




ологичното и генетичното разнообразие на дивите 
популации и техните хабитати;
♦ инвестиции с цел повишаване добавената стой-

ност на рибната и нерибна продукция и подобряване 
качеството и безопасността на продукта;
♦ повишаване на енергийната ефективност с 

въвеждането в стопанствата за аквакултури на 
възобновяеми източници на енергия и намаляване на 
енергиините загуби;
♦ повишаване на качеството или добавената стой-

ност на продуктите от аквакултури;
♦ диверсификация на продукцията от отглежданите 

видове риба или други аквакултури;
♦ подобряването на условията на труд и безопасност 

за работещите в сектора и/или въвеждане на системи 
за контрол на качеството, безопасни условия на труд 
и опазване на околната среда и водите, включително 
въвеждане на интегрирани системи;
♦ свързани със здравето на животните и хуманно-

то отношение към тях, включително закупуване на 
оборудване за предпазване на стопанствата от диви 
хищници;
♦ диверсификация чрез развиване на допълнителни 

дейности, свързани с основната дейност на стопан-
ството за производтво на аквакултури, включително 
за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите 
екологични услуги или образователни дейности в 
областта на аквакултурите;
♦ други дейности по прилагането на технически 

решения и иновации по отношение на производ-
ствените съоръжения и оборудване и въвеждането 
на нови технологии.
Подаването на проектното предложение по насто-

ящата процедура се извършва изцяло по електронен 
път чрез Информационната система за управление и 
наблюдение на Структурните инструменти на Евро-
пейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с 
използването на Квалифициран електронен подпис 
(КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния 
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/
Кандидатите могат да задават допълнителни въ-

проси и да искат разяснения във връзка с Условията 
за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок 
за подаване на проектни предложения, а именно до 
17.00 ч. на 14.10.2019 г. Допълнителни въпроси могат 
да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.
government.bg.

До 10-ти септември: 
ЗКПО
Деклариране на направените 

залози и данъка от организато-
ри на хазартни игри и от опе-
ратори на телефонна или друга 
електронна съобщителна услу-
га за проведени през предход-
ния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез 
цената на телефонна или друга електронна съобщи-
телна услуга. Внасяне на този данък от операторите на 
телефонна или друга електронна съобщителна услуга.

Въпрос: НЗОК поема ли разходи за лечение на 
лаймска болест в чужбина? /след продължително 
неуспешно лечение в България/ От къде мога да по-
луча европейска здравна карта?
Отговор от НЗОК: За да бъде издадена ЕЗОК,  трябва 

да подадете  заявление  чрез районната здравноосигури-
телна каса (РЗОК) по постоянен или временен адрес в 
определени пунктове за това. Те се основно в клоновата 
мрежа на Банка ДСК. Заявлението за издаване на ЕЗОК 
се подава лично или от упълномощено лице, на което 
е предоставено пълномощно да подаде заявлението, 
както и за получаване на издадената ЕЗОК по място 
на подаване на заявлението (на гърба на заявлението е 
бланковото „Пълномощно“).
На интернет страницата на НЗОК в меню „Между-

народни въпроси“ - подменю „Европейска интеграция“ 
– линк „Издаване на ЕЗОК“  е предоставена възможност 
заявлението за издаване на ЕЗОК да се разпечата. Там 
са публикувани и „Указания за попълване на заявле-
нието“, както и „Списък с пунктовете за приемане на 
заявления за ЕЗОК.
Информираме Ви, че използването на този документ 

се извършва само при временен престой на територията 
на другите държави членки на Европейския съюз (ЕС), 
когато целта на престоя в тях не е медицинска/лечеб-
на, а е свързана с туризъм, гостуване, краткосрочно 
командироване.
ЕЗОК не е предвидена за провеждане на планирано 

лечение, диагностика и/или изследвания извън компе-
тентната държава на осигуряване,  поради което ако па-
циентът сам пожелае да се лекува в другата държава от 
ЕС, той ще трябва да представи европейски формуляр за 
планираното лечение (S2) или лично ще заплати цената 
на ползваните медицински услуги в другата държава.
Като лице с непрекъснати здравноосигурителни права 

съгласно българското законодателство, Вие имате пра-
во да кандидатствате за получаване на предварително 
разрешение за провеждане на необходимото лечение в 
друга държава от Европейския съюз (ЕС).
В съответствие с относимото европейско законода-

телство вариантите са два:
1. по реда на Регламент (ЕО) № 883/2004 за коор-

динация на системите за социална сигурност и Регла-
мент (ЕО) № 987/2009 за прилагането на Регламент № 
883/2004, а именно – за провеждане на планово лечение 
в ЕС с т.нар. формуляр S2 за планово лечение.
Принципът за финансиране на планова медицинска 

помощ в ЕС (срещу издаден формуляр Е112/S2) изисква 
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НАП НА СРЕЩА С РАЗРАБОТЧИЦИ НА 
СОФТУЕР ЗА ПРОДАЖБИ: НОВО ОТЛАГАНЕ 
НА СРОКОВЕТЕ ПО Н-18 НЯМА ДА ИМА   
Според НАП ново отлагане 

на сроковете за привеждане 
на софтуерите за управление 
на продажбите (СУПТО) в 
съответствие с изискванията 
с Наредба Н-18 няма да има. 
Това стана ясно на среща, 
провела се между експерти 
на приходната агенция и 
производители, внедрители 
и ползватели на софтуер за 
продажби.
От НАП сочат, че в оставащите месеци до края на 

януари 2020 г., респективно до края на март, трябва 
да бъде направено необходимото за разработване, де-
клариране пред НАП и внедряване при търговците на 
СУПТО, съобразено с новите правила.
На срещата присъстваха български представители на 

световни софтуерни компании, като за пореден път бе 
уточнено, че локалните внедрители могат да създадат 
и инсталират СУПТО, съобразно местните законови 
изисквания, без да се налага платформи като Microsoft, 
SAP, Oracle и други международни компании да се 
превръщат в софтуер за управление на приходите. В 
списъка на НАП за софтуер за продажбите вече има 
такива, разработени на основата на чуждестранни 
софтуерни решения.
В рамките на общественото обсъждане ще бъдат ко-

ментирани и предложени за промяна някои текстове на 
наредбата, за да се улесни разбирането и прилагането й. 
Предстои изготвянето и на подробно указание от НАП 
за прилагането на нормативния акт, беше съобщено 
още на срещата.
В следващите седмици предстоят нови срещи на 

екипа на НАП с различни професионални и браншови 
организации, както и с разработчиците на софтуер за 
продажби.

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА МЯРКА 2.2 
„ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“
Управляващ орган на Програмата за морско дело и 

рибарство 2014 – 2020 кани желаещите да предста-
вят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 
„Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, 
иновативни, конкурентоспособни и основани на зна-
ния аквакултури, характеризиращи се с ефективно 
използване на ресурсите”, като обявява процедура 
чрез подбор на проекти: BG14MFOP001-2.011 „Про-
дуктивни инвестиции в аквакултурите“.
Крайният срок за подаване на проектни предложе-

ния е 17,00 часа на 04.11.2019 г.
Чре з  процедура  з а  подбор  на  про екти 

BG14MFOP001-2.011 „Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите“, мярка 2.2 „Продуктивни инвести-
ции в аквакултурите“ се цели изграждането на нови 
и модернизацията на съществуващи предприятията 
за аквакултури и диверсификация на доходите чрез 
развиване на допълнителни дейности.
Чрез прилагането на дейностите, предвидени в 2.2 

„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ ще се 
даде възможност за подобряване на конкурентоспо-
собността и жизнеспособността на предприятията в 
сектора на аквакултурите, включително подобряване 
на безопасността и условията на труд; ефективно из-
ползване на ресурсите чрез намаляване на енергоем-
костта на прозводствените процеси и на използваните 
естествени ресурси; по-високо равнище на опазване 
на околната среда и биологичното разнообразие.
По настоящата мярка режимът на държавните/

минимални помощи не е приложим.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ 

се реализира с финансовата подкрепа на Европей-
ския съюз чрез Европейския фонд за морско дело 
и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на 
територията на Република България.
Общият размер на безвъзмездната финансова по-

мощ по процедурата е 10 285 345 лева.
Минималният размер на допустимата безвъзмездна 

финансова помощ – 30 000 лева.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна 

финансова помощ е 550 000 лева.
Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се 

предоставя в рамките на определения бюджет за нея в 
ПМДР 2014 – 2020 г. и е в размер от 50 до 100 на сто 
от общите допустими разходи за дейности, от които:

75% съфинансиране от ЕФМДР и
25% съфинансиране от националния бюджет.
Безвъзмездна финансова помощ по настоящата 

процедура се предоставя за следните дейности:
♦ възстановяване и/или реконструкция и/или мо-

дернизиране на съществуващи обекти за аквакултури;
♦ изграждане на нови съвременни пълносистемни 

или непълносистемни стопанства;
♦ инвестиции в създаването/преустройство на 

рибовъдни стопанства за биологично производство 
на аквакултури, включително сертифицирането на 
дейността им;
♦ ефективно използване на естествените ресурси, 

в това число намаляване потреблението на вода чрез 
многократното й използване (оборотни системи);
♦ намаляване отрицателното въздействието на 

обектите за аквакултури върху околната среда, би-

 ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР   
 СЕПТЕМВРИ 2019г.

пациентът да представи в чуждото лечебно заведение 
издадения от компетентната институция (в случая 
НЗОК) формуляр, който гарантира на болницата поема-
нето на разходите за предстоящото лечение. Лечебното 
заведение се отчита към местния здравен фонд, с който 
работи, и този здравен фонд заплаща стойността на 
оказаната медицинска помощ. Последващо чуждият 
здравноосигурителен фонд изисква от компетентната за 
пациента здравноосигурителна институция да възста-
нови направените разходи за лечението. При издадено 
разрешение от НЗОК за планирано лечение (преносим 
документ S2) се покриват само стойността на лечебните 
дейности. За сметка на пациента остават разходите за 
транспорт, за настаняване в хотел или общежитие, разхо-
дите за придружител, разходите за избор на лекар/екип, 
разходите извън стандартното настаняване в лечебното 
заведение, както и законово регламентираните допла-
щания от пациентите, които се заплащат и от местните 
осигурени лица.
Трябва да имате предвид, че преценка на възможност-

ите за лечение на територията на България (съответно 
дали са налице основания за препоръчване на лечение 
в чужбина) се извършва  от експертен съвет  от специа-
листи по профила на заболяването, до който се изпраща 
цялата преписка за експертни писмени становища. На 
база на тези становища се издава разрешение (респ. 
мотивиран отказ) за формуляр S2.
При провеждане на планово лечение по реда на ре-

гламентите, с представяне на европейски формуляр S2, 
чуждата клиника трябва да има договор със съответен 
здравен фонд (за това се иска потвърждение, заедно с 
медицинската и финансова оферта, която трябва да се 
предостави при кандидатстване) – т.е. чуждата клиника 
трябва да удостовери, че работи по линия на здравното 
осигуряване и предложеното Ви лечение би могло да се 
осъществи срещу представяне на европейски формуляр 
S2 (стар Е112). Ако клиниката е частна, формулярът 
няма да се приеме  и ще очакват заплащане от Вас.
Трябва да имате предвид, че ако става въпрос само за 

преглед или консултация, без да има план за последва-
що лечение,  не би могло да Ви се издаде формуляр S2 
за това. Вариант е да си заплатите за консултацията и  
когато получите  подробен план за лечение, тогава да 
кандидатствате за Е112/S2.

2. Вие имате право и  на трансгранично здравно об-
служване в друга държава от  ЕС/ЕИП/Швейцария по 
отношение на медицинската помощ, заплащана от НЗОК  
по чл. 45, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване. Това 
право произтича от Директива 2011/24/ЕС за упражнява-
не на правата на пациентите при трансгранично здравно 
обслужване. В този случай не се издава формуляр S2. 
Здравната каса поема разходите за лечение в друга 
държава-членка на ЕС, при условие че са изпълнени ус-
ловията на директивата за възстановяване на разходите. 
За  здравни услуги, които изискват планиране в собст-
вената държава (например - при стационарно лечение 
в България, свързано с поне една нощувка в лечебното 
заведение, както и за високоспециализирано лечение, 
свързано със значителни разходи за специализирана 
медицинска апаратура и инфраструктура) осигурено-
то лице трябва да разполага преди това с разрешение 
НЗОК за последващо възстановяване на разходите за 
това лечение. Здравната каса е задължена да възстанови 
разходите срещу представяне на подробна фактура за 
съответната сума, която е била изплатена, включваща 
ползваните здравни услуги. Сумата подлежи на възста-
новяване до нивото на заплащане за същите здравни 
услуги в България.
За  здравни услуги в амбулаторни условия (т.е. пре-

гледи, консултации, изследвания в извънболничната 
помощ, без високоспециализираните медицински 
дейности) не е необходимо предварително разрешение 
от НЗОК. В този случай  лицата заплащат на лечебното 
заведение в държавата членка  по местолечение стой-
ността на предоставеното им здравно обслужване. След 
завръщане в страната ще бъдат възстановени разходите 
за предоставеното им здравно обслужване в държавата 
членка по местолечение, до размера на разходите, които 
НЗОК заплаща за съответното здравно обслужване, ако 
е извършено на територията на България.
В случай че стойността на предоставеното в друга 

държава-членка здравно обслужване е по-малка от стой-
ността, която НЗОК заплаща за съответното здравно об-
служване, ако е извършено на територията на България, 
на лицата се възстановява не повече от действително 
направените разходи.
Повече информация по въпроса може да намерите на  

интернет страницата на институцията, в меню „Между-
народно сътрудничество“, линк „Трансгранично здравно 
обслужване.
Ако желаете, може да посетите Приемната за гражда-

ните в  сградата на Централното управление на НЗОК, 
на ул. „Кричим“1, в която ще бъдете консултиран на 
място от експерти на институцията.



КАК ДА ПОДДЪРЖАТЕ ДОМА СИ ЧИСТ, 
АКО В НЕГО ЖИВЕЕ КУЧЕ?    

Кучето е страхо-
тен, верен и много 
сладък приятел, кой-
то носи усмивки... 
и малко мръсотия 
вкъщи. Все пак, това 
не е причина да не 
допуснете любимец 
у дома. Просто ще 
трябва да правите 
някои неща по-чес-
то - да, става дума за почистване на дома след кучето. 
Ето как да имате чист дом с куче, когато в него се 

настани нов четириног косматко. 
1. Вземете си специална четка за почистване на косми 

– има такива, предназначение за почистване на косми 
от домашни любимци. Тя ще ви отърве от козината по 
дрехите, дивана и останалите мебели. 

2. Редовно режете и оформяйте ноктите на кучето – 
така ще му спестите дискомфорта от големите нокти, 
евентуална болка, заради това, че са твърде дълги и ще 
спасите мебелите си от драскотини. 

3. Вземете се прахосмукачка – това е най-доброто 
решение за почистване вкъщи. Тя се ви помогне да 
оберете всички косми, нечистотии и частици, които са 
попаднали в дома ви. Ако се замислите, даже е забавно 
да чистиш с прахосмукачка, а и горите калории, така че 
го правете по-често и с удоволствие. 

4. Купете си препарат за почистване на упорити пет-
на – без съмнение ще ви трябва. Кал, пръст или други 
замърсявания все ще се появяват в даден момент. Трябва 
да можете да реагирате веднага, за да се заличат. Може 
да сложите постелката пред входната врата, както и да 
имате кърпа за почистване на лапите на кучето след 
разходка. 

5. Добра кучешка храна – хранете го с препоръчител-
ни продукти за неговата порода. Може да го поглезите 
и с някое вкусно лакомство от време на време, като на-
града, че е очарователен и послушен домашен любимец. 

6. Къпете го – не много често, но не и твърде рядко. 
Стремете се да го изсушите веднага след баня, особено 
през зимата, за да не настине. 

7. Пригодете му място за спане – постелка и завив-
ка, които да бъдат само негови и да си знае, че това е 
мястото му за спане. 
Както виждате, необходими са съвсем малко повече 

усилия, за да поддържате дома си чист, когато в него 
живее куче. За сметка на това, усмивките, доброто 
настроение и обичта, които ще получите, ще бъдат в 
пъти повече.

КАК ДА ОЗДРАВИТЕ ПОЧВАТА СЪС 
СИДЕРАТИ ЗА ДОМАТИТЕ 

Сидератните култури се отглеждат с няколко цели като 
това да подобрят качеството на почвата за сметка на ес-
тественото „разхлабване“ чрез корените, да защитят поч-
вата от ерозия и да създадат конкуренция на плевелите с 
насищане с органичен материал. Именно затова и сиде-
ратите се наричат „зелен тор“.
Всъщност ползите от тези култури не се огранича-

ват само до торенето и ограничаването на ерозията. С  
правилен избор на „зелен тор“ е напълно възможно да 
се намали количеството на патогенни микроорганизми, 
което е особено важно при отглеждането на домати на 
малки участъци и в оранжерии, където е невъзможно да 
се прилагат пълноценно правилата на сеитбооборота – 
отглеждане на едно и също място не по-често от веднъж 
на три години.
При фитофтора по доматите белият синап действа чрез 

биофумигация.
Болестта се предизвиква от фитопатоген, постоянно 

присъстващ в повечето почви, който се активира при 
влажно и хладно време. Той е в състояние за много крат-
ко време да унищожи плодовете на усърдната ни работа. 
За профилактика и борба с фитофтората, освен агрохи-
мичните мероприятия е добре да се засява бял синап.
Последователите на органичното земеделие наричат 

синапа „градинска бавачка“. Той е богат на ефирни мас-
ла, които оздравяват почвата не само при фитофтора, но и 
срещу други патогени, предизвикващи кореново гниене.
Растението действа като биофумигант на прилична 

дълбочина, тъй като корените му могат да достигнат до 

три метра. Така работи и срещу уплътняването на поч-
вата и насищането и с кислород.
Методите на биофумигация се прилагат предимно 

от любителите на органичното земеделие. Синапените 
растения произвеждат газ –  изотиоцианат. Той се об-
разува при повреждане на клетките (при раздробяване, 
косене или смилане), а съединенията, наречени глю-
козинолати влизат в контакт с почвените ензими при 
влажни условия.
Разкисляване на почвата с помощта на фацелия
Известно е, че доматите не понасят кисела почва, но 

се чувстват добре в неутрална. Основно преимущество 
на фацелията е това, че при разлагане действа като раз-
кислител и създава благоприятна среда за кореновата 
система на доматите.
Фацелията, подобно на горчицата, съдържа много 

етерични масла във всички части на растенията.
Тя се развива и разлага много бързо и е добре да се 

засява в началото на пролетта. Добре е да се оставят 
няколко растения, които да привличат пчелите, защото 
фацелията е медоносно растение.
Мъхнатият фий е най-добрия сидерат за доматите
Известен е още като 

пясъчен фий и глушина.
В резултат на редица 

научни изпитания в щата 
Мериленд екип от спе-
циалисти установили, че 
мъхнатият фий съдържа 
неизменно високи коли-
чества азот и биомаса.
Растенията не само 

могат да осигурят необходимото количество азот за 
пълноценното развитие на доматите, но доставят и две 
други основни хранителни вещества – фосфор и калий 
в значителни количества, както и редица други микро-
елементи.
Глушината може да се отглежда като зимна култура, 

която се засява около два месеца до настъпване на зима-
та. Растенията поникват за около седмица и при дости-
гане на 12 см височина, се срязват – от тях се приготвя 
течен тор, който се разрежда в съотношение 1 към 10.
Може да се избере и друга опция – като бавно дейст-

ващ зелен тор. В този случай растенията се срязват ме-
сец след засяване, когато са все още млади (на височина 
около 6 см). Заравят се плитко в повърхностния слой и 
биомасата постепенно се трансформира от почвените 
микроорганизми. Възрастните растения на пясъчния 
фий се разлагат много бавно и до момента на засаждане 
на доматите няма да се получи желания ефект.

ТРОМБОЦИТИТЕ: КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ?
Тромбоцитите, нари-

чани още кръвни плочи-
ци се създават в костния 
мозък. Те са много важни 
за процеса, наречен кръ-
восъсирване. Тези толко-
ва малки клетки живеят 
само 10 дни, след което 
се обновяват с нови.
При нараняване, за да не изтече кръвта , се образува 

кръвен съсирек, който по естествен път спира настъ-
пилото кръвотечение.  
Някои хора се нуждаят от повече време, за да се спре 

кръвотечениетоп им, ако имат по-малко на брой кръв-
ни плочици в кръвта.
Освен тях, има още фактори, които оказват влияние 

на кръвосъсирването. Напр. нивата на албумина, кой-
то се изработва в черния дроб .
Референтните стойности на тромбоцитите са от 150 

.000 бр./ микролитър до 345 000 бр./ микролитър.
Ако те са под долната граница, тогава е налице  

тромбоцитопения. Ако са над горната граница, се на-
блюдава тромбоцитоза.
Повишеният брой на тромбоцитите оказва влияние 

върху работата на костния мозък, възпалителните про-
цеси в тялото и на процеса на кръвосъсирване.
Тромбоцитодата се наблюдава често след стресови 
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

ЧЕРВЕНА ДЕТЕЛИНА 
Червена дете-
лина /Trifolium 
pretense/ пред-
ставлява мно-
гогодишно тре-
висто растение 
от  семейство 
Бобови .  Има 
и з п р а в е н о 
стебло с висо-
чина до 10-15 см. Цветовете й са розови и червени. 
Листата са зелени и кръгообразни, със светлозелена 
ивица в средата. Червената детелина цъфти от май до 
юли месец. Среща се по ливадите из цяла България, 
в Европа и Азия, среща се и в Северна Америка. 
Червената детелина има дълга история като фу-
раж за добитъка, но се използва и като лекарство, 
благодарение на многобройните полезни свойства 
и качества. 
През 1930 година червената детелина е много попу-
лярно противораково средство, което се предписва 
при рак на яйчниците, гърдата и лимфната система. 
Сърповидното набраздяване на листата от червена 
детелина е било смятано за знак, че билката може 
да помогне при катаракта. 
Състав на червена детелина
Сред ключовите компоненти на червената детелина 
са флавоноиди, фенолни глизкоди, мастни киселини, 
нишесте, кумарини, минерални киселини, етерично 
масло, салицилати, ситостероли и изофлавони. 
Изофлавоните са химикални на растителна основа, 
които предизвикват подобен на естроген ефект в 
тялото. Билката съдържа фосфор, ниацин, калий, 
витамини С и Е, магнезий, хром, калций, медни и 
железни соли, антитуморни компоненти.

 „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: 

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                                                                                                              

Малко еврейче влиза в магазин и подава буркан:
- Два литра мед може ли?
- Може. Дай буркана да ти сипя от наливния. – казала 

продавачката.
Продавачката му сипала 2 литра мед. Еврейчето взело 

буркана и тръгнало да излиза от магазина.
- Тате каза, че ще плати утре.
- А-а-а, не може! - развикала се продавачката.
Взела буркана и изсипала меда обратно. Еврейчето 

излязло на улицата. Погледнало в буркана, как се стичат 
остатъците от меда и си казало:

- Прав беше тате, за два сандвича ще стигне…

В магазина продавачката ме пита с усмивка:
- Какво обичате?
- Ами обичам уиски и бира... ама съм дошъл за хляб...

алко еврейче влиза в магазин и подава буркан:

СЕЛСКА ВИТА БАНИЦА С ЛИМОНАДА     
Продукти:
-кори за баница
-  1 пак. плътни, тип 

одрински
- яйца  5 бр.
- сирене 300 г 
- лимонада -  300 мл
- олио -  1 непълна ч.ч. 
 Приготвяне: Дори да не 

сте сръчна домакиня с опит, 
ще се справите с приготвя-
нето на тази баница. 
Яйцата се разбиват с вилица и постепенно се прибавя 

лимонадата, сиренето се натрошава. 
Взимаме една кора, намазваме с мазнина и поръсва-

ме с натрошено сирене. Завиваме на руло и слагаме в 
предварително намазнена и набрашнена тава. 
Повтаряме до изчерпване на продуктите. Заливаме 

корите с плънка с приготвената смес от яйца и лимо-
нада и оставяме за 10-15 минути, докато течността 
попие добре. 
Витата баница се пече в загрята на 180 градуса фурна 

за около 40 минути или до готовност. 
състояния (хирургична операция), след раждане, при 
различни инфекции, а също и при възпалителни про-
цеси,  и при отстраняване на далака (слезка).
Ниските стойности на кръвните плочици може да се 

дължи на различни болестни процеси в костния мо-
зък, а също при лъче- и химиотерапия, болести като 
левкемия, при авитаминоза и липса на желязо в кръв-
та. Наблюдава се още при имунни и автоимунни забо-
лявания, и продължително вземане на някои лекарства 
Често това заболяване тромбоцитопения е времен-

но, но състоянието трябва да се следи от лекар-спе-
циалист.
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