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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 искате само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

Èçïðàòåòå 
SMS íà íîìåð 
17 777 ñ  òåêñò 
DMS SATOVCHA

 

Èçïðàòåòå SMS  ñ òåêñò „DMS SATOVCHA” íà åäèíåí äàðèòåëñêè
 íîìåð 17 777 (çà àáîíàòè íà GLOBUL , VIVACOM è M-Tel  )

Çà ïîâå÷å èíôîðìàöèÿ ïîñåòåòå www.dmsbg.com.

Ó×ÅÍÈÖÈ È Ó×ÈÒÅËÈ ÎÒ ÑÎÓ ÑÀÒÎÂ×À ÍÀ 
ÐÀÁÎÒÍÎ ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ  Â ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈß 

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ Â ÃÐÀÄ ÑÒÐÀÑÁÓÐÃ, ÔÐÀÍÖÈß
На 12 февруари 25 ученици на възраст от 16 до 

18 години и трима учители от СОУ „Св.Св. Кирил 

и Методий”, село Сатовча посетиха Европейския 
парламент в Страсбург. Това е поредния проект 
на училището, финансиран от  Европейския 
парламент по програма «Евроскола». Инициатор 
на проекта е Клуб „Приятели на ООН” и г-н 
Калоян Шишков, който през последните 10 
години подготви редица сумулативни игри за 
работата на Европейските институции.
Целите на посещението бяха учениците да 
научат повече за  работата на европейските 
институции,  в частност за Европейския 
парламент, да придобият опит и самочувствие 
на европейски парламентаристи, да развият 
опит за участие в дебати на европейско 
ниво, както и да представят по най-добрия 
начин България и училището в Сатовча. 
Не на последно място,  да се запознаят с 
културни и исторически забележителности 
на Страсбург и Франция. 
Денят беше организиран по предварителна 
програма «Евроскола».Участваха групи от 

137 ãîäèíè îò îáåñâàíåòî 
íà Âàñèë Ëåâñêè 

На 19 февруари във всички учебни и учебно-
възпитателни заведения  от община Сатовча се 
отдаде необходимата почит на един от най-значимите 
герои на България в исторически план – Апостолът 
на Свободата – 
Васил Левски.  
Организирани бяха 
възпоменателни 
т ъ р ж е с т в а 
и различни 
по характер 
м е р о п р и я т и я , 
в които се 
а к ц е н т и р а ш е 
върху живота и 
делото на идеолога 
и организатора 
на българската 
национална революция -  Дяконът Левски. Рецитираха 
се стихове, разказваха се случки от нелекият му и 
осеян с трудности живот. Пяха се песни посветени на 
храбростта и смелостта му.
Духът на Левски присъства в душите и сърцата 
на всички деца и ученици от общината. В часовете 
на  класа, в часовете по история и във всички 
останали  часове името на Апостола бе една от 
важните теми, за които се говореше с възхищение,  
почит и преклонение. 

всички страни-членки на Европейския съюз. 
При предварителната подготовка за участие 
в пленарните заседания бяха сформирани 
шест работни групи по конкретни теми, 
формулирани от организаторите на 
програмата. Учениците проучиха много 
информация за работата на Парламента, 
документи и решения по темите. Подготвиха 
информация за отношението и позицията на 
България, както и  информация  от община 
Сатовча. Разработиха плакати, брошури, 
постери, рекламни материали и други.
Училището бе представено с кратка 
презентация на английски език от учениците 
Цветелина Дренкова и Юсеин Карамешинев. 
В хода на дебатите учителят по английски 
език Ивайло Селяшки бе награден 
символично със златен медал за активно 
участие.
Учениците и учителите бяха впечалени от 

сградата на Парламента, просторните зали, 
работните места на  депутатите. Работиха 
и гласуваха, като истински евродепутати. 
Почустваха духът и начина на работа, и  
живот  в европейската инситуция. 
Всички получиха сертификат за участие. 
Учениците бяха топло посрещнати от сътрудник 
на българския евродепут Филиз Хюсменова 
- Депутат в ЕП от парламентарната група на 
Алианса на либералите и демократите за Европа 
(АЛДЕ), избран от квотата на ДПС, който им  
връчи  поздравителни писма и USB с логото на 
Парламента. 
На следващия ден групата посети културни 
и исторически забележителности на града – 
Катедралата «Света Богородица», Двореца 

