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"Áúëãàðñêèÿò ïàðëàìåíò íå å ñáîð íà ìúäðåöè, íà íàé-ãîëåìèòå óìîâå íà
Áúëãàðèÿ, à ñáîðèùå íà íàé-áîëíèòå àìáèöèè, íà íàé-çëîùàñòíèòå è çëîâðåäíè
õîðà, âëþáåíè ñàìî â ñåáå ñè, â êåñèèòå ñè, â ñëàâàòà ñè, íî íå è â Áúëãàðèÿ"
средственост, простотия и некомпетентност,
такова срамно образование, като коалицията
между БСП,ДПС и "Атака" - са просто извън
фантазията и на най - големите любители на абсурдността в България.
Извън фантазията остават и фактите, че много
от така наречените "наТези думи на Буров родни представители"
важат в най-висока сте- са за прокуратурата.
пен и днешните парла- Абсолютно, всички, без
менти, особено за 42-я. изключение, са наруТакова сборище на по- шители на закони и пра-

Атанас Буров

вила, за които така наречените "обикновени хора" отнасят солидни
глоби, актове, наказания. Към безнаказаната
парламентарна сган можем да прибавим цялата пирамида на останалите власти и приятелските им кръгове. Тези
бюджетни паразити, които произвеждат само
корупция и злоупотреба с власт за лично обогатяване, непрекъснато
се възпроизвеждат във
все по-големи размери

Ñâåòúò ïðåç Ôåâðóàðè
å âå÷å Îëèìïèàäà!

Мария Андреева
"Бяга невъзвратимото време - гласи
една латинска мъдрост. Миг след миг,
час след час, месец
след месец… Отмина януари. Месецът,
който римляните посвещават н а Бог
Ян ус - Двули ки я
Янус. Този, чието едно лице е усмихнато,
ведро, добро, а другото - на мръщено,
зло, студено, всяващо
страх и мраз. Точно
като нашия тазгодишен месец януари сух, топъл и тих в
първата половина и
доста страховит и леде н в края. Богът
Янус, който отварял
портата /януа/ за доброто, хубавото и после рязко я затварял.
Навярно, за да не забравят хората кой
властва, кой управлява съдбите им. Следва февруари - "последен", според древния Римски календар.
Малък Сечко, който
не отстъпва на по-големия си брат по силата на характера си,
както и с празниците
си - от хубави, по-хуба ви. Сле д н его е
март. Римляните го
посветили на своя
бог Марс, с ме л и
войнстващ, яростно
борещ се за правдата с оръжие, но и толкова добродушен ,

любвеобилен и слънчев понякога. Точно
като нашата драматична Баба Марта,
която не познава скуката. Следва април,
"отворен" за хубавото време, за труда на
хората, за възраждащат а се п ри рода .
Следва разцъфтелият с уханни цветя, с
раззеленени гори и
поля, с песента на
птиците, месец на богин ят а Ма я. С ле д
нея, друга богиня,
Юнона, си е избрала
слънчевия, топъл и
богат мес ец юни .
Следват горещите:
Юли, посветен на талантливия военачалник, политик и писател, любимия на Клеопатра - Гай Юлий
Цезар, оставил ни лаконичното съобщение "Дойдох, видях,
победих" за победата
си н ад Фарна к в
Азия. Август, наречен на римския император Гай Октавий,
който получавайки
изключителни права
и пълномощия, бил
провъзгласен от римския сенат за "Август", т.е. "възвеличен". И ние величаем
този месец на отпуски, летуване, пътувания - стига да можем
да си ги позволим.
Идват есенните месеци, които умните
римляни назовават Септември, Октомври, Ноември, Декември, но почитайки не
с тях богове и личности, а просто числата 7,8,9,10. Времето
наистина неумолимо
върви напред. Студът, ледовете, поледиците не спират не-

