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„ДА ИЗЧИСТИМ  БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО” - 14.09. (СЪБОТА)
НАЧАЛЕН ЧАС - 8.30 ЧАСА

За информация и съдействие 07541/21-16
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА САТОВЧА,
Нека всеки от нас излезе и почисти пред дома си, градинката, парка или 

най-близкия до него тротоар.
Община Сатовча ще подсигури необходимите чували, ръкавици и извозване-

то на отпадъците.
Нека направим света около нас по-чист, 

по-уютен и по-зелен.
Сборни пунктове пред сградата на об-

щинска администрация за село Сатовча и 
пред кметствата за останалите населени 
места.

Уважаеми учители, ученици и 
родители,  

Честит първи учебен ден!
Той е празник, посветен на тър-

жеството на духа и знанието, 
символ на стремежа к ъ м 
наука и просвеще- ние. 

Образованието е 
най-добрата инвести-
ция и високите постиже-
ния на  учениците от общи-
ната ни доказват това. 

Като честитя този празник 
на всички вас, най-сърдечно 
пожелавам: На учениците – лю-
бознателност и всеотдайност 
към трупането на знания, упо-
рит труд и вяра във възможност-
ите. 

Днес най-много се вълнуват 
първокласниците, които за първи 
път прекрачват училищния праг.
На Вас мили деца желая да бъде-
те здрави, усмихнати и щастливи! 

Вярвайте на вашите учители! В 
училище ще се научите да търси-
те и откривате приятелства, ще 
станете по-самостоятелни, ком-
петентни и уверени в собствените 
сили. 

На учителите – с любов да от-
крехвате пред своите възпита-
ници вратата към чудния свят на 
знанието; все така отговорно и 

всеотдайно да изпълнявате ми-
сията си на просветители 

и неуморно да съз-
давате и пазите бо-
гатството за всяко 

училище - неговите 
възпитаници. 

На родителите –бъде-
те търпеливи и помагайте на 

своите деца и учителите им по 
стръмния път на познанието.
С пожелание за спорна и успеш-

на учебна година,
Д-р Арбен Мименов

Кмет на община Сатовча

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Обучението и възпитанието на 
децата и учениците в детските 
градини и училищата на община 
Сатовча винаги е била приоритет-
на задача на общинското ръковод-
ство, а също така и утвърждаването 
на учебните и детски заведения 
като ефективни образо-
вателни структури, оси-
гуряващи пълноценни 
условия за провеждане 
на качествен учебно-въз-
питателен процес. И през 
новата учебна година 
първостепенни в образо-
вателната система оста-
ват дейности, свързани с 
подобряване и обновя-
ване на сградния фонд, 
естетизиране на учебна-
та среда, въвеждане на 
нови образователни тех-
нологии, разработване 
на проекти и усвояване 
на средства по Опера-
тивните програми, пълен 
обхват на децата и уче-
ниците, подлежащи на 
задължително обучение, 
осигуряване на безпла-
тен транспорт за превоз 
на ученици, своевремен-
но доставяне на необхо-
димите количества дър-
ва и нафта за отопление 
на учебните и детски 
заведения. Ще продъл-
жат да функционират 
13-те учебни заведения 
в общината, от които 3 начални 
училища, 5 основни, 1 обединено 
училище и 4 средни училища . В тях 
ще се обучават 1485 ученици, които 
ще бъдат организирани в 90 пара-
лелки от I до XII клас. За първи път 
училищния праг ще прекрачат 115 
първокласници. Във всяко населе-
но място има открита целодневна 
детска градина, а в селата Плетена, 
Кочан, Ваклиново и Вълкосел и дет-
ски ясли. В рамките на плануваните 
финансови средства е извършен те-

кущ ремонт на сградите и учебните 
помещения и са създадени необхо-
димите условия и предпоставки за 
нормално отпочване на учебните 
занятия. 

В момента се изгражда физкул-
турен салон в Училище – Кочан по 

проект, с който Общинска админи-
страция Сатовча кандидатства за 
финансиране пред Министерство 
на финансите. Също така Общи-
ната кандидатства пред министер-
ството на образованието  училища-
та и детските градини в село Долен 
и село Осина да бъдат одобрени и 
обявени като защитени през   учеб-
ната 2019/2020 година. Общинска-
та администрация кандидатства 
пред образователното министер-
ство четирите  гимназии в селата: 

Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен 
да бъдат включени в списъка на сре-
дищните училища за новата учебна 
година - 2019/2020 година. Общи-
ната реализира проект "Различни, 
но равни" , съвместно с НПО и ДГ - 
Сатовча, чрез който ще се подобри 