Роан, вълнуваща разходка с кораб по река «Рейн», 
националната библиотека и други.
Иван Бедров беше журналистът, който придружаваше 
групата и отрази събитието в медиите. http://
ivanbedrov.com/?p=1792 Това посещение е една 
сбъдната мечта за учениците от Сатовча, която стана 
реланост благодарение на програма «Евроскола» и 
Европейския парламент.       
За повече информация: www.europarl.europa.eu; 

http://www.europarl.bg/view/bg/info_office/activi-
ties/Euroscola.html
Маруся Лозанова – учител по английски език и участник в проекта
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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

ÇÀ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÈÒÅСЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР
22 Февруари 2010, Понеделник
Международен ден в подкрепа жертвите на престъпления 
На този ден през 1990 г. правителството на Великобритания публикува 

"Харта на жертвите на престъпленията". 
23 Февруари 2010, Вторник 
Международен ден на метеорологията 
Чества се в деня на влизането в сила през 1950 г. на Конвенцията за 

Световната метеорологична организация (СМО) - специализиран орган на 
ООН. Отбелязва се от 1961 г. 

27 Февруари 2010, Събота
На тази дата е подпален Райхстагът в Берлин, Германия
На 27 февруари 1933 г. е подпалена сградата на Народното събрание - 

Райхстага в Берлин. Холандският комунист Мариус ван дер Люббе признава, 
че е извършител на палежа. След това към обвинението са включени и 
българите Георги Димитров, Благой Попов и Васил Танев. По време на 
Лайпцигския процес Димитров се защитава блестящо, а в света се надига 
мощно движение в защита на българите.
На следващия ден след подпалването на Райхстага, президентът Хинденбург 

и канцлерът Хитлер отменят член 48 
от Ваймарската конституция, която 
позволява суспендиране на гражданските 
свободи при извънредно положение. 
Премахнато е правото за свободното 
изразяване на мнението, свободата 
на пресата, свободата на събрание, 
правото на пощенско и електронно 
комуникиране, право на незаконно претърсване и конфискуване, правото на 
частна собственост. Хитлер получава извънредни правомощия.
Година по-късно, на същата дата, арестуваните за пожара в Райхстага българи 

са екстрадирани в СССР. През януари на запитване на немското правителство 
българското правителство заявява, че те не са български поданици. На 15 
февруари арестуваните получават съветско гражданство. 

5 години от Международната рамкова конвенция за контрол на 
тютюнопушенето 

5 години от влизането в сила на Международната рамкова конвенция за 
контрол на тютюнопушенето /2005/. Конвенцията е подписана на 16 юни 
2003 г. в Женева, Швейцария, от 28 държави-членки на Световната здравна 
организация (СЗО) и Европейския съюз. 

28 Февруари 2010, Неделя
Международен ден на редките болести 
Отбелязва се от 2008 г. по инициатива на Европейската организация на 

редките заболявания (EURORDIS) през последния ден на м. февруари. 
УНСС: езикови изпити 
Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Изпити по английски, немски, френски, испански и руски език в рамките на 

втората кандидатстудентска предварителна езикова изпитна сесия.

 Èñïàíñêè öåíòúð îòïóñêà ñòèïåíäèè çà 
ìàãèñòðàòóðà ïî ôèíàíñè â Ìàäðèä 

Краен срок: 5 април 2010 г. 
Кандидатите трябва да са завършили бакалавърското си обучение или да им 

предстои да го завършат до септември 2010 г. Необходимо е да имат добри 
познания по английски език, защото той е работният език на програмата.
Те трябва да изпратят онлайн формуляр, академична справка, документ за 

владеене на английски език (признават се резултати от TOEFL, Cambridge 
Profi ciency, Advanced или First Certifi cates и British Council IELTS), както и 
две препоръки.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

Çàÿâëåíèÿ ïî Íàöèîíàëíà ïðîãðàìà ïî ï÷åëàðñòâî 
Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) - Разплащателна агенция
Започва вторият етап от прием на заявления за 2010 г. по тригодишната 
Национална програма по пчеларство - продължава до 31 март 2010. 
Първият етап е от 23 ноември 2009 г. до 15 януари 2010 г. Заявленията 
за подпомагане за 2010 г. по програмата могат да се подават в Отделите 
по "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (бившите Областни 
разплащателни агенции) на 28-те Областни дирекции на ДФЗ по постоянно 
местожителство на физическите лица и по адрес на седалище на юридическите 
лица. За първи път от 2010 г. по програмата ще се субсидира закупуването на 
пчели-майки, за което са предвидени 200 000 лв. 
Заявления могат да се подават и по всички прилагани досега мерки на 
програмата - за подновяване на пчелните кошери, за физико-химичен анализ на 
пчелния мед с цел подобряване на контрола върху качеството, както и за покупка 
на препарати в борбата срещу паразитната болест по пчелите (вароатозата). 
Размерът на безвъзмездната финансова помощ по всички мерки на програмата е 
80 процента, само за покупка на пчели майки тя е 50 на сто. Помощта се изплаща 
след извършване на инвестицията. 
Средствата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране в земеделието 

(ЕФГЗ). За да получат финансиране, пчеларите трябва да са регистрирани, като 
земеделски производители, както и да разполагат с регистрация на пчелините от 
Националната ветеринарно - медицинска служба (НВМС). 