говия ход. Нито наводненията от топящите се ледове, нито земетресенията и изригва щи те вулка ни .
Природата - Майка
напомня за себе си.
Нещо много повече кара ни, задължава ни
да бъдем по-умни,
по-предвидливи, поскромни, по-толерантни към нея. Учи ни
да работи м, да се
трудим повече, но не
само за собственото
си лично благо., защото то, благото, щастието, има различни
измерения, но едно е
безспорно - не е само хлябът /без който
не можем/, душата
се храни с чувства,
преживявания, както
умът с идеи. -А иначе февруари май се
повлия от по-големия
си брат - затвори и за
кратко отвори портите на университета.
И сякаш още много
неща ще отваря и затваря - флашки, досиета и какво ли не.
Но точно на него, на
по-краткия Февруари
се падна честта, радостта и щастието да
открие едно толкова
красиво и вълнуващо
съб итие - З имната
Олимпиада. Огънят на
спо ртната ч овешка
дързо ст, тръгнал от
др евната и толкова
скромно изглеждаща
днес Олимпия, преминал хиляди километри по земята, летял
в Космоса и устремил се към Сочи, където 50 млрд. долари са построили всичко най-най… И Светът през Февруари е
вече Олимпиада.
Мария АНДРЕЕВА

и с все по-голям апетит.
Съдейки по имотите им,
никой от тях не е останал с едната си заплата.
Както казваше навремето Коста Цонев, Бог да
го прости, с нея не могат да купят храната за
домашните си любимци, но въпреки това, тези дни си я "размразиха". И докато останалите
хора живеят в "ледената
епоха" на икономическата
криза, довлечена ни от

управленската некадърност на парламентарни-

те паразити, те живеят
по стандартите на найразвитите общества.
Луксозното курортното
селище от затворен тип
на управляващите и гетото, което обитаваме
ние, върху чийто гръб
паразитстват, не може
да се нарече държава.
Срещу всичко това протестират с нестихващо
омерзение представителите на гражданското
общество. И въпреки,
че уличните изяви за сега са стихнали, омерзе-

нието набира все по-голяма сила. Самодоволството на управляващата коалиция, че гражданите не успяха да свалят
правителството на Орешарски, е доста прибързано. В тези месеци
на противопоставяне
между власт и граждани паднаха всички маски и най-вече маската на
червената партия. Едва
ли нейните привърженици ще забравят толкова
бързо, че гласувайки за
БСП получават, освен

ДПС и фашизоидната
мутра на Сидеров, заедно с бандата му. Закачката, че никой не знае какво губи, като печели и какво печели, когато губи, не
са просто игра на думи.
Поне така се надявам.
Юлита ХРИСТОВА "Българският парламент не е
сбор на мъдреци, на найголемите умове на България, а сборище на най-болните амбиции, на най-злощастните и зловредни хора, влюбени само в себе
си, в кесиите си, в лгария"

Юлита ХРИСТОВА

Àãðàðíè íîâèíè
ÑÅÏÏ å â õîä
Системата за единно
плащане на субсидии на
площ /СЕПП/за 2013 г. от
Европейския съюз е вече в ход. Д ържа вен
фонд "Земеделие" е изплатил 957 583 523 лева
по СЕПП за 2013г. Парите са приведени по сметките на земеделските
стопани на 1 февруари.
Спазен е ангажиментът
първият транш от плащанията по СЕПП да
приключи до края на
януари.Европейските
субсидии са изчислени
на базата на допустимите за подпомагане
площи в Системата за
идентификация на земеделските парцели, одобрени със заповед на
министъра на земеделието и храните. Предстои разглеждането на
подадените възражения
по определените допу-

стими площи. Европейските пари са идвали на
няколко пъти през миналата година заради това
- споделиха балчишки
зърнопроизводители.
След преразглеждането
на субсидиите, Министерството на земеделието и храните ще предостави на Държавен фонд
"Земеделие" актуализирани данни, по които ще
бъде извършено ново
изчисление за всички
кандидати и при необходимост второ доплащане до края на февруари.
" Убеден съм, че това е
първа крачка към нормализиране на отношенията със земеделските
производители, които да
получават средствата в
началото на годината и
да могат да ги разпределят и употребяват целесъобразно - казва министърът на земеделието и

храните Димитър Греков. Тази добра новина
е израз на подкрепа от
страна на МЗХ към българските фермери, защото само за три дни в
страната влизат над 1
млрд. лв. Проф.д.с.н.
Д.Греков допълни, че
процентът на възражения по определените
доп усти ми п лощи е
много малък и до края
на февруари ще бъде
направено второ плащане към фермерите,
чиито възражения са
основателни. Изплащането на 957 853 523 лв.
на земеделските производители започна в началото на февруари.
Към момента стопаните трябва да подхранят
есенниците и да се подготвят за пролетната
кампания, така че финансирането определено ще им окаже нужна-

та подкрепа. Заедно с
тези средства ще се изплатят и оставащите 30 %
от парите на българските животновъди, съобщиха от Министерството на земеделието и храните. "През следващите
седем години европейските средства за земеделие, които ще получи
България са около 15
млрд. лв., като 10,5 млрд.
д. лв. - за проекти към

Програмата за развитие
на селс ките рай они
(ПРСР). Нашата цел е в
новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. мерките
да бъдат опростени, за
да могат средствата да
отиват при земеделците,
а не при консултантските фирми, коментира
аграрният министър
проф. Димитър Греков, цитиран от пресцентъра на ведомството.

Ïðîòåñòíî îòâîðåíî ïèñìî íà ÍÀÇ äî ìèíèñòúðà
След като през лятото
зърнопроизводителите
изпратиха благодарствено писмо на МЗХ сега написаха Отворено
писмо до министъра на
земеделието и храните
проф. Димитър Греков.
Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ поставя
в отвореното писмо до
министъра на земедели ето и храни те
проф.Димитър. Греков

с въпрос защо се държат
умишлено в неведение
земеделските производители относно хода на
разработването на новата Програма за развитие
на селските райони /
ПРСР/. Земеделската
общественост ли не е
информирана за ясната
и категорична позиция
на България по Общата
селскостопанска политика 2014 - 2020 или подобна позиция просто

липсва - заявяват от зърнопроизводителите от
НАЗ. "Воденият досега
диалог по новия програмен период на селскостопанската политика
е проформа. Българското земеделие е изправено пред риска от закъсняваща и неработеща
Програма за развитие
на селските райони,
пред риска от неусвояване на евросредства и
в новия програмен пе-

риод и допълнително
влошаване на конкурентоспособността на
стопанствата."
НАЗ призовава земеделския неправителствен сектор да се присъедини към исканията за
прозрачен и ефективен
и полезен обществен
диалог за Общата селскостопанска политика
2014 - 2020 година и бъдещето на българското
земеделие.

Çåìåäåëöèòå ñàìè ìîãàò äà èçáèðàò êàê äà ñå
îáëàãàò äîõîäèòå èì ïðåç 2014 ã.
Земеделските производители, които са регистрирани по Закона за
данък върху добавената
стойност (ЗДДС), вече
ще имат право да избират реда за облагането
на доходите от дейността им, съобщават от Националната агенция за
приходите. Тези доходи
ще се облагат с данък
върху годишната данъчна основа от стопанс-

ка дейност като едноличен търговец, само ако
земеделският производител избере този ред на
облагане. Изборът ще
става с декларация, която за 2014 г. ще се подава в срок до края на януари. В случай, че земеделците не подадат такава декларация за доходи,
придобити след 1 януари 2014 г., те ще се облагат с данък върху обща-

та годишна данъчна основа, като при формирането на облагаемия
доход ще могат да приспадат само нормативноопределените разходи 60 или 40 %, в зависимост от вида на произвежданата продукция.
Образец на декларацията може да се намери
на сайта на НАП и се подава лично от земеделския производител или

негов упълномощен представител в териториалната дирекция на НАП. Декларацията може да се подаде и по пощата, с обратна разписка. Допълнителна информация за декларирането и плащането на
данъци и осигурителни
вноски земеделските производители могат да получат на цената на градски
разговор от цялата страна
на телефона на информационния център на НАП
0700 18 700.

