа на протокола Вашия личен лекар или 
специалист Ви издава рецептата.  

• Следете срока на протокола. Един месец преди 
изтичането му (след като изпълните и последната 
рецепта по него) можете да подготвите заверката на 
новия протокол в РЗОК.  

6. Получаване на превръзките от аптеката.
В аптеката трябва да представите: 
• заверена рецептурна книжка;
• лична карта;
• оригинален протокол, копие на протокола, който 

остава в аптеката и при получаване на превръзките се 
отразяват всички назначения в оригиналния протокол;

• рецепта от личния лекар или специалиста.
Рецептата трябва да бъде изпълнена в срок до 15 дни 

от издаването й. Ако пропуснете този срок, следва съ-
щата да се анулира от личния лекар и да се издаде нова.
За Ваша информация на интернет страницата на 

НЗОК можете да намерите аптеките, които са склю-
чили договор с НЗОК за изпълнение на протоколи на 
режим 1С – за отпускане на превръзки. Стъпките са 
както следва: Страница на НЗОК -  Начало - Елекронни 
услуги – Търсене на договорни партньори и дейности 
– Аптеки – Избиране на критерии за търсене.

 ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН  
КАЛЕНДАР   ЮНИ 2015г.

Въпрос: Имам орехово дръвче на 3-4 години. Трябва 
ли да го режа, и каква да е резитбата?
Отговор: По принцип младите орехови дръвчета не се 
режат. Могат да се отрежат отделни клони, които са счу-
пени, такива, които растат накриво или се преплитат.
Резитба може да се направи на по-стари орехови 
дръвчета. При нея се отстраняват клонки, които растат 
навътре и прекалено сгъстяват короната. Също така се 
режат болни и счупени клонки.
Начинаещите овощари е важно да знаят, че орехът 
трябва да се реже в края на зимата, тъй като ореховата 
дървесина трудно капсулира в студено време.

Въпрос: Интересува ме дали след извършена в чуж-
бина операция (с издаден и представен формуляр 
S2), НЗОК покрива разходите по първия контролен 
преглед след операцията (срокът на издадения 
първоначално формуляр S2 е изтекъл преди въпрос-



ТИКВИЧКИ С ДОМАТИ НА ФУРНА 
Продукти:
- 4 тиквички 
- 4 домати 
- 1 връзка магданоз 
- 1 връзка копър 
- 4 скилидки чесън 
- 100 мл. зехтин 
- сол 
- 3 яйца 
- 300 г кисело мляко 
- 250 г сирене 
Приготвяне:
Тиквичките (4 бр) се 

нарязват на филийки 
по дължина, а доматите 
(4 бр) - на колелца. Магданозът (1 връзка), копърът 
(1 връзка), чесънът (4 скилидки), зехтинът (100 
мл.) и солта се поставят в блендер и се пасират до 
получаването на гъст сос. В намаслена тавичка се 
подреждат ред тиквички, ред домати, парчета сирене 
(250 г) и сместа от зелени подправки. Това се прави 
до изчерпване на количествата, като е желателно да 
се завърши с ред тиквички. Ястието се пече в силна 
фурна около 40 минути, с след това се залива със смес 
от разбитите яйца (3 бр) и кисело мляко (300 г). Връща 
се обратно във фурната за още 20 минути. Тиквичките 
с домати на фурна се поднасят топли, но и охладени 
са чудесни на вкус. 

ХАЛИТОЗА - СУТРЕШЕН ДЪХ
Халитоза, лош дъх или сутрешен дъх - това са все тер-

мини, които обозначават неприятния дъх, който имаме 
в устата си, когато се 
събудим сутрин.
Халитозата сама 

по себе си не е тежък 
проблем, но е знак за 
лоша устна хигиена и 
често пъти е пречка в 
общуването.
Причини за поява-

та на халитозата
Най-често лошият 

дъх произлиза от частичките храна, които полепват по 
зъбите ни. Когато храната остане в устата, тя се превръ-
ща в подходящо място за размножаване на бактериите, 
причинители на лошия дъх. Той е резултат и на лошата 
устна хигиена, на неправилното почистване на зъбите, 
на болестите по венците, както и на употребата на цига-
ри. Други причини могат да бъдат проблемите със сто-
маха, белите дробове, кръвообращението.
Защо имате лош дъх и как да го лекувате? 
А също, макар и по-рядко - сухотата в устата. При 

наличието на такава процесът на слюноотделяне е на-
рушен, което възпрепятства естествената способност на 
устата да се самопочиства. Слюнката отмива бактериите 
в устата. Консумирането на алкохол, приемането на ня-
кои лекарства, дишането през уста, вместо през носа или 
проблемите със слюнчените жлези също причиняват су-
хота в устата и предизвикват появата на лош дъх.
Как да се преборим с халитозата
• Мийте зъбите си или изплаквайте устата си с вода 

след всяко ядене. Така ще премахвате остатъците храна 
от устата си.

• Когато си миете зъбите с четка, търкайте нежно и 
езика. Той е покрит от хиляди малки влакънца, по които 
полепват бактерии.

• Избягвайте да консумирате алкохол и кофеинови на-
питките създават сухота в устата.

• Дъвчете дъвка без захар - така ще ускорите слюно-
отделянето.

• Откажете цигарите. Катраните и никотинът полепват 
по зъбите, езика и вътрешната страна на бузите. Те из-
сушават устата и нарушават процеса на слюноотделяне.

• Избягвайте води за уста, които съдържат ментол или 
алкохол. Те всъщност влошават нещата, тъй като само 
временно премахват неприятната миризма и изсушават 
устната кухина. Така създават още по-благоприятна сре-
да за размножаването на бактерии.

•Яжте сурова целина и моркови - те предотвратяват 
образуването на плака.

• Содата бикарбонат се използва от векове за поддър-
жането на добрата устна хигиена и в борбата с лошия 
дъх.
Търквайте нежно с малко сода зъбите и венците си 

всеки ден.
• Хлорофилът е естествен освежител за дъха. За да 

се възползвате от свойствата му, консумирайте зелено-
листни зеленчуци - например магданоз.

• Ходете на редовни профилактични прегледи при зъ-
болекаря.

ХРАНЕНЕ ПО ВРЕМЕ НА ЦИКЪЛ  
Иска ви се през целия месец да се чувствате бодра и 

здрава, без да изпитвате неразположения от предмен-
струалния синдром? Това е осъществимо, ако избирате 
храната според фазите на месечния ви цикъл.
През първата седмица, като започнете от първия ден на 

менструацията
Какво става с хормоните?
Организмът ви произвежда ве-

щества, наречени простагланди-
ни, които могат да предизвикат 
спазми на матката.
Каква да бъде стратегията на 

храненето?
Останете на чайове от лайка и 

листа от малина – те ще облекчат 
спазмите (и единият, и другият съ-
държат натурални вещества, които 
действат отпускащо на матката).
През втората и третата седмица, когато завършва мен-

струацията и започва овулацията
Какво става с хормоните?
Повишава се нивото на естрогена, което по естествен 

път ви зарежда с енергия и подобрява настроението ви.
Каква да бъде стратегията на храненето?
Ще задържите енергията на високо ниво, ако консуми-

рате немазни белтъчини (нетлъсто месо, риба) и “пра-
вилни” въглехидрати ( макарони от еднозърнеста пше-
ница).
През седмицата след овулацията
Какво става с хормоните?
Нивото на естрогена пада, повишава се нивото на про-

гестерона, появява се хормонален баланс, който ви прави 
сънливи.
Каква да бъде стратегията на храненето?
“Събудете” се, като хапнете малко шоколад, който е 

богат на вещество, подобно на амфетамина.
По време на предменструалния синдром – 3-5 дни пре-

ди началото на менструацията
Какво става с хормоните?
Нивото на естрогена пада много бързо, като същевре-

менно много бързо се вдига нивото на прогестерона. 
Това предизвиква предменструалния синдром.
Каква да бъде стратегията на храненето?
В този тежък за организма период може да ви помогне 

богатата на белтъчини растителна храна – консумирайте 
преди всичко продукти от соя.

ИСТИНСКИЯТ НАТУРАЛЕН
ПЧЕЛЕН МЕД ТРЯБВА ДА СЕ
КРИСТАЛИЗИРА ДО ЕСЕНТА 
Има три вида мед – монофлорен, полифлорен и манов 

мед, които се различават по между си чрез съставките 
си, коментира Атанас Благов, председател на Съюза на 
пчеларите в област Пазарджик.
Монофлорният мед е на-

правен предимно от един вид 
билки, най-често лавандула, 
липа или акация.
Полифлорният мед е пла-

нинският мед, който е напра-
вен от много билки и расте-
ния, а мановият се получава 
от медената роса, предимно в 
дъбовите гори.

„Един от основните признаци за това дали медът е 
истински или има примеси и способността му да се за-
хароса. Натуралният мед задължително се захаросва до 
есента, а акациевият може да се кристализира и до 2 
години.“, уточни Благов. Истинският мед без добавки, 
е гъст на консистенция, има еднакъв цвят и няма бучки, 
а когато бурканът се обърне с капачката надолу, мехур-
чето трябва да се издигне бавно нагоре.
На етикета на истинския мед трябва да пише: „100% 

чист натурален пчелен мед“ и да няма изредени до-
пълнителни съставки. „Всеки, който уважава себе си 
и иска да ползва качествени продукти, трябва да има 
и личен пчелар, от който да купува пчелни продукти“, 
каза още Благов.

ДИРЕКТНИТЕ ДОМАТИ СЕ ГЛЕДАТ ПО-ЛЕСНО 
При директното отглежда-

не на домати не се произвеж-
да предварително разсад.
На сравнително по-малка 

площ се разполагат повече 
бройки.
Растенията не се нуждаят 

от опорна конструкция.
Доматите не се колтучат.
Отглеждането им на високи лехи, където има по-до-

бро проветрение, ги прави по-устойчиви на болести.
Плодовете узряват дружно, т.е. подходящи са за 

есенно консервиране. Също така са по-здрави, тъй 
като съдържат повече сухо вещество.
През късна есен недозрелите плодове може да се ос-

тавят за съхранение и дозряване в избени помещения.
След поникването трябва да останат по 2 растения
Поливайте с внимание младите поници.
След поникване на растенията, направете прорежда-

не. Там където са поникнали всички семенца, оставете 
не повече от две. В случай че някъде липсват, попъл-
нете след фаза кръстосване от излишните.
Основни грижи за младите растения:
Докато растенията са малки, поливайте отгоре в ле-

хата, като избягвате да ги мокрите. Когато се развият 
достатъчно големи храстчета и започнат да цъфтят и 
завръзват, пълнете с вода браздите от двете страни на 
лехата. По капилярен път водата ще стигне до корени-
те на растенията. 

РАЗСАДЪТ ОТ ПРАЗ
СЕ ПОЛИВА РЕДОВНО

За да си произведете качествен разсад от праз, който 
ще засадите през втората половина на юни, трябва добре 
да се грижите за растенията.
Обикновено празът се отглежда на плодородни почви, 

торени с минерални и органични торове. А наличието на 
оборски тор, предполага повече плевели. В началната си 
фаза всички културни растения са много чувствителни 
на плевелите, защото те са им конкурент за вода, храна, 
светлина. Затова една от основните ви грижи трябва да 
бъде редовното плевене на растенията.
Празът е една от най-влаголюбивите култури, ето защо 

изисква много вода. Затова поливането е основната ви 
задача при отглеждането не само на разсада, но и след 
засаждането на растенията на постоянно място.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

                                                                                                                       
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.

Малина - Rubus Idaeus
Описание: Полухраст, достигащ на височина 

до 1-1,5 м. Листата са тройни или перести с 5-7 
листчета, отгоре зелени, отдолу сребристосиви. 
Цветовете са бели с 
дълги дръжки. Плодът 
е сборен, съставен от 
многобройни червени 
костилкови плодче-
та. Цъфти май-юли, 
а плодовете узряват 
юли-август. 
Разпространение: 

Из гори и храсталаци 
от равнините до висо-
ките части на планини-
те в цялата страна. 
Употребяема част: 

Използват се листа и 
плодовете 
Действие: В пряс-

но състояние или под 
формата на сок или сироп плодовете на малината 
са приятно витаминозно, потогонно и тонизиращо 
средство 
Приложения: изсушени плодове: потогонно при 

висока температура, възпалителни заболявания на 
горните дихателни пътища. 
Листа и корени: стомашно-чревни заболявания, 

катари, диарии, стомашни и чревни колики. 
Запарка от листа: външно за гаргара при възпа-

лителни процеси в устната кухина, зъбобол.
Като продукт: Малина - листа
Може да се използва при: колит, хиперацидитет, 

възпаления на стомаха и червата, диария, кръвоиз-
ливи, кожни обриви.
Начин на употреба: 2 супени лъжици от билката 

киснат 10 минути  в 500 грама гореща вода. Прецеж-
да се. Пие се 3 пъти дневно по 150 грама преди ядене.
Опаковка: 40гр. сухи листа в целофанов плик.
Билков чай, добавка към храната. 

Жeнcĸи фeминиcтĸи cбop. Cтaвa нeмĸинятa и ĸaзвa:
– Aз ĸaтo ce oжeниx зa мoя Xaнc, и мy ĸaзax в пpaв тeĸcт 

„Bиж ĸaĸвo, oт днec нaтaтъĸ ти щe гoтвиш. Πpибиpaм ce пъp-
вия дeн – нищo нe виждaм. Πpибиpaм ce втopия дeн – нищo 
нe виждaм. Πpибиpaм ce нa тpeтия – глeдaм – cгoтвииил“

Cтaвa итaлиaнĸaтa:
– A aз ĸaтo ce oжeниx зa мoя Πaoлo, и мy ĸaзax в пpaв тeĸcт 

„Bиж ĸaĸвo, oт днec нaтaтъĸ ти щe чиcтиш. Πpибиpaм ce пъp-
вия дeн – нищo нe виждaм. Πpибиpaм ce втopия дeн – нищo 
нe виждaм. Πpибиpaм ce нa тpeтия – глeдaм – изчиcтииил“

Cтaвa Aйшeтo:
– A aз ĸaтo ce oжeниx зa мoя Acaн, и мy виĸaм: „Oт днec 

нaтaтъĸ ти щe гoтвиш и чиcтиш. Πъpвият дeн – нищo нe 
виждaм. Bтopият дeн – нищo нe виждaм. Ha тpeтия лeeeeĸo 
пpoглeднax c eднoтo oĸo“

Жeнcĸи фeминиcтĸи cбop. Cтaвa нeмĸинятa и ĸaзв