учебно-възпитателния 
процес в детската гра-
дина чрез допълнителни 
занимания на децата, съ-
гласно техните интереси 
в областта на изкуството, 
музиката и спорта. Подо-
бен проект се изпълнява 
съвместно между Об-
щинската администра-
ция, НПО и СУ – Сатовча 
и Детска градина Вълко-
сел. И през новата учеб-
на година ще продължи 
добрата практика за дос-
тавка на пресни плодове 
и зеленчуци по схемата 
„Училищен плод”. За уче-
ниците от I до IV клас ще 
бъде организирана топла 
закуска. Доставени са 
безплатните учебници от 
I до VII клас, както и за-
дължителната училищна 
документация за нача-
лото на учебната година. 
Училищата и детските 
градини са осигурени с 
необходимите количе-
ства дърва и нафта за 
отопление. Изпълнение-
то на всички тези задачи 

ни дава основание и самочувствие 
да кажем, че с всяка изминала го-
дина се повишава ефективността 
на общинската образователна сис-
тема, коментира кметът на общи-
ната д-р Арбен Мименов, постига 
се по-добра и по-качествена учеб-
на среда и се води по - ефективен 
учебен процес, за което искрено 
благодаря на целия педагогически 
и непедагогически персонал, рабо-
тещ в учебните и детски заведения 
на община Сатовча.

Готовност за 
новата учебна година ЗАПОВЕД № 396/ 02.09.2019 г.

На основание чл.8, ал.2 от Избор-
ния кодекс и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА

ОБРАЗУВАМ:

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ със съ-
ответната номерация и адрес за 
произвеждане на избори за об-
щински съветници и кметове на 27 
октомври 2019 г., съгласно прило-

жението, което е неразделна част 
от настоящата заповед.

Препис от настоящата запо-
вед да се сведе до знанието на ТЗ 
„ГРАО” - Благоевград, ОИК – Са-
товча, отдел „ГРАО” - Сатовча, 
кметовете на кметства и публику-
ва на интернет страницата на об-
щината.

Контролът по изпълнението на 
заповедта възлагам на Секретаря 
на общината.

ИЗБОРИ — 2019
Избори за общински съветници и 

за кметове на 27 октомври 2019 г.

Д-р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча

ПРИЛОЖЕНИЕ към Заповед № 396/.02.09.2019 год.
ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САТОВЧА
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Краен срок: 16 септември 2019 
г. 

За създаването на видео игри мо-
гат да допринесат широк спектър 

от личности с уникални качества. 
И именно това се стремим да пока-
жем с нашата програма Game.

Целта на задачата е да доразви-
еш сценарий по зададено начало 
за видео игра. Ние искаме да разбе-
рем как мислиш, колко креативен 

човек всъщност си и колко добре 
можеш да разкажеш идеите си пред 
заинтересована аудитория – неща, 
които са от голямо значение в про-

цеса на 
с ъ з д а -
в а н е 
на една 
интри-
гуваща 
в и д е о 
и г р а . 
Ролята, 
к о я т о 
би заел 
с тези 
с в о и 
к а -
чества, 
е мно-
го ва-

жна за гейм индустрията и ние ис-
каме да насърчим тази креативност 
и логическо мислене във все повече 
талантливи хора.

Петимата стипендианти ще по-
лучат 50% от таксата за участие в 
програмата Game.

Краен срок: 15 септември 2019 
г. 

Кампанията #ГероятСиТи на 
Националния център за безопасен 
интернет срещу 
онлайн тормоза 
и езика на омра-
зата в интернет 
продължава с 
предизвикател-
ство към млади-
те хора на въз-
раст между 14 и 
18 години. Под 
мотото „Не знам какво направи 
това лято. Разкажи ми!“ кампания-
та цели младите хора да споделят 
за направено от тях добро дело и 
да го разкажат в социалните мрежи 
в края на лятната ваканция и в на-
чалото на учебната година.

Кампанията „Не знам какво на-

прави това лято. Разкажи ми! #Геро-
ятСиТи“ е насочена към учениците 
от 6-ти до 12-ти клас, които вече са 
активни в социалните мрежи. Все-

ки желаещ има 
възможност да 
участва в том-
бола с награди, 
като публикува 
в Инстаграм или 
във Фейсбук ин-
формация за из-
вършено от него 
или някой друг 

добро дело, с хаштаг #героятсити 
към публикацията си. Информаци-
ята може да е във всякакъв формат 
или комбинация от формати – ви-
део, снимка или картинка, с кратък 
текст.

Организатор: Сдружение 
“Асоциация Родители”

Една жена влязла в ресто-
рант и поръчала супа от аспер-
жи. Няколко минути по-късно 
келнерът й подне-
с ъ л 

д и м я щ о т о 
блюдо и се оттеглил.

– Келнер! – извикала жената. 
– Елате насам.

– Да, госпожо? – приближил 
се той.

– Опитайте тази супа! – на-
редила тя.

– Какво има, госпожо? Не по-
ръчахте ли такава?

– Опитайте супата! – пов-

торила жената.

– Но какво става? Безсолна 

ли е?

– Опитайте супата!
– Да не е 

студена?
– Оп-

и т а й т е 
с у п а т а ! 
– повта-
ряла упо-
рито же-
ната.

– Но, 
госпожо, 
моля ви, 
к а ж е т е 
ми как-
во има… 
– насто-
явал кел-
нерът.

– Ако 
искате да 

разберете какво има, опитай-

те супата – не отстъпвала же-
ната, сочейки чинията.

Келнерът разбрал, че нищо 
не било в състояние да откаже 
своенравната клиентка от ка-
приза й, седнал пред чинията 
с димяща течност и след като 
огледал масата, казал с извест-
на изненада:

– Но тук няма лъжица…
– Видяхте ли? – отговорила 

жената. – Ето това исках да ви 
кажа: няма лъжица!

Всеки път, когато си спомня 
тази случка, си казвам колко 
хубаво би било да свикнем да 
назоваваме големите и мал-
ките неща, събитията, ситу-
ациите и емоциите направо, 
без заобикалки, такива, ка-
квито са.

Хорхе Букай

9 Септември 2019, Понеделник, 
Годишнина от 9 септември 

1944 г.

Годишнина от държавния 
преврат, извършен от Отечес-
твения фронт – политическо 
обединение на комунисти, зе-
меделци и Военния съюз „Зве-
но“. Малко след 2 часа на 9 
септември 1944 година отделни 
бойни групи завземат сградите 
Военното министерство, Ми-
нистерството на вътрешните 
работи, Централната поща, 
Радиото, Централната гара. 
Правителството на Констан-
тин Муравиев е арестувано, а 
по Радио София е обявен със-
тавът на първото правителство 
на Отечествения фронт. Ново-
то просъветско правителство е 
оглавено от Кимон Георгиев (9 
септември 1944 - 31 март 1946). 
Веднага са публикувани и пър-
вите укази на Министерския 
съвет: за разпускане на по-
следното и за утвърждаване на 
новото правителство. Назначе-
ни са на нови регенти - Тодор 
Павлов, Венелин Ганев и Цвят-
ко Бобошевски. Разпуснато е 
25-ото Народно събрание. По-
твърден е държавният монопол 
върху българското радио. Пуб-
ликувано е постановление на 
Министерския съвет за сфор-
миране на Народна гвардия и 
Народна милиция.

10 Септември 2019, Вторник, 
Световен ден за предотвра-
тяване на самоубийствата 

Чества се по инициатива на 
Международната асоциация 
за предотвратяване на самоу-
бийствата с подкрепата на Све-
товната здравна организация 
(СЗО). Според статистиката на 
Световната здравна организа-
ция (СЗО) средно 3000 души 
дневно правят опит за самоу-
бийство. Броят на самоубий-
ствата се е увеличил със 60 на 
сто през последните 50 години. 
Всяка година близо 1 милион 
души слагат край на живота 
си. Според прогнозите на СЗО 
броят на самоубийствата ще 
продължи да расте. По данни 
на организацията проблемът 
е най-сериозен в Източна Ев-

ропа и Русия, както и на азиат-
ския континент в Китай, Индия 
и Япония. 90 на сто от самоу-
бийствата в Европа и Северна 
Америка са резултат от психи-
чески разстройства, докато в 
Азия това най-често се дължи 
на спонтанно решение. Много 
хора, особено имайки предвид, 
че психическите разстройства 
не се възприемат добре в ня-
кои култури, не се решават да 
потърсят помощ и дори не до-
пускат тази възможност. 

14 Септември 2019, Събота,
Професионален празник на 

пожарникарите 

На 14 септември 1905 г. е уч-
редено първото професионал-
но обединение на пожарни-
карите в България. Празникът 
е обявен с решение 385 от 13 
септември 1995 г. на Минис-
терски съвет като професио-
нален празник на служители-
те от Националната служба 
за противопожарна охрана 
на МВР, която от 22 юли 2008 
г. е Главна дирекция „Пожар-
на безопасност и спасяване“. 
На 1 януари 2011 г. се създава 
Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на на-
селението“ към МВР, която 
обединява Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и спа-
сяване“ и Главна дирекция 
„Гражданска защита“ (профе-
сионалният празник на дирек-
цията е на 18 юли - датата, на 
която през 1936 г. цар Борис 
III издава указ 310, с който ут-
върждава Наредба-закон за 
противовъздушната отбра-
на и химическата защита на 
Царство България). 

Кръстовден

Православната църква от-
белязва днес църковния праз-
ник - „Въздвижение на Светия 
кръст Господен“, наричан от 
народа Кръстовден. Светата 
православна църква извършва 
поклонение на кръста Госпо-
ден четири пъти в годината - 
на третата неделя от Великия 
пост, наречена Кръстопоклон-
на, на Велики петък, на 1 август 
и на 14 септември. По древен 
обичай на този ден се прави 

водосвет и свещениците ръсят 
с кръст по домовете за благо-
словение. Според църковното 
предание Света Елена, майка-
та на император Константин 
Велики, се счита за ревностна 
християнка. Тя се отправя към 
светите места в Палестина, за 
да потърси гроба Господен, 
който два века по-рано е затру-
пан от гонителите на христия-
ните. Усилията й се увенчават 
с успех. Намерени са пещерата 
на гроба, както и три кръста. 
Кой от трите е Христовият 
кръст се разбира, когато чрез 
докосване с един от тях е въз-
кресен наскоро починал човек. 
Частица от този животворящ 
кръст Елена изпраща на сина 
си в Константинопол, а сами-
ят кръст е положен в главната 
Йерусалимска църква. След 
време над пещерата на гро-
ба Господен построяват храм, 
който съществува и до днес. 
Той е осветен тържествено на 
14 септември 335 г. На този ден 
се събират хиляди поклонни-
ци. За да могат всички да ви-
дят Светия кръст, епископът 
го повдига или го „въздвижва“ 
над главите на присъстващите. 
От това „въздвижение“ полу-
чава своето име и празникът. 
По традиция на Кръстовден се 
спазва строг пост. Народният 
празник е свързан с края на 
летния и с началото на есен-
ния селскостопански сезон. 
От Кръстовден или от Симео-
новден (1 септември) може да 
започне сеитбата на зимните 
житни култури. На Кръстовден 
се „осветява“ семето за посев. 
В някои райони на страната 
празникът е наречен гроздо-
берник, защото тогава там за-
почва гроздоберът. 

15 Септември 2019, Неделя,
Световeн ден на демокра-

цията

Отбелязва се от 2008 г. съ-
гласно резолюция 62/7 на 
Общото събрание на ООН от 
8 ноември 2007 г. за 20-го-
дишнината (3-6 юни 1988 г.) от 
провеждането в Манила (Фи-
липините) на Първата меж-
дународна конференция на 
страните с „възстановени“ де-
мокрации.

Нещата такива, каквито са – Хорхе Букай

Седмичен календар

Покана към младежи 
от 14 до 18 г. да се включат 
в игра-предизвикателство 

срещу онлайн тормоза 

 Конкурс за 5 
стипендии по 

програма Game 
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Въпрос:
Здравейте, работя като медицинска се-

стра от 2 години в България. Желая да за-
мина за Нидерландия и да работя по про-
фесията си. Моят въпрос към вас е какъв 
документ и от къде да заявя, за да докажа 
трудовият си стаж по професията в новата 
държава. 

Отговор на МТСП:
Документите, които могат да удосто-

верят трудовия Ви стаж в България са 
трудовият договор, трудовата книжка, а 
по отношение на конкретните трудови 
функции – длъжностната характеристика. 
Можете да се обърнете към НОИ за изда-
ване на Удостоверение за социалнооси-
гурителни периоди, които да бъдат взети 
под внимание при изчисление на обез-
щетения за безработица (формуляр U1). 
Този формуляр би Ви послужил в случай, 
че след като сте работила в Нидерландия 
останете без работа и осигурителните Ви 
периоди в тази страна не са достатъчни за 
определяне на обезщетение за безработи-
ца. Повече за формулярите за удостоверя-
ване на вашето положение по отношение 
на обезщетенията (социалната сигур-
ност), когато се местите в рамките на ЕС 
можете да намерите на https://europa.eu/
youreurope/citizens/work/social-security-
forms/index_bg.htm . Освен това полезна 
информация за работни места и условия 
на живот и работа в Нидерландия и други-
те страни, членки на ЕС можете да наме-
рите на : https://ec.europa.eu/eures/public/
bg/homepage , в рубриката „Условия на 
живот и работа“. Там можете да намерите 
контакти на EURES съветници във всяка 
държава, от които да получите допълни-
телна информация. 

Въпрос:
В дружеството имаме служителка, коя-

то е придобила и упражнила правото си 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст 
през м .февруари 2017г. От м.04.2019 г. се 
промени само наименованието на фирма-
та. ЕИК остана същият. При прекратяване 
на трудовия договор ще има ли право на 
обезщетение, по чл.222/3/ от КТ?  

Отговор на МТСП:
В чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) 

е предвидено, че при промяна на работо-
дателя в определените от закона случаи 
трудовото правоотношение с работника 
или служителя не се прекратява. Това оз-
начава, че трудовото правоотношение на 
всеки работник или служител се запаз-
ва при правоприемство независимо от 
промяната на работодателя. Към новия 
работодател се прехвърлят всички права 
и задължения, които произтичат от тру-
довите правоотношения (чл. 123, ал. 2 КТ), 
вкл. правото на обезщетение по чл. 222, 
ал. 3 КТ. С оглед на това при преценка на 
размера на обезщетението при пенсиони-
ране по чл. 222, ал. 3 КТ следва да се отче-
те целият трудов стажа на работника или 
служителя към датата на прекратяване на 
трудовия договор, придобит от датата на 
сключване на трудовия договор с работо-
дателя прехвърлител (първия работода-
тел). Преценката за размера на обезщете-
нието, съответно продължителността на 
трудовия стаж на работника или служите-
ля, се прави към датата на прекратяване на 
трудовото правоотношение, а не към дата-
та, на която работникът или служителят е 
придобил правото си на пенсия за осигу-
рителен стаж и възраст и го е упражнил.

Срокът за кандидатстване за авансови 
плащания за 2019 г. по мярка „Преструк-

туриране и конверсия на лозя“ и по мярка 
„Инвестиции в предприятия“ от Национал-
ната програма за подпомагане на лоза-
ро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 
г. се удължава до 25 септември. Промяната 
е утвърдена с изменения в Наредба № 6 от 
2018 г. за условията и реда за предоставяне 
на финансова помощ по НППЛВС, публи-
кувани в „Държавен вестник“ (бр. 69, от 30 
август 2019 г.).

Проекти по мярката за преструктурира-
не и конверсия се приемаха от 28 януари до 

8 февруари 2019 г., а за 
инвестиции в предпри-
ятия – от 17 до 27 юни 
2019 г. След отчитане 
на остатъчен неусвоен 
ресурс по мярката за 
конверсия, беше взето 
решение да се отвори 
допълнителен прием 
по нея в периода 19-20 
август 2019 г.

Удължаването на 
сроковете до 25 сеп-
тември ще осигури 
възможност за навре-
менно подаване на за-
явленията за авансово 
плащане от бенефици-

ентите, които имат сключени договори за 
2019 г. по Лозаро-винарската програма. 
Целта е по-доброто и целесъобразно из-
ползване на средствата, които ЕС предос-
тавя на страната ни от ЕФГЗ.

Бюджетът на НППЛВС 2019-2023 за це-
лия петгодишен период на действие по 
всички мерки от програмата е близо 262 
млн. лв., като от тях за финансовата 2019 г. 
са разпределени 52,3 млн. лв.

 От 1 септември 2019 г. се променя редът 
за изплащане на добавката за чужда помощ 
към пенсиите на лицата с увреждания, кои-
то са подали в Агенцията за социално под-
помагане (АСП) заявление-декларация за 
предоставяне на лична помощ с изричното 
съгласие тя да 
се превежда на 
АСП след сключ-
ване на трудов 
договор с асис-
тент.

За тези лица 
Н а ц и о н а л н и -
ят осигурите-
лен институт 
(НОИ) е длъжен 
да превежда на 
агенцията дъл-
жимата сума 
за добавка за 
чужда помощ 
за времето от 
датата на започване на изпълнението на 
трудовия договор с асистента (винаги от 
първо число на месеца, следващ месеца на 
сключване на договора) до края на месеца, 
в който договорът е прекратен. След като 
договорът с асистента бъде прекратен, 
НОИ ще започне отново да изплаща добав-
ката към пенсията на лицето за периода от 
първо число на месеца, следващ месеца на 
прекратяването, до края на месеца, през 
който е сключен нов трудов договор.

Промяната е във връзка с влизането в 
сила на Закона за личната помощ и на чл. 
50а от Наредбата за пенсиите и осигури-
телния стаж и засяга само лицата с увреж-
дания, които са подали заявление-декла-

рация към АСП за предоставяне на лична 
помощ от асистент. Тя се отнася единстве-
но за добавките за чужда помощ към из-
плащаните им пенсии, но не и за самите 
пенсии. Те ще продължат да се изплащат от 
НОИ по досегашния ред.

За лицата с 
увреждания, за 
които има склю-
чен трудов дого-
вор с асистент 
до 30 август 
2019 г. включи-
телно, дължими-
те за месец сеп-
тември суми за 
пенсии и други 
добавки (без до-
бавката за чуж-
да помощ) ще 
бъдат изплатени 
от НОИ с пенси-
онен запис по 

заявения от тях начин – в пощенска стан-
ция или по банков път. От месец октомври 
2019 г. изплащането им ще става в обичай-
ните срокове.

Същият ред за изплащане на пенсиите и 
добавките за чужда помощ ще се прилага 
и за лицата с увреждания, които в бъдеще 
подадат заявление-декларация за предос-
тавяне на лична помощ със съгласие за 
превеждане на добавката им за чужда по-
мощ към АСП след сключване на договор с 
асистент. 

Справки и консултации относно дължи-
мите суми за пенсии/добавки могат да се 
правят в съответното териториално поде-
ление на НОИ, което ги изплаща.

Анализът на разпределението на заяве-
ните площи с плодове показа, че при всички 
заявени за подпомагане култури, сравня-
вайки данните от миналата и настоящата 
година, не се наблюдава сериозна динамика. 
Общо заявената площ с плодове през 2019-а 
е 33 474 ха, което е с 0,52% повече, в срав-
нение със заявените площи през 2018 г. С 
най-високи променливи разходи на декар 
при плодовете са ябълките, крушите и че-
решите, а с най-ниски – ягодите, десертно-
то грозде и кайсиите. Това стана ясно след 
провелия се в Министерството на земе-
делието, храните и горите Консултативен 
съвет по плодове и зеленчуци.

Значително намаляват заявените площи с 
картофи

При зеленчуците общо заявените за 
подпомагане площи през 2019 г. са с 6,7% 
по-малко в сравнение с миналата година 
(малко над 2 000 ха). Значително намаля-
ват заявените площи с картофи – 34% или 
почти 4 000 ха, моркови с около 400 ха и лук 
– 900 ха. Увеличават се площите с домати – 
полско производство – 1 100 ха, краставици 
– полско производство – 1 000 ха, дини 850 
ха и пипер – 242 ха. С най-високи променливи 
разходи на декар при полските зеленчуци са 
пипера, доматите и патладжана, а с най-ни-
ски – дините, зелето и морковите.

Оранжерийните краставици са най-рентабилни

При оранжерийните зеленчуци има незна-
чително увеличаване на заявените за под-
помагане площи от 726 ха до 765 ха, основно 
при пипера – 23 ха. Най-високи технологични 
разходи се установяват при отопляемите 
оранжерийни краставици. Делът от подпо-
магането с обвързана подкрепа много слабо 
варира и при трите култури в неотопля-
емите оранжерии – в рамките на около 23-
25%. Най-високата рентабилност при нео-
топляемите оранжерии – 91% и съответно 
най-малко участие на подпомагането в 
нетните доходи – 28,29% се наблюдава при 
краставиците. Нормално при отопляемите 
оранжерии, делът на обвързаното подпома-
гане от разходите е с най-ниска стойност 

и варира от 7,56 до 17%.

Няма икономически мотиви за промяна на 
схемите

На база на изнесените показатели и на-
правените изчисления при плодовете не 
се установяват големи разлики в делът на 
подпомагането по обвързаната подкрепа 
от разходите за производство и на норма-
та на рентабилност. Основавайки се на под-
хода, използван при предишните промени по 
схемите за обвързано подпомагане, то към 
настоящия момент няма икономически мо-
тиви от промяна на досега съществуващи-
те схеми. Това твърдение се подкрепя и от 
факта, че въпреки, че при малините, ягоди-
те и крушите се отчитат най-високи стой-
ности на променливи разходи, при същите 
видове плодове се отчитат и най-високи 
нетни приходи и съответно най-висока 
рентабилност.

Пиперът влиза в отделна група

Въз основа на получените резултати от 
анализа, няма основание за съществена 
промяна на досега съществуващото раз-
пределение на зеленчуковите култури по 
групи в схемите за обвързано подпомагане. 
При повечето култури не е установена пря-
ка зависимост от делът на обвързаното 
подпомагане на нетния доход и нормата на 
рентабилност. Фактът, че пипера е с най-
ниска рентабилност и съответно най-голя-
ма зависимост от субсидията по обвърза-
но подпомагане до голяма степен доказва, 
че е резонно включването му в отделна гру-
па за обвързано подпомагане.

Засилване на контрола

По настояване на представителите на 
бранша ще се засили контролът упражняван 
от Държавен фонд „Земеделие“ при прилага-
не на схемите за обвързана подкрепа в сек-
тора на плодовете и зеленчуците. Целта е 
подпомагане да получат само земеделските 
стопани, които са реални производители на 
плодове и зеленчуци, които се реализират 
на пазара.

Въпроси и отговори До 25 септември се удължава 
срокът за авансови плащания 

по Лозаро-винарската програма

Официално: Засилват 
контрола при обвързаната 

подкрепа за плодове и зеленчуци
НОИ ще превежда на АСП 

добавката за чужда помощ, 
отпусната на лица

 с увреждания, получаващи 
лична помощ от асистент
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Виц на броя За реклама:

РЕДАКТОРСКА КОЛЕГИЯ:
Мария Самарджиева и Красимир Странджев
ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА:
Сибин Майналовски (merlin74@gmail.com)

МАЛКА 
обява
(до 76 

символа)
200 лева

РЕКЛАМА
(в каре)

100 лв/см2

ОБЯВА
(в каре)

050 лв/см2

След пътуване лорд Филип се връща в замъка си, 
вика слугата Джон и го пита бил ли е в негово от-
съствие при жена му лорд Никълс.

- Беше - отговаря Джон.
- И какво правиха?
- Вечеряха заедно, след това пиха портвайн, по-

сле пуснаха грамофона и танцуваха.
- И по нататък?
- Хм... после се целуваха.
- А след това?
- След това отидоха в спалнята на миледи, но из-

гасиха лампата и аз така и не видях какво правеха 
по нататък.

- По дяволите! - изругава лорд Филип. - До кога 
ще продължава тази ужасна неизвестност...

Един от плодовете, с който свързваме 
лятото е синята слива. Вкусна и сочна, тя е 
прекрасен източник на витамин А, C, B, ка-
лий, магнезий, желязо и фибри. В прясно 
състояние можете да я включите към разто-
варващи режими, поради ниското си кало-

рийно съдържание (50 калории на 100 гра-
ма) и известното й действие стимулиращо 
перисталтиката на червата. Прекрасен плод 
за сладкиши, мармалади и сладка. Не се ко-
лебайте да добавите този невероятен източ-
ник на антиоксиданти към купата с мюсли.

От всички минерали, които съдържа си-
нята слива, калият и магнезият са в най-го-
лямо количество. Затова и консумацията на 
този плод укрепва мускулите, влияе добре 
на сърдечно-съдовата система, предотвра-
тява задържането на вода в организма. Като 
добавим и наличието на витамини от B гру-
пата, дамите които включват този плод в 
своето меню се радват на по-малко оплаква-
ния по време на менструалния цикъл (и бре-
менност), добър тонус и видимо еластична 
кожа, здрава коса и нокти. 

По време и след боледуване, витамин А 

в сините сливи, спомага имунната система 
да се справи с инфекции в организма. По-
мощник в борбата срещу атеросклерозата, 
инфаркт, инсулт и други болести свързани 
с холестерола, който този плод успешно из-
вежда от тлото.

След сушене си-
ните сливи запазват 
значителна част от 
полезните си ка-
чества. За съжале-
ние голяма част от 
тези, които се про-
дават в търговската 
мрежа са обработе-
ни с допълнителна 
химия. Но пък мно-
го лесно можете да 
си изсушите сами и 
в домашни условия. 
Освен, че помагат 
за намаляващите 
през зимата защит-

ни функции на организма, сушени, те са и 
прекрасна добавка към някои ястия с те-
лешко и свинско.

Сушене на сливи

Изберете здрави плодове, измийте ги и 
подсушете добре. Не е нужно да премахва-
те костилката на сливата. Високото захарно 
съдържание на плода не позволява фермен-
тация около нея. Изберете слънчево място, 
наредете ги върху хартия. В зависимост от 
големината на плода са нужни от седмица 
до две за изсушаването им.

Сините сливи са източник на оксалати, 
най-честия причинител на камъни и песъ-
чинки в организма, за това не се препоръч-
ват за хора с нарушен метаболизъм на мине-
ралите (проблеми с бъбреци, жлъчка и т.н.). 

Сините сливи

През този сезон плодовете са в изоби-
лие, а ето че дойде ред и на сините сливи. 
Рядко приготвям сладкиши, но сега ми се 
дояде нещо със сини сливи, така че реших 
да импровизирам с налични продукти. 
Олиото може да се замени с краве масло, 
просто аз в случая имах само толкова мас-
ло. Изберете по-дребни сливи, нека месото 
им бъде стегнато, а не меко.

2 яйца
30 мл мляко
50 мл олио
50 гр. краве масло
1 пак.ванилия - 2 гр.
150 гр. брашно
2 и 1/2 к.л бакпулвер
50 гр. фини овесени ядки
120 гр. захар
кафява захар за поръсване
1 счукано карамфилче (малко)
сини сливи (около 450 гр)

Фурната загряваме на 180 градуса. Сли-
вите разделяме на две и махаме костилки-
те.

Яйцата и млякото разбиваме с бялата за-
хар, докато се разтопи. Маслото разтапяме 
и заедно с олиото добавяме към яйцата, 
при непрекъснато бъркане (внимавайте 
маслото да не е горещо!). Брашното пре-
сяваме и смесваме с бакпулвера, добавяме 
малко по малко към другата смес. При-
бавяме овесените ядки, ванилията и ка-
рамфилчето.

В намазнена тавичка (моята бе около 2 
педи дълга и педя и половина широка) из-
сипваме сместа, която в тавичката става 
около 1 см дебелина. Плътно, една до дру-
га, нареждаме половинките сини сливи, 
поръсваме с кафява захар. Печем около 45 
минути. Ако започне много да загаря сва-
ляме на по-ниско тавата.

Сладкиш със сини сливи

Най-предпочитаната почва е песъчли-
во-глинестата. Но тя не бива да се аерира 

излишно, т.е. да се прекопава и да се раз-
рохква много, защото ще се наруши ней-
ната структура. От песъчливо място лесно 
се измиват разтворените органични и ми-
нерални вещества - това трябва да се има 
предвид при поливки, силни валежи и при-
дошли води.

Тежката почва пък задържа водата и лес-
но се вкисва. Такива почви имат нужда от 
редовно окопаване. Не бива да се притъпк-
ва, т.е. да се уплътнява много преовлажне-
ната почва, защото ще се разруши нейната 
структура. Подобрява се, като се добави 
допълнително към годишната норма на 
оборски тор още 10 кг на 1 кв. м.

Как да оздравите почвата със сидерати 
за домати!

Да се прекопава може само „узряла поч-

ва", която е още достатъчно влажна, но 
вече добре се разпада на бучици. Преко-

паването как-
то на сухата, 
така и на пре-
овлажнената 
почва силно 
р а з р у ш а в а 
нейната зър-
неста струк-
тура.

В почвата 
трябва да има 
д о с т а т ъч н о 
к о л и ч е с т в о 
калций и маг-
незий, които 
о б р а з у в а т 
трудно изми-
ващи сё с вода 
о р г а н и ч н и 
съединения и 

помагат да се образува относително ста-
билен хумус.

Реакцията да е близка до неутрална. 
Тогава се създават благоприятни условия 
за съществуване на полезните микроор-
ганизми. Благодарение на тях се образува 
стабилен хумус. Затова почвата винаги 
трябва да е умерено влажна. За полезните 
микроорганизми най-благоприятна е тем-
пература на почвата от 10 до 15 градуса.

Редовно да се внасят органични торове. 
Най-добре всяка година по малко, откол-
кото веднъж на няколко години.

Разпределението на хумуса и на микро-
организмите не е равномерно - най-много 
са в горния слой. Затова не бива мястото да 
остава „голо", може да се засее с трева или 
сидерати.

Няколко тайни на градинската почва

Най-добре е орхи-
деите да не се поливат 
с лейка, а саксиите с 
растенията да се по-
топят в съд с вода. За 
поливането не трябва 
да използвате твърда 
(варовита) вода, т. е. 
да не съдържа мно-
го калций. Ако водо-
проводната ви вода 
е твърда, вместо нея 
използвайте дъждов-
на или стопен сняг. 
Напълнете с такава 
вода съда и поставете 
в него саксията с ор-
хидеята. След извест-
но време я извадете, 
оставете я настрани, 
за да се изцеди излиш-
ната вода и поставете 
растението отново 
на мястото му. Такъв 
начин на поливане 

има преимущество-
то, че коренообита-
емия субстрат в съда 
попива много вода. 
При обикновеното 
поливане голяма част 
от нея бързо минава 
покарай стените и 
порестия субстрат и 
изтича през дренаж-
ния отвор. Два пъти в 
месеца на орхидеите 
можете да осигурява-
те и хранителна вана. 
За тази цел във водата 
добавяте специални 
за орхидеи течни то-
рове. Можете да оп-
ръскате и листата с 
тях.

Запомнете: Излиш-
ната вода се излива от 
подложката, за да не 
загният корените на 
растението.

Орхидеите да не се поливат с лейка
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