ÊÎÍÊÓÐÑ çà ñòèïåíäèè, îòïóñíàòè îò 
ïðàâèòåëñòâîòî íà Ðåïóáëèêà Ãúðöèÿ çà îáó÷åíèå, 

ñïåöèàëèçàöèÿ è íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ íà áúëãàðñêè 
ãðàæäàíè ïðåç àêàäåìè÷íàòà 2010-2011 ã. 

Краен срок: За пълен срок на обучение - 12 март 2010 г. 
Ще бъдат отпуснати от правителството на Република Гърция за обучение, 
специализация и научни изследвания на български граждани през академичната 
2010-2011 г., както следва:
- Три стипендии за пълен срок на обучение на студенти за придобиване на 
образователно-квалификационната степен „бакалавър”;
- Шест стипендии за студенти за летни семинари по гръцки език, история и 
култура;
- Пет стипендии по 10 месеца всяка за следдипломно обучение или научни 
изследвания.

 Íàöèîíàëåí êîíêóðñ 2010 çà íàãðàäèòå çà ó÷èòåëè ïî 
õèìèÿ, ó÷ðåäåíè è ôèíàíñèðàíè îò Ìåæäóíàðîäíàòà 

ôîíäàöèÿ „Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” 
Краен срок: 12 март 2010 г. 
Ще бъдат присъдени две награди с общ награден фонд 2000 лева. Всяка награда е 
парична и се придружава от грамота на фондацията. Наградите се присъждат за: 

- изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в 
областта на химията; 

- постижения при създаването на най-подходяща учебна среда за обучение по 
химия. 
Участници в конкурса могат да бъдат учителите по химия от системата на народната 
просвета. Учители, получили тази награда, нямат право за участие в конкурса за 
срок от 5 години. Участието може да бъде индивидуално или колективно.

Íàöèîíàëåí êîíêóðñ çà íàãðàäèòå 
çà ó÷èòåëè ïî ôèçèêà 

Краен срок: 20 март 2010 г. 
По предложение на Съюза на физиците в България Международната фондация 

“Св.Св.Кирил и Методий” учреди две награди на името на Фондацията, които се 
присъждат на учители по физика: 

- “За изключителни постижения при откриването и развитието на млади 
таланти”; 

- “За постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда”. 
Участниците в първия конкурс могат да бъдат индивидуални или колектив от 
учители, които подготвят ученици по физика. Представянето може да бъде направено 
от група членове на СФБ или от регионалните клонове на СФБ. Предложенията за 
награждаване трябва да съдържат: 

- Поименен списък на наградените през последните пет години ученици на 
национални и международни конкурси, година на награждаването, къде са 
наградени и на кое място са класирани; 

- Документи на национални и международни награди, признания и оценки за 
кандидата /кандидатите/ за последните пет години; 

- Списък на приетите студенти по физика в университетите на страната; 
- Публикации на кандидата и на неговите ученици. 
Наградата “За най-добри постижения при създаване на условия за най-подходяща 
учебна среда” ще се присъди на учител или на учители за постижения при създаване 
и развитие на материално-техническата база: кабинети, лаборатории, учебни 
комплекси, нагледни средства и др. В дадено средно училище. Представянето 
на участниците в конкурса може да бъде направено от самите кандидати, група 
членове на СФБ, регионалните клонове на СФБ. 
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ДАНЪЧЕН  КАЛЕНДАР 
МЕСЕЦ  ФЕВРУАРИ 2010 г.

26 февруари

28 февруари

ÅÊ ãëîáÿâà Áúëãàðèÿ ñ íàä 20 
ìëí. åâðî çàðàäè íåðåäíîñòè 

ïî ÑÅÏÏ ïðåç 2007 ã.
С 20.78 млн. евро ще бъде глобена България  заради 

констатирани нередности при изплащането на 
субсидиите и националните доплащания за единица 
площ през 2007 година.
Това каза министърът на земеделието и храните 

Мирослав Найденов на извънреден брифинг във връзка 
с полученото писмо от Главна дирекция „Земеделие 
и развитие на селските райони” на Европейската 
комисия в Министерство на земеделието и храните.

Министърът посочи, че 
това е така нареченият 
„прословут код 6” и 
обясни, че тези пари 
ще бъдат удържани от 
следващи плащания на 
България за кампания 
2010 година.

Кампанията започва от декември 2010 до юни 2011 
година, като съгласно регламента санкцията е от 25% 
до 100 % от цялата сума.
Това означава, че земеделските производители ще 

получат по-малко пари. Министър Найденов заяви, че 
това се дължи на грешките на предходното управление 
и посочи, че въпреки разпоредбите на Европейската 
сметна палата да не плаща, бившият министър на 
земеделието Валери Цветанов е разпоредил тези 
плащания.
Министърът заяви, че не изключва да има и друга 

глоба, тъй като все още се проверяват анкетите за 2008 
година. За тях ще има специално съобщение.
Найденов обясни, че от общо 771 млн. лв. за 

разплащане от кампанията през 2009 година вече са 
разплатени 762 млн. лв.
България ще обжалва решението в 30 дневен срок. 

Министърът заяви, че в този срок екипът му ще 
направи невъзможното, за да намали тази сума.
Министър Найденов допълни, че неговият предшественик 

Валери Цветанов е предаден на прокуратурата заради този 
код 6 и разрешените от него плащания.

Òúðñåíåòî íà ìëå÷íè ãîâåäà 
â ÅÑ å ïîâèøåíî

Средните стойности варират всяка седмица. Има 
необичайно високи, както и необичайно ниски цени. 
На специализираните европейски търгове за животни 

през първата седмица на 2010 г. са търгувани общо 26 
млекодайни животни. На търг в Англия за отелила се 
юница цената достига 1860 английски лири, а за отелила 
се крава се стигна до нов 
рекорд за тръжна цена от 
2390 английски лири. 
КАКВИ СА 

СРЕДНИТЕ ПАЗАРНИ 
ЦЕНИ 
На различните 

европейски търгове 
средните стойности варират всяка седмица. Има 
необичайно високи, както и необичайно ниски. 

* цената на младо биче от породата Холщайн беше 
53 английски лири, което е спад от 5 лири или 8,6 на 
сто в сравнение с декември 2009 г.; 

* 25 женски телета (юници) от породата Херефорд са 
търгувани на средна цена от 133 английски лири, което 
е увеличение от 29 лири или 27,9 на сто в сравнение с 
декември 2009 г.; 

* цената на женско теле (юница) кръстоска достигна 
средно 205 лири или със 17 лири (9 на сто) повече от 
средната цена в края на декември 2009 г. (тогава тя 
беше 188 лири). Успоредно с повишения интерес към 
млечни породисти дойни животни 
ЦЕНИТЕ НА МЛЯКОТО ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ 

ЗАДЪРЖАТ СРАВНИТЕЛНО НИСКИ 
почти навсякъде в Европа (с изключение на 

Швейцария). Процесът на занижаване започва 
още през 2008 г. и продължи през цялата 2009 г., 
като намалението доведе до сериозни загуби за 
млекопроизводителите. През цялата 2008 г. търсенето 
на млечни продукти бе голямо и с увеличеното 
производство донякъде се компенсираха неизгодните 
по-ниски цени за млекопроизводителите. Но още през 
февруари 2009 г. цената на литър мляко падна до 18,6 
евроцента и така регистрира най-ниското си равнище. 

Като резултат от всички фактори се получи 
ДИСБАЛАНС МЕЖДУ ПРЕДЛАГАНЕ И ТЪРСЕНЕ 
който с развихрянето на икономическата криза рязко 
влоши състоянието в сектора и обърка тотално сметките 
на млекопроизводителите. А пък всички негативни 
фактори, събрани накуп, повлияха негативно върху 
конкурентоспособността в млечния бранш. 

Ôåðìåðè èñêàò îïðîñòåíè ïðàâèëà çà 
êàíäèäàòñòâàíå ïî åâðîïåéñêè ïðîãðàìè
До края на февруари се очаква да бъдат подписани 

22 нови договора по мярка „Млад фермер" 
Опростяване на правилата за кандидатстване по 
европейските програми в земеделието, поискаха 
земеделски производители. Над 30 фермери се отзоваха 
на поканата на Областната дирекция „Земеделие и 
гори" да участват 
в дискусия за 
новостите в общата 
селскостопанска 
политика на ЕС 
и прилагането 
на схемите за 
п о д п о м а г а н е 
през 2010 г. На всички бе предоставена подробна 
информация за отворените мерки на Програмата за 
развитие на селските райони /ПРСР/. Съобщено бе, 
че през тази година по нея ще стартират пет нови 
мерки, а авансовото плащане по проектите ще бъде в 
размер на 50% вместо досегашