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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

МИНИСТЕРСТВО НА 
ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУКАТА

Във връзка с „ПРОЕКТА” по 
френски език на тема: “Градина 
без граници. Нека нашият дух 
цъфти в градината на Европа”, 
Програма „Еразъм+”, Ключова 

дейност 2, Стратегически партньорства, Коор-
динаторът  на Проекта – г-жа Райка Славчева,  
организира екскурзия с учениците от IX, X и XI 
- те класове, която се проведе на 13, 14 и 15.04 
2017 г.,  с маршрут: Сатовча – Пловдив – Бур-
гас – Варна – Балчик - Сатовча.
Целта на екскурзията бе да се запозна-

ят учениците с ботаническата градина в 
гр.Балчик, морската градина в гр.Бургас, Цар-
Симеоновата градина в гр.Пловдив, както и с 
природното богатство на България – дейност 
по Проект „Еразъм+”.

Ръководители на екскурзията бяха: г-жа Рай-
ка Славчева – старши учител по френски език 
и Координатор на проекта; г-жа Албена Хала-
чева – старши възпитател, г-жа Азизе Арнауд 
– старши възпитател - ПИГ, г-жа Зайра Гада-
ахмед – старши възпитател - ПИГ и г-жа Нели 
Узунова – старши начален учител. 
Г-жа Райка Славчева зачете инструктаж 

за осигуряване на безопасността и опазване 
на живота и здравето на учениците, съгласно 
Наредба №2 от 24.04.1997 г. за организиране 
и провеждане на детски и ученически отдих и 
туризъм, и  информация за всички градове, гра-
дини, обекти и забележителности.
Първата забележителност, която посетихме 

бе Морската градина в гр.Бургас - един от най-
големите паркове в града. Тя се простира по 
продължението на градския плаж, дълга е около 
5 км и заема площ от около 600 дка. Засадена 
е с декоративни дървета и храсти, като сред 
тях са разположени скулптури и бюстове на из-
вестни български и чуждестранни възрожденци, 
борци за свобода, писатели, актьори и личности.
Втората забележителност, която посетихме 

бе Университетската ботаническа градина и 
„Двореца” в гр.Балчик - звено на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. Създа-
дена е през 1955 г. и се простира на площ от 
194 дка, като голяма част от територията й е 
със статут на защитена местност по Закона на 
защитените територии.
В тази неповторима градина – единствена на 

Балканския полуостров се отглеждат над 4 600 
растителни вида. Освен красив кът на България, 
Университетската ботаническа градина в Бал-
чик е място за изследователска и научна дей-
ност, студентски практики, инициативи, свърза-
ни с екологичното образование и изкуството. 
Градината е спасителен център на редки и 

застрашени видове по Вашингтонската кон-
венция. Тя е член на Световния съвет на бо-
таническите градини, Европейския консорциум 
на ботаническите градини, Образователната 
мрежа за екологично образование в ботаниче-
ските градини. Участва със своите колекции в 
обмена на семена Index Seminum с ботаниче-
ски градини от цял свят.
В ботаническата градина има над 3000 вида 

растения от цял свят, между които субтропич-
ни и тропични екзоти. В нея се намират около 
370 етикирани растения, храсти, дървета и 600 
вида кактуси.
Цветята в градината са оформени много 

красиво, аранжирани са по различни начини, 

изобразяващи геометрични фигури – квадрат, 
правоъгълник, ромб, пирамида, конус, триъ-
гълник и др.
В Университетската ботаническата градина 

влиза и Архитектурно парков комплекс „Дворе-
ца“, обхващащ сградния фонд и парковата част 
на бившата лятна резиденция на румънската 
кралица Мария в началото на XX век. Дворецът 
е построен  от 1924г. до 1927г. в непосредстве-
на близост до морския бряг. Той е на 3 етажа и 
има кула, която прилича на минаре на джамия. 
Негови архитекти са италианците Америго и Ав-
густино. В него се преплитат различни религии и 
традиции. Наблюдавахме готически, старобъл-
гарски, мавритански и ориенталски елементи.
Следващата забележителност бе „Цар-Си-

меоновата градина” в гр.Пловдив, намираща се 

в центъра на града, създадена от Люсиен Ше-
валас през 1892 г. Градината и до днес е запа-
зила своите оригинални оформителски допъл-
нения – голямото езеро, красивия фонтан със 
скулптурната фигура, пеещите фонтани и др. 
Фонтанът е единствената реликва, напомняща 
за Първото българско изложение, проведено на 
мястото на днешния парк. Други известни фон-
тани са „Рибарчето“ и „Мечката“. Градината е 
обявена за паметник на парковото изкуство.
По време на посещенията на ботаническите 

градини, г-жа Райка Славчева постави следни-
те задачи на учениците:

- да направят снимки на растенията, които 
най-много са ги впечатлили;

- да изработят фотоколажи от цветни градини;
- да направят видеоклипове.
Екскурзията завърши с въпросник, съдър-

жащ четири въпроса, който учениците попъл-
ниха в автобуса: 

1.Посочете три неща, които ви направиха 
най-голямо впечатление по време на учебно-
образователната екскурзия по Проект „Градина 
без граници”, Програма „Еразъм+”;

2.Избройте растенията, които Ви впечатлиха 
най-много;

3.Формулирайте своите изводи за вашето 
участие в учебно-образователната екскурзия;

4. Посочете поне три ползи за вас от участи-
ето в учебно-образователната екскурзия.
От направения анализ на въпросника се кон-

статира, че учениците са силно впечатлени от 
забележителностите, които са разгледали по 
време на учебната екскурзия.
Изводът, който направиха е, че България е 

наистина много красива страна, една райска 
градина и нашето най-голямо богатство.
Ето какво споделиха те: 
„Обичаме България, защото е една и непов-

торима, най-красива на света! Останахме оча-
ровани от красотата на българското Черномо-
рие. За нас беше едно истинско приключение.
Като Координатор на Проекта изказвам бла-

годарности на: транспортна фирма ЕТ „БЕСИ 
- Цанко Пильоев”, г-жа Албена Халачева, г-жа 
Азизе Арнауд, г-жа Зайра Гадаахмед, г-жа Нели 
Узунова, учениците – участници в екскурзията.  
Пожелавам Ви здраве, щастие, късмет и 

ползотворна работа.
БЛАГОДАРЯ ВИ!!!
Информацията е предоставена от г-жа Райка 

Славчева – старши учител по френски език, Ди-
ректор по Европейски проекти към Френски Али-
анс, гр.Благоевград и Координатор на проекта

В ПРОЕОЕКТКТА” б фВ ПРООЕКТТАА” б фф

На 08 април 2017 година от 14:30 часа 
Клуб „Компютърни умения“, в който 
участват ученици от 4-ти клас при СУ 
„Св.Климент Охридски“ село Слащен 
под ръководството на г-жа Емине Шко-
дрова - старши учител по Информа-
ционни технологии  с представителна 
изява приключи своята дейност за тази 
учебна година по Проект „ Твоят час“. 
Участниците бяха изключително раз-

вълнувани и щастливи, тъй като пред-
ставиха пред своите майки, баби, учители и гости презентации си, подготвени с много 

труд любов и умения.  
Темата на изявата беше „Представяне на пре-

зентация по избор“.  Учениците бяха избрали и 
подготвили презентации на теми най-близки до 
тяхната възраст и същност. Темите бяха посве-
тени на  Първи април - „Ден на шегата“ - и на 
Първи юни   „Международен ден на детето“. 
От всички представени презентации, две от 

тях се отличиха с по-различна  тема и мислене.
Мартин Илиев представи интересни факти за 

животните, с които изненада много публиката, 
а Мими Шкодрова пък със своята презентация - 
„Чистотата е здраве“ , напомни на всички учас-

тници и гости, че да сме здрави, трябва преди всичко да сме чисти. 
В края на представителната изява всички гости останаха впечатлени и приятно из-

ненадани от това, което показаха техните деца, заявявайки, че ако и следващата година 
пак има такъв Клуб, те с удоволствие ще бъдат част от него.

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА САТОВЧА  - 6-ТИ МАЙ, 
КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 06 МАЙ 2017 ГОДИНА В ЦЕНТЪРА НА САТОВЧА 
ПОД ПАТРОНАЖА НА КМЕТА НА ОБЩИНА САТОВЧА Д-Р АРБЕН МИМЕНОВ
10:00 часа - Начало на празника – Музикална програма на самодейците 
     при НЧ - Годешево, НЧ - Слащен и НЧ - Туховища
10:30 часа - Тържествена сесия на Общински съвет
11:00 часа - Официално откриване на празника 
11:30 часа - Музикална програма на Народно Читалище „Св.Св. Кирил 
     и Методий- 1926” –село Сатовча
12:15 часа - Концерт на народната певица – Крисия 
13:15 часа - Музикални изпълнения на самодейците при - НЧ -с.Плетена, 
     НЧ - с.Вълкосел, НЧ - с.Кочан и НЧ - с.Ваклиново
15:00 часа - Футболна среща между ФК - Сатовча и ФК - Рила гр.Белица -
     място на провеждане: стадиона на село Сатовча
18:00 часа - Веселие с оркестър „Щуро маке” 
21:00 часа - Празнична заря

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

АА ПРАЗЗННИИККАА ННАА ОБЩИНА СААС

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Уважаеми съграждани, приемете моите и на екипът ми поздрав-

ления и пожелания по случай предстоящите празници на 6-ти май:  
Ден на храбростта и българската армия, Ден на земеделците в Бълга-
рия, Ден на Община Сатовча и християнският празник – Гергьовден. 
На всички жители и гости на община Сатовча, ветерани от войната 

и служители на българската армия, на всички земеделци и именни-
ци пожелавам  здраве и дълъг живот, спорна работа, богата реколта, 
късмет и щастие в семействата и благополучие по домовете. 

Кмет на община Сатовча д-р Арбен Мименов



7 Май 2016, Неделя
Ден на радиото и телевизията
Отбелязва се по повод годишнината от откриване-

то на радиото от руския учен Александър С. Попов 
на 7 май 1895 г. На тази дата той демонстрира за 
първи път пред Руското физическо дружество изо-
бретения от него уред за предаване и приемане на 
информация по електрически път на големи разсто-
яния без проводник. През 1899 г. той включва към 
уреда телефонна слушалка и създава възможност 
за слухово приемане на сигналите, а през 1899 г. 
създава първата радиовръзка с практическо значение. В България се отбелязва от 1945г. 
като Ден на радиото, а от 1968 г. - като Ден на радиото и телевизията.

 КОНКУРС НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ
ЗА ПЛАКАТ, КАРИКАТУРА И КОЛАЖ НА ТЕМА

„ЗАЩИТИ МЕ - ЗА ДА ТЕ ИМА“   
Краен срок: 15 май 2017 г. 
 Конкурсът е посветен на 45 годишнината 

от обявяването на 5-ти юни за Световен ден 
за опазване на околната среда
Класирането ще се извърши в 2 възрастови 

групи: 5-8 клас и 9-12 клас.
Изисквания:
- Всеки автор има право да участва с до 2 

конкурсни творби;
- Текст – до 10 думи в творба;
- Информацията за автора (име и фамилия, 

клас, училище, населено място, телефон за 
връзка) да е в посочена в писмото;

- Материалите за конкурса се изпращат на ekoparlament@abv.bg (за конкурса) във 
формат А4/JPG.
Срокове:
- 15 май 2017 г. – краен срок за получаване на творбите
- 20 май 2017 г. – обявяване на резултатите
- 2 юни 2017 г. – награждаване авторите на класираните творби.
Наградите ще бъдат връчени при откриването на Националния екофорум „Защити 

ме – за да те има“ на 2 юни в зала „Сливен“, гр. Сливен. Съорганизатори на форума 
са Дирекция на ПП Сините камъни, Община Сливен и СНЦ „ Екопроект“ гр. Сливен. 
По повод Световния ден за опазване на околната среда, най-добрите творби от конкурса 

ще бъдат подредени в изложба в градинката пред Народния театър. Така посланията на кон-
курсните творби ще достигнат до повече деца и младежи, и до жителите и гостите на София. 

3 СТИПЕНДИИ ПО 10 000 ЛВ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА,
АКО СЕ ВЪРНЕШ В БЪЛГАРИЯ    

Краен срок: 24 май 2017 г. 
 През 2017 проектът на сдружение „ Тук-Там“, 

наречен „Иди, учи и се върни“, за втори път ще 
даде стипендии, като тази година те ще бъдат 3 на 
обща стойност от 30000 лв за образователна степен 
магистър.
За да вземете участие в конкурса, трябва да отгова-

ряте на следните условия:
- Имате само българско гражданство;
- Притежавате бакалавърска степен, придобита между 1 януари 2012 и 31 юли 2017;
- Можете да предоставите потвърждение за прием в университет към 31 юли 2017 с 

начална дата на курса на обучение през 2017;
- Можете да докажете достатъчно ниво на владеене (B2 или по-високо) на езика, на 

който ще се провежда обучението.
Предимство ще бъде дадено на тези, които до момента не са учили в чужбина и за 

които стипендията е от решаващо значение. 
КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ТЕМАТИКА ЗА СТИПЕНДИЯ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВУЗФ В СТЕПЕН БАКАЛАВЪР    
Краен срок: 30 април 2017 г. 
 Спечелете стипендия, която покрива обучени-

ето Ви в степен бакалавър във Висшето училище 
по застраховане и финанси (ВУЗФ), като напише-
те есе на някоя от следните теми:

1. Как да възродим ценностите сред младите 
хора в България?

2. Кой според вас е най-болезненият обществен 
проблем, пред който сме изправени днес? Защо?

3. Ако имате властта да промените вашата 
общност по позитивен начин, какви конкретни 
промени бихте направили?
Могат да участват:
- български граждани;
- завършили средно образование със среден успех най-малко отличен 5,50 или имат 

същия среден успех за предходната учебна година и първия срок на текущата учебна 
година, ако са ученици в последния клас на обучение в средно училище, за което се 
представя копие от дипломата за средно образование или удостоверение, заверено от 
директора на училището;

- представят две препоръки от свои учители, работодатели, неправителствени орга-
низации или други сдружения.

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

2 Май 2017, Вторник,
Годишнина от смъртта на Леонардо да Винчи
На 2 май 1519 г. умира Леонардо да Винчи - италиански 

художник от Флорентинската школа, скулптор, архитект, 
учен и естествоизпитател.

3 Май 2017, Сряда
Международен ден на свободата на печата
Отбелязва се от 1992 г. по инициатива на Организацията 

на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО).
4 Май 2017г., Четвъртък 
Годишнина от рождението на Гунди
На 4 май 1943 г. е роден Георги Аспарухов - Гун-

ди. Централният нападател е заслужил майстор на 
спорта и носител на сребърен Орден на труда през 
1965 г. Играе в детския, а след това и в юношеския 
отбор на Левски. Печели шампионската титла 
с юношите през 1960 г. и 1961 г. Седемнадесет 
годишен е приет в първия отбор на Левски през 
1960 г. От 1961 до 1963 г. той играе в пловдивския 
Ботев, където става носител на Купата на България 
през 1962 г.
След като се завръща в Левски, Аспарухов пече-

ли три шампионски титли и три купи на България. 
Гунди играе в 245 мача за първенството, в които 
отбелязва 150 гола. Гунди има 23 мача и 19 гола в 

европейските клубни турнири - 12 гола за КНК и 7 гола за КЕШ. С нацио-
налния отбор на България е играе 50 мача и отбелязва 19 гола. Взема участие 
в три световни първенства: в Чили, Англия и Мексико. Георги Аспарухов 
- Гунди е първият българин, отбелязал гол на Англия на Уембли. Загива на 
30 юни 1971 г. при автомобилна катастрофа. Заедно с Никола Котков, негов 
близък приятел, който се вози в същия автомобил.

5 Май 2017, Петък
Ден на Европа: Празник на Съвета на Европа
Отбелязва се годишнина от създаването в Лондон на 5 май 1949 г. на 

структурата - Съветът на Европа. Консултативната европейска политиче-
ска организация обединява 40 европейски държави. Целта й е да поддържа 
основните принципи на правата на човека, плуралистичната демокрация и 
върховенството на закона и да повишава жизнения стандарт на гражданите на 
Европа. Структурата на Съвета на Европа включва Комитет на министрите, 
Парламентарна асамблея (286 членове) и Конгрес на местни и регионални 
власти. Към 1999 г. организацията има сключени 165 международни конвен-
ции. Азербайджан, Армения, Беларус (прекратен 1997 г.), Босна, Грузия са 
със статут на “специално поканени” страни, а Ватикана, Канада, Япония и 
САЩ са наблюдатели.

6 Май 2016, Събота
Ден на храбростта и Бъл-

гарската армия
Денят на храбростта - 6 май, 

започва да се чества в Бъл-
гарската армия още с нейното 
създаване. С указ номер 1 от 1 
януари 1880 г. княз Александър 
Батенберг учредява военния 
орден „За храброст“ - отличие, 
с което се удостояват извърши-
лите подвизи на бойното поле. А с указ номер 5 от 9 януари същата година се 
постановява честването на празника. До подписването на Ньойския договор 
Денят на бойната прослава се чества отделно на 27 ноември (победата на 
Българската армия в боевете при Сливница в Сръбско-българската война от 
1885 г.). През 20-те години този празник се обединява с отбелязването на Деня 
на храбростта на 6 май. От 1931 г. Денят на храбростта и победите е обявен 
за боен празник на войската. За първи път при честването на Гергьовския 
празник през 1937 г. тържеството започва от предната вечер със заря, дотогава 
тя е епизодично явление. След 1946 г. традицията в честването на празника 
на Българската армия е прекъсната. В най-ново време Великото народно 
събрание определя за празник на войската 23 август - денят на боевете при 
Шипка. Две години - 1991 и 1992, българските воини честват този ден като 
свой празник. През 1993 г. с постановление на МС нр. 15, от 27 януари, 6 
май отново заема мястото си в празничния календар на армията като Ден на 
храбростта и празник на Българската армия.
Имен ден празнуват Георги, Гергана, Гинка
На 6 май имен ден празнуват всички, които носят името Георги (означа-

ва - земеделец), Гергана, Галя, Галина, Галин, Гана, Ганчо, Ганка, Гиргин, 
Гиргина,Гинка, Гюро, Гюрга, Жорж.
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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 ЗА ПРЕСЛЕДВАНОТО ЩАСТИЕ
КЪДЕ ДА НАМЕРИМ ЩАСТИЕТО, КОЕТО ТЪРСИМ

Колко често се замисляте върху качеството 
на живота си? Доволни ли сте от това, което 
имате или все преследвате нещо? Може би 
възможността да срещнете нова любов или щас-
тието? Оказва се всеки от нас преследва нещо в 
желанието си да получи пълно удовлетворение.
И точно в тези моменти не получаваме това, 

което искаме. Днешната поучителна история ще 
ви разкрие малко повече за щастието.
В слънчев ден, на прекрасна зелена поляна, си 

лежала стара мъдра котка. Покрай нея минало 
малко коте, което не спирало да скача, да се 
върти в кръг. Премятало се, падало, ставало, 
но не спирало.

– Какво правиш? – попитала котката.
– Опитвам се да уловя опашката си – казало 

котето, което било останало без дъх.
– Но защо? – засмяла се котката.
– Казаха ми, че опашката, това е моето щас-

тие. Ако успея да хвана опашката си, ще уловя 

и щастието си. Ето защо вече трети ден се 
опитвам, но тя все ми се изплъзва.

– Да – усмихнала се мъдрата стара котка – и 
аз като теб преследвах собственото си щастие, 
но то все ми убягваше. Оставих това начинание. 
След известно време осъзнах, че няма смисъл 
да го преследвам. То трябва винаги да е по 
петите ми. Където и да съм, моето щастие е 
винаги с мен. Не забравяй това.



До 10-ти май: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от 

организатори на хазартни игри и от оператори на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния месец хазартни игри, 
при които залогът за участие е чрез цената на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга. 
Внасяне на този данък от операторите на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти май: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец април. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с 
място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка за данъчния период – месец април.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Ин-

трастат декларации -  пристигания/изпращания за 
месец април 2017 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уве-

домление за неподаване на месечни декларации за 
април 2017 г.
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ОТ 1 МАЙ 2017 Г. СЕ ПРОМЕНЯТ УСЛОВИЯТА 
ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДАННИ В ЕЛЕКТРОННИЯ 
РЕГИСТЪР НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ
Националният осигурителен институт (НОИ) уве-

домява задължените лица, които представят данни от 
издадени болнични листове в Електронния регистър 
на болничните листове и решенията по обжалването им 
(ЕРБЛРО), че от 01 май 2017 г., влизат в сила промени в 
условията за приемането на болничните листове в Елек-

тронния регистър.
Няма да се прием-

ат некоректни данни 
от издадени болнич-
ни листове в Елек-
тронния регистър на 
болничните листове 
като задължените 
лица ще бъдат уве-
домявани за това.

На интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) са 
публикувани изменения и допълнения във функционал-
ните изисквания към външните програмни продукти, 
чрез които се представят данни. В ново Приложение 
№4 към тях са обявени проверките, извършвани върху 
представяните данни от издадените болнични листове, 
от програмните продукти на НОИ за тест и прием и 
несъответствията, с които данните не се приемат в 
ЕРБЛРО. За да бъдат приети данните от всеки издаден 
болничен лист в Електронния регистър, е необходимо в 
лечебното заведение да се създаде правилна организация 
на работа и органите на медицинската експертиза да 
използват програмни продукти, които съответстват на 
утвърдените функционални изисквания.
НОИ информира, че не се променя начинът на реги-

стриране на потребителите на ЕРБЛРО, достъпът до 
програмните продукти и приложения на НОИ, както 
и структурата на входната информация, изготвяна от 
външните продукти. Публикуваната  версия на програм-
ния продукт на НОИ за самостоятелна работа съответ-
ства на утвърдените изискванията, поради което няма 
да бъде публикувана нова версия.

ФОРМИРАНЕ НА ОБОРОТ ПО ЗДДС
Фирма провежда онлайн обучения за IT специа-

листи. Клиенти са както физически лица, така и 
фирми от ЕС и от България. Поставя се въпросът, 
а именно така формираният оборот освободен ли 
е от начисляване на ДДС съгласно чл. 41 от ЗДДС, 
както и въпрос следва ли фирмата да притежава 
лиценз за упражняваната дейност от Министер-
ството на образованието.
В разпоредбата на чл. 41 от ЗДДС са изброени 

случаите, в които законодателят е регламентирал 
наличие на освободени доставки, свързани с образо-
вание, спорт или физическо възпитание. По смисъла 
на чл. 41, т. 1 освободена доставка е предучилищната 
подготовка и възпитание, училищното или универси-
тетско образование, професионалното образование 
и обучение, следдипломното обучение, преквалифи-
кация и повишаване на квалификацията, обучението 
за придобиване на ключови компетентности. С б. 
“а” и б. “б” на цитираната разпоредба са визирани 
субектите, които ЗДДС приема като доставчици на 
изброените форми на обучение, относно които се 
приема, че извършват освободени доставки.
Съгласно чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за професи-

оналното образование и обучение (ЗПОО) право 
за осъществяване на обучение за придобиване на 
професионална квалификация имат професионални 
училища, професионални гимназии, професионални 
колежи, училища по изкуствата и центрове за про-
фесионално обучение.
В чл. 10, ал. 1 от ЗПОО е посочено, че придобива-

нето на професионална квалификация в системата 
на професионалното образование и обучение се 
регламентира с рамкови програми, утвърдени от 
министъра на образованието, младежта и науката. 
Предвид текста на чл. 6, ал. 1 от ЗПОО професио-
налното обучение и професионалното образование 
се осъществяват по професии и специалности, вклю-
чени в Списъка на професиите за професионално 
образование и обучение.
При условие че извършвате професионално обра-

зование и обучение съобразно рамкови програми, 
утвърдени от министъра на образованието, и същи-
те се осъществяват по професии и специалности, 
включени в Списъка на професиите за професи-
онално образование и обучение за вашата фирма, 
ще е приложима нормата на чл. 41, т. 1 от ЗДДС. 
Осъществяваните доставки ще се третират като 
освободени по смисъла на закона и за тях не следва 
да се начислява ДДС.
По отношение на определянето на облагаемия 

оборот за целите на задължителната регистрация по 
чл. 96 от ЗДДС се взема предвид сумата от данъчни-
те основи на извършените от данъчно задълженото 
лице облагаеми доставки, включително облагаемите 
доставки с нулева ставка, доставките на финансови 
услуги по чл. 46 от ЗДДС и доставките на застрахо-
вателни услуги по чл. 47 от закона.
Предвид посоченото, в случай че отговаряте на 

критериите, определящи вашите доставки във връзка 
с осъществяване на обучение като освободени за 
целите на ЗДДС, нямате задължение за задължителна 
регистрация по реда на закона. Независимо от по-
соченото обстоятелство, тъй като законодателят е 
регламентирал възможност за регистрация по избор 
съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, то вие имате право 
да се регистрирате по реда на ЗДДС.

 НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНА ПОМОЩ 
ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ СА СЛЕДНИТЕ:

1. Медицинско направление
Правото на парични помощи за профилактика и 

рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия 
лекар за необходимостта от провеждане на профи-
лактика и рехабилитация за диагностично уточнено 
заболяване, която се отразява в медицинско направ-
ление Бл. МЗ № 119а‘98.
Медицинското направление се издава от лекуващи-

ят лекар в два екземпляра и в него той документира 
заболяването, за което е необходимо провеждане на 
профилактика и рехабилитация, придружаващите 
заболявания, ако има такива, медицинските мотиви 
за рехабилитацията, както и съответните медицински 
изследвания.
Медицинското направление трябва да е издадено 

не по-рано от 30 календарни дни преди датата на 
постъпване при изпълнителя на дейността по про-
филактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност
3. Документ по образец, удостоверяващ осигу-

рителните права на лицето (Приложение № 1)*
Забележка: * Програмата разрешава разпечатва-

не на образеца.
4. Лична амбулаторна карта и/или медицин-

ска документация, удостоверяваща настоящото и 
миналото здравно състояние на лицето - епикризи, 
изследвания, снимки, електрокардиограми и други 
документи, според конкретния случай.
Лицата трябва да представят цялата медицинска 

документация, която доказва наличието на заболя-
ването, отразено в медицинското направление като 
показано за вторична профилактика и рехабилитация.

5. Eкспертно решение на Териториална експерт-
на лекарска комисия, респективно на Националната 
експертна лекарска комисия - за лицата с трайно 
намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

6. Разпореждане за приемане на злополуката за 
трудова - за лицата, претърпели трудова злополука.

7. Експертно решение за признаване на профе-
сионална болест - за лицата с професионална болест.
Лицата представят описаните документи в терито-

риалното поделение на Националния осигурителен 
институт по постоянен или настоящ адрес в срок 
до 10 работни дни преди датата на постъпване при 
изпълнителите на дейността по профилактика и 
рехабилитация.
При получаването на удостоверенията за профи-

лактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо 
заболяване, майчинство и/или за трудова злополука 
и професионална болест, попълват декларация по 
образец. В нея декларират, че при прекратяване на 
трудовия договор или осигуряването им към датата 
на постъпване в изпълнителя на дейността по про-
филактика и рехабилитация няма да ползват правата, 
предоставени им с удостоверението. Бланката на 
декларацията се предоставя от длъжностните лица 
на съответното териториално поделение.
Удостоверение не се издава на лица със здра-

вословни противопоказания за провеждане на 
профилактика и рехабилитация.
Необходими документи за постъпване на лицата 

при изпълнителите на дейността по профилактика 
и рехабилитация:

•  Документ за самоличност.
• Удостоверение от ТП на НОИ – в два екземпляра.
•  Медицинско направление от лекуващия лекар – в 

два екземпляра.
• Лична амбулаторна карта и/или медицинската до-

кументация, удостоверяваща настоящото и миналото 
здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, 
снимки, електрокардиограми и други документи, 
според конкретния случай.
Лица със здравословни противопоказания не се 

приемат от съответните изпълнители на дейност-
та по профилактика и рехабилитация.

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
МАЙ 2017г.

Въпрос: Здравейте, относно чл.14, ал. 3 от ППЗНЗ 
и срока от 7 работни дни за уведомяване - ако ТД е 
сключен, но лицето постъпи на работа да кажем 
след 15 календарни дни от кога се броят тези 7 дни 
за уведомяване? Защото сключен трудов договор 
не означава, че лицето започва работа от същата 
дата? А ако изобщо не започне?
Отговор: Регистрираните търсещи работа лица са 

длъжни в срок от 7 (седем) работни дни от настъпила 
промяна в което и да е от декларираните обстоятел-
ства, включително в постоянния и/или настоящия си 
адрес, по който са регистрирани, да уведомят писме-
но съответното бюро по труда. Ако не направят това 
(съгласно чл. 20, ал. 4, т. 7 от Закона за насърчаване на 
заетостта), регистрацията им се прекратява. В такъв 
случай лицата имат право на следваща регистрация в 
бюрото по труда не по-рано от изтичането на 6 месеца 
след прекратяване на предходната регистрация. Уве-
домяването се извършва чрез представяне в бюрото 
по труда на заявление-декларация и/ или копие на 
трудов договор. Заявлението-декларация по образец, 
утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по 
заетостта, може да бъде изтеглено от сайта на Аген-
цията по заетостта (www.az.government.bg), рубриката 
„Търсещи работа“, „Информация за регистрация на 
търсещо работа лице“ (http://www.az.government.bg/
pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-
lice/). Заявлението-декларация и/или копие на трудов 
договор може да се подаде лично в бюрото по труда 
или да се изпрати с препоръчано писмо с обратна раз-
писка, по факс или по електронен път при условията 
и по реда на Закона за електронния документ и елек-
тронния подпис при спазване на срока за уведомяване. 
Следва да имате предвид, че Законът за насърчаване 
на заетостта предвижда, когато безработното лице е 
прекратило регистрацията си в бюрото по труда поради 
започване на работа, но в последствие не е възникнало 
трудово правоотношение със съответния работодател, 
да му бъде възстановена регистрацията в бюрото по 
труда. Регистрацията се възстановява с решение на 
ръководителя на съответното поделение на Агенцията 
по заетостта.

Въпрос: Може ли работодателя да принуди ра-
ботника да си ползва отпуск от 2008г., преди да е 
ползвал отпуска за 2017г.По кой член от КТ може 
работодателя да накара работниците да си ползват 
старите отпуски от 2008г.
Отговор: Съгласно чл. 173, ал.4 от Кодекса на труда 

(КТ) работодателят има право да предостави платения 
годишен отпуск на работника или служителя и без не-
гово съгласие по време на престой повече от 5 работни 
дни, при ползване на отпуска едновременно от всички 
работници и служители, както и в случаите, когато ра-
ботникът или служителят след покана от работодателя 
не е поискал отпуска си до края на календарната година, 
за която се полага. Тъй като платеният отпуск е за 2008 
г. и по действащото към онзи момент законодателство 
не е съществувала възможност за покана от страна на 
работодателя, то от разпоредбата по чл.173, ал.4 от КТ 
следва, че работодателят има право да предостави този 
отпуск без Ваше съгласие само при наличие на някоя 
от другите две хипотези, а именно: престой повече от 
5 работни дни или ползване на отпуск едновременно от 
всички работници и служители. Предвид обявяването 
на §3е от преходните разпоредби на КТ за противо-
конституционен (с Решение № 12 от 11.11.2010 г. на 
Конституционния съд) за неизползвания платен отпуск 
до 1 януари 2010 г. няма погасителна давност, т.е. може 
да се използва до прекратяване на съществуващо тру-
дово правоотношение. 

Въпрос: Здравейте, синът ми е на 29 г. и е 
безработен от дълго време. Беше регистриран в 
териториално поделение на Агенция по заетост-
та, но е отписан от там вече една година, тъй 
като ръководителят на това поделение реши да 
го отпише след само един неположен подпис на 
определената дата и въпросът ми е: След като 
синът ми е безработен от дълго време има ли 
някакво право на обезщетение за безработица? 
Отговор: Право на получаване на обезщетение 

за безработица съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за 
социално осигуряване имат лицата: които имат вне-
сени или дължими осигурителни вноски във фонд 
„Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 
15 месеца преди прекратяване на осигуряването и 
имат регистрация като безработни в Агенцията по 
заетостта; нямат отпусната пенсия за осигурите-
лен стаж и възраст или професионална пенсия за 
ранно пенсиониране в Република България, или 
отпусната пенсия за старост в друга държава; не 
упражняват трудова дейност, за която да подлежат 
на задължително осигуряване.



КАКВО ДА ПРАВИМ ПРИ СЛАБИ
КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ?  

Ако и при лек удар в ръба на стола или масата на 
крака ви се появява синина, това 
говори за слаби кръвоносни съдове.
За да се укрепят е нужно в хра-

ната да бъдат включени продукти 
богати на витамин С и желязо.
Препоръчва се чай от коприва. 

Той ще помогне и за премахването 
на синината.
Веднага след удара сложете на болното място за 5 

мин. кубче лед, увито в памучна кърпа. Много полезна 
за кръвоносните съдове е елдата.
В слабо загрята фурна се изсушава, смила се в кафе-

мелачка и се прибира в стъклен буркан.
Приема се 3 пъти на ден по 1 чаена лъжичка.

КАК СЕ ПРАВИ РАЗТВОР, ЗА ДА Е КАЧЕСТВЕНО 
ТРЕТИРАНЕТО НА РАСТЕНИЯТА 

Наши читатели-любители се интересуват кой е най-
правилният начин за направа на работните разтвори с 
препаратите за пръскане на дръвчетата и лозите.
Най-важно е на първо място да изчетете цялата лис-

товка или информация за препарата на етикета му, така 
както се прави с лекарствата, които поемаме ние.
На етикета винаги има изписани препоръчителни 

концентрации или дози за даден продукт и видове рас-
тения, които трябва да се спазват.
С някои от продуктите за рас-

тителна защита върви и описание 
на начина, по които да се смесват 
с вода или с други препарати.
Когато се работи с течни пре-

парати, пръскачката трябва да се 
напълни до половината с вода, 
след това се изсипва необходимото количество продукт 
и после отново се допълва до горе с вода.
Когато препаратите са сухи, първо трябва да се раз-

месят хубаво с вода в един отделен съд и после да се из-
сипят в пръскачката, която също трябва да е напълнена 
до половината с вода.
След това тя пак се допълва до горе.
Когато дозата на продуктите е дадена в грамове или 

милилитри на декар, тя се изчислява лесно, като знаете 
каква площ ще покриете с вашата пръскачка.
Когато продуктите са препоръчани във вид на кон-

центрация, да знаете, че тя е пресметната на базата на 
изпръскването на 100 литра работен разтвор на 1 декар.
Един пример за вас:
Когато работният разтвор надвишава 100 литра, ко-

личеството на препарата се изчислява като се умножи 
концентрацията по разхода на вода за 1 декар и се раз-
дели на 100.
На практика, за да се приготви 0,15% разтвор се ум-

ножава 0,15х120:100.
Навреме трябва да започнете пръсканията с профи-

лактична цел или в краен случай при първите признаци 
по листата.
Работният разтвор се приготвя внимателно, спазвай-

ки всички указания на производителя на препарата.
Преди това съдовете, които ползвате и самия резер-

воар на пръскачката трябва да са идеално почистени.
Работете с ръкавици, слагайте маска на устата за все-

ки случай, хубаво е да имате и очила, за да не ви пръсне 
от химикала в очите.
МОРКОВИ МОЖЕ ДА ОТГЛЕДАТЕ И В САКСИЯ
Моркови може да си отгледате не само в 

лехата в двора, но и в саксия на терасата.
За целта си осигурете по-дълбок и широк 

съд. Много важно е почвата, която ще из-
ползвате да е гладка и без буци, за да може 
кореноплодите да нарастват прави.
Поставете семена на повърхността на почвата и отгоре 

покрийте с още малко почва.
Имайте предвид, че семената на морковите поникват 

много бавно – за около 3 седмици. Освен това първона-
чално растенията нарастват много бавно.
Препоръчително е да поддържате почвата умерено 

влажна, да не е много мокра.
След като поникнат растенията, ако има нужда, напра-

вете прореждане. Ако посевът е гъст, морковите се на-
цепват и се деформират.

ЩЕ ЗАПОЧВАМЕ ДА ПРЪСКАМЕ
По система трябва да опазим лозите от най-опас-

ните болести - мана и оидиум.
След десетина дни при лозата започва борбата сре-

щу икономически най-важните гъбни болести - мана и 
оидиум /брашнеста мана/.
Това става още в първите дни на месец май, когато 

ще се наблюдава масово фазата на отделяне на реса-
та, а в част от полските райони - и началото на фаза 
цъфтеж.
Ако има чести валежи през май те стават предпос-

тавка за развитие на мана по лозата.
Критичен период за заразяване с патогена е от фор-

мирането и цъфтежа на ресите до наедряване на зър-
ната - с големина на грахово зърно.
Маната напада всички надземни части
По нарастващите листа се образуват хлоротични 

мазни петна, които са покрити със спорообразуващ 
налеп от долната страна, те в последствие некротират.
Болестта поврежда и реси, и оформили се зърна. 

В по-късен етап от ве-
гетацията на лозата по 
завъшилата растежа си 
листна маса се наблю-
дават мозаечни ъглова-
ти петна, които са огра-
ничени от нерватурата 
на листата.
Внимание:
Причинителят на болестта зимува чрез зимни спори 

в растителните остатъци в почвата.
При подходящи условия в началото на пролетта, ко-

гато има влажно време, температури над 11 градуса С 
и влага в горните почвени слоеве над 70-75% от ППВ, 
спорите стават първичен източник на зараза.
Срещу маната по лозата са много важни профилак-

тичните пръскания
Те се провеждат с контактни фунгициди, 1% бордо-

лезов разтвор, Фунгуран - 0,15%, Шампион - 0,15%, 
Дитан ДГ - 0,3%, Делан -700 ВДГ - 0,05%, Полирам 
ДФ -0,2% и др.
При появата на първите признаци на болестта се 

налага употребата на системни фунгициди: Арметил 
М - 0.25%, Галбен 8 М 65 - 0,25%, Верита ВГ -0,2%, 
Акробат Р -0,25%, Микал Флаш - 0,3%.
При употреба на системни препарати третиране сре-

щу патогена се извършва през интервал от 10-14 дни.

ЗАЩО ПЧЕЛИТЕ ИЗПАДАТ В РОЕВО СЪСТОЯНИЕ

2 - 7 май 2017г., брой 18

П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева и Красимир Странджев

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

Копривата - дар от природата
Копривата е едно от най-полезните растения 

с които природата ни е дарила. Тя е богата на 
витамини,минерали и дъбилни вещества с важно зна-
чение за кръвоносната система. От нея се приготвят 
вкусни и здравословни ястия.
Копривата е източник на 

бета-каротин, витамини А, С 
и Е, желязо, калций, фосфа-
ти и минерали, протеини и 
захари, голяма част от които 
принадлежат на незаменими-
те аминокиселини.
За да разполагате с нея през 

цялата година може да я изсушите, замразите и дори 
консервирате. Не бива да сушите копривата на слънце, 
защото ще загуби много голяма част от своите полезни 
вещества. Поставяйте я на сенчесто място, а изсъхна-
лите листа съхранявайте в добре проветрени, тъмни 
и сухи помещения. По този начин копривата може да 
се съхранява до 2 години. Най-добре е да използвате 
замразена или консервирана коприва, защото сушената 
губи голяма част от веществата си. Ако пък искате да я 
консервирате, е необходима стерилизация. Напълнете 
бурканите с почистените листа коприва, които трябва 
да са плътно наредени, за да не се появи излишен сок.
Кулинарно приложение на коприва
Копривата е вкусна и полезна храна. Кулинарната й 

обработка е разностранна, но е важно да се отбележи, 
че колкото по-малка е тя, толкова по-голямо количество 
от полезните вещества на копривата ще попаднат в 
нашия организъм.
Обикновено сме свикнали да включваме коприва в 

менюто си през пролетта. Любими на мнозина са супа 
от коприва, яхния от коприва или салата.
Лечебни свойства
Чаят от коприва е световно признат с целебните си 

свойства. Тя е известна със своето стягащо, отхрачва-
що, тонизиращо, противовъзпалително и диуретично 
действие. Коприва се препоръчва като мощно средство 
за предпазване от чернодробни, артритни, ревматич-
ни и бъбречни заболявания, също и при лечение на 
алергии и анемия.
Целебната сила на копривата се дължи на нейните 

кръвопречистващи функции.
Чаят от билката повишава работоспособността, 

концентрацията и премахва умората и отпадналостта.
Страдащите от интензивен косопад могат да си 

помогнат с коприва. 100 г нарязани листа от коприва 
се залива с 0.5 л вода и 0.5 л оцет. Сместа се вари 30 
минути и се прецежда. Вечер преди лягане косата се 
изплаква с така приготвената отвара.

 „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  - САТОВЧА
На телефон 0879/12-17-14 можете да 

подадете сигнали за замърсяване на околната 
среда и за нарушения на екологичното 
законодателство. 
Сигнали се приемат в рамките на работната 

седмица от 08.00ч. до 17.00ч. 
При аварийни ситуации за замърсяване 

на околната среда в извънработно време 
могат да се подават сигнали на телефон: 
0894/588-939 или 07541/20-66. 
При подаване на сигнал по телефона, по 

електронен път или чрез внасяне на писмо в 
деловодството на Общинска администрация, 
в информацията, която предоставяте, трябва 
да фигурира както описание на нарушението, 
така и вашите данни – име, адрес и телефон 
за писмен отговор на вашия сигнал. Имате 
право и трябва да изискате такъв отговор, за 
да сте сигурни, че сигналът е приет и ще бъде 
извършена проверка на място!

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Един крадец влязъл  посред нощ в една къща, сигурен, 
че няма никой.
Както си тършувал, чул един глас:
- И аз те гледам, и Исус те гледа.
Поогледал се крадецът, не видял никого и продължил 

да тършува.
Гласът пак се чул:
- И аз те гледам, и Исус те гледа.
Светнал крадецът с фенерчето си и гледа един папагал.
- Ти кой си ?-попитал крадецът.
- Аз съм Методи.-отговорил папагалът.
- Какъв Методи?Това име на папагал ли е?
- А бе и Исус не е име на доберман, ама виж как те гледа.

ПОСТЕН ЗЕЛНИК
Необходими продукти: 1 кг 

брашно, 500 мл вода, 1 кафена 
лъжичка сол
Продукти за плънката: 300 

г кисело зеле, 200 г ориз, 300 
мл олио, 500 мл вода, 1/2 чаена 
лъжичка черен пипер, 1 чаена 
лъжичка червен пипер.
Начин на приготвяне: От водата, брашното и солта 

се замесва не много твърдо тесто. Разделя се на 10 топ-
чета, от които две са по-големи. От тях се разточват две 
по-дебели кори. Останалите 8 се разточват на по-тънки 
кори. Оставят се малко да изпръхнат.
Киселото зеле се нарязва на ситно. Сгрява се олиото, 

слага се червеният пипер, добавя се зелето и се запърж-
ва да омекне зелето (с малко вода). Прибавят се изми-
тият ориз и останалата вода. Вари се до омекване на 
ориза. Поръсва се с черния пипер и се разбърква добре.
В средна тава намазана с олио се слага едната дебела 

кора, ръси се плънка. Отгоре се слага една от тънките 
кори и пак се ръси плънка. Повтаря се с всички кори, 
като най-отгоре се слага втората дебела кора и се на-
мазва с олио.
Пече се при загрята предварително фурна на 150 

градуса, 30 минути. Сервира се топъл!

Роенето на пчелите е обу-
словено от естествения им ин-
стинкт. През пролетта майките 
много активно снасят яйца и в 
кошерите се появяват търтеи, 
което е признак за наближава-
що роево време при пчелите. 
Броят на пчелите в кошера се 
увеличава и съответно нама-
лява тяхното натоварване с ра-
бота. Настъпва период, в който 
активната паша не е започнала 
и със събиране на прашец и 
нектар се занимава само част 
от пчелите, а броят на намира-
щите се в кошера личинки не 
съответства на количеството 
на хранещите ги пчели. Май-
ката, след като запълни всички 
рамки с яйца, няма възможност 
да снася. И това пробужда у 
пчелите инстинкта за размно-
жаване - роенето.
Естественото роене е неже-

лателно тъй като предшества 
или се застъпва с главната 
паша. Отразява се неблаго-
приятно върху пчелното се-
мейство, защото пчелите без-
действат в продължение на 
около две седници.

Колкото по-силно е едно 
пчелно семейство, толкова по-
голяма е вероятността от про-
ява на роево настроение.
Ето и други причини за ро-

енето:
Натрупване на млади пчели 

в семейството.
Липса на работа за младите 

пчели за хранене на личинките 
и построяване на пити.
Стара майка. Всички семей-

ства с над 2-годишни майки са 
способни да правят роеве.
Кърлежи и други заболява-

ния по пчелите.
Недостатъчна вместимост 

на кошера.
Отглеждане на пчелите в 

стари и тъмни рамки, в които 
на пчелите им е горещо.
Недостатъчна вентилация 

на гнездото, малък вентилаци-
онен отвор и др.
Малко гнездо.
Горещо време. Непокрити 

кошери, които са на слънце.
Отглеждане на прекалено 

ройливи семейства. Непра-
вилна племенна дейност.
Липса на паша.


