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С присъединяването  ни на 01.01.2007 година към Евро-
пейския съюз,българското земеделие получи възможност
да се включи към безвъзмездно финансиране от европейс-
ките фондове,чрез така наречената Схема за единно пла-
щане на площ/СЕПП/.

Размерът на евросубсидиите по СЕПП за полските култу-
ри за България по години е както следва:

  2007- 200 милиона евро;
  2008- 240 милиона евро;
  2009- 280 милиона евро;
  2010- 320 милиона евро;
  2011- 400 милиона евро;
  2012- 480 милиона евро;
  2013 -560 милиона евро;
  2014 -640 милиона евро;
  2015 -720 милиона евро;
  2016 -800 милиона евро.
По принцип според договора,България през 2007 година

получи само 25% от пола- гащите се субсидии на декар
площ,спрямо старите членки на Европейския съюз с
опцията,както се вижда от горната схема ,за увеличаване
през периода 2007/2010 г. с по 5% за година и през периода
2011/2016 г. с по 10%, за да се стигне през 2016 година до
изравняване с другите страни-членки.

 Като известна компенсация на България беше разрешено
да извършва национални доплащания/НД/ от държавния

Ðàçìåð íà ñóáñèäèèòå îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è íà
     íàöèîíàëíèòå  äîïëàùàíèÿ  ïî ñõåìàòà çà

   åäèííî ïëàùàíå íà ïëîù /ÑÅÏÏ/
бюджет ,в рамките на процент от  сумата за старите
членки,договарян за всяка година с европейските
институции.

 Размерът на получените субсидии  от Европейския съюз/
ЕС/ и националните доплаща- ния /НД/за  полски  култури
получени до този момент,за всеки регистриран  декар, съгласно
изискванията на Министерството на земеделието ,е както следва:

       Години                        ЕС         НД      ОБЩО
                                          лв/дка    лв/дка   лв/дка

         2007                          10,39       4,14        14,53

         2008                          12,79       9,30        22,09

         2009                          16,23       7,55        23,78

         2010                          18,80      10,00       28,80

       2011/І-ви вариант/  22,50      10,00       32,50

       2011/ІІ-ри вариант/ 22,50        3,00       25,50

  В  подписания през септември-2011 г.Меморандум
,между правителството и браншови земеделски
организации ,беше уточнен размера на националните

доплащания,да е колкото миналогодишните, или около  10
лева на декар,а размера на европейските е 22,50 лева на
декар.В държавния бюджет обаче,към момента-06.12.2011
година са заложени само около 3,00 лева на декар
национални доплащания,което е и основната причина за
протестите на зърнопроизводителите,поради това,че ще
получат по-малко от 7,00 лева на декар от договорените и
около 3,00 лева по-малко от миналогодишните.

Като субсидия може да разглеждаме и възстановявания
от националния бюджет акциз за дизелово гориво,след
одобрение от ЕС,които според изчисления за 2009 година
беше  около 4 лева за декар обработваема площ .

   За 2010 и 2011 години поради несвоевременни действия
от страна на Министерството на земеделието за
нотификация от ЕС ,не се възстанови и не се предвижда да
се възстановява акциз и за 2011 година.

Следва изрично да се подчертае,че субсидиите се
предоставят за изравняване конкурентноспособността  на
българското земеделие с европейското,а кои и как ги
оползотворява си е лично негова отговорност.

 Като известна недомислица,може да се посочи,че
европейските субсидии и националните доплащания,от
данъчна гледна точка,влизат в общата схема на дохода и от
там подлежат на облагане с данък в размер на 10 или 15 %
в зависимост от вида на стопанския субект.

Стефан БЯНОВ

Франция и Германия за-
браниха шистовия газ,
България също не тряб-
ва да рискува. Нека се
проучва, но първо трябва
да има яснота и граници
за безопасност.

Още преди идването на
новата 2012г. темата за
шистовия газ бе засегна-
та доста задълбочено. Из-
казване от сорта: „ Не ме
ядосвайте, защото ще по-
дпиша на инат” породиха
много тревога сред насе-
лението. Никой не е про-
тив търсенето на нови
енергийни източници и оси-
гуряване на енергийна не-
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зависимост, но на каква
цена? Франция, Германия,
Канада, Австралия както
и 15 от американските ща-
ти ,са забранили проучва-
нето и добива на шистов
газ, защото той крие опас-
ност по отношение на
здравето на хората, живе-
ещи в близките райони.

Охайо забранява до-
бива на шистов газ за-
ради появата на земет-
ресения. 11 земетресе-
ния за последните 9 ме-
сеца са отчетени в ре-
гиона на щата Охайо,
където добивът на ши-
стов газ е широко застъ-
пен. Щатските власти
спряха дейността на
четири добивни обекта
за неопределен период
от време. По информа-
ция от местната преса в
град Юнгстаун в севе-
роизточната част на
щата през почевните
дни се е случило поред-
ното земетресение с
магнитут 4.0 Тъй като

районът е бил сеизмич-
но стабилен преди там
да дойдат газовите ком-
пании, щатските власти
са счели, че техниката
за добив, стои в основа-
та на земетръсната ак-
тивност напоследък.

За щастие това при
нас не се случи ,защото
въпреки хапливите и
объркани коментари по
отношение на тази тол-
кова сериозна тема пра-
вителството взе най-
правилното решение
според мен .А имено да
забрани добива на шис-
тов газ на територията
на страната.

Хорат а заслужават
ясна и точна информа-
ция и най-вече гаранти-
рана безопастност и по-
неже на този етап безо-
пастноста не е гаранти-
рана , България се от-
тегля от възможности-
те за търсене на нови
енергийни източници.

 Георги ГЕОРГИЕВ

Обсъждаха се дълго про-
блемите около висшите
духовници и Светия Синод.
Едни защитаваха, други
атакуваха божиите служи-
тели, а и здраво бе захапан
кокалът на Светата  църк-
ва. Кой кара скъп автомо-
бил, кой е собственик на
фирма за трансплантация,
как бият камбаните в цял
град по повод сватбата на
известен олигарх срещу
финикийски знаци, все при-
мери от действителност-
та. Трудно се взе реше-
ние,изстрадано и дълго, до
разсекретяването на доку-
ментите. Но стана …..

Комисията обяви вчера
имената на висшите духов-
ници от различни изповеда-
ния( и мюфтиите са в кю-
па), които са били агенти.
Имената на 11 от  действу-
ващите14 митрополити в
Светия  Синод на БПЦ се
знаят, а Максим, Гавриил,

Äà çàïàëèì ñâåù....
Амвросий и Николай не са в
“ черния списък”. Ако вси-
чки бяха” чисти “ нямаше
да има противодействие,ка-
то аргументи, че видите ли
висшияг клир не попада в
обхвата на Закона, просто
нямаше да има повод за при-
теснение. Старите кучета
бяха изровени, скрити исти-
ни бяха преоткрити. Влади-
ката Галактион ,бивш депу-
тат, вербуван през 1981г. ще-
дро раздаваше титлата “ Ар-
хонт” срещу( злите езици
твърдят) 30 000 лв. Плевен-
ския Игнатий( агент Гер-
мански) най- яростно е за-
щитаван от властта “, за да
бъдат заличени от всички
картотеки данните”  Кирил,
сочен за вероятен наследник
на Максим на патриаршес-
кия трон е бил вербуван през
1976г. като “секретен сътру-
дник”  и възстановен през
1989г. като” агент”. Вземал
пари, писал доноси и още и
още….

Самостоятелната българ-
ска църква е отвоювана с
много жертви. Но не само
вярата е запазила национал-
ния дух , но и критичността.
Българинът не е склонен да
вярва фанатично, да почита
култове.Обектът на молит-

ви и желания не е задължи-
телно да бъде Господ.Съще-
ствуват и други божества-
на силата, на добротата, на
волята. Както казва поп Али-
горко “имайте само бог”.
Слова на чешит, но верни!

Истината за висшите отци
е отблъскваща, мръсна.Кое
е висшето да доносничиш,
слухтиш? Храмът полицей-
ски участък ли е? Иконите –
надзиратели? Библията- на-
ръчник по разузнаване? Тру-
дно, много трудно ще се пре-
глътне от миряните тази со-
па!! Пътяг нагоре вече е за-
творен, защото Господ, а и
българите, вербувани попове,
не искат! Защото канонът е
нарушен и тези хора повече
нямат право да се наричат
князе на църквата. Дали пра-
ведните ще намерят сили да
свикат църковно народен съ-
бор и да низвергнат вероот-
стъпниците? Има обаче и из-
ключения- онези божи слу-
жители , които четат своето
писание на крехката светли-
на на ръждясалата стара га-
зена лампа. И след тях ос-
тава следа от човечност!

Накрая…. накрая да
запалим по една свещ , и
пътят ни да е осветлен!

Г.ЙОРДАНОВ- Гого

кв.Левски, намираща се до кафе „Акроза”,
където ще намерите богато разнообразие

на диоптрични рамки
и слънчеви очила на аткрактивни цени.

В оптиката се извършват безплатни прегледи
от очен лекар – специалист /офталмолог/.

Тел. за контакти: 0878 568257
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Ремонтните работи по дамбата продължават. Това е новоизработеният парапет за
колички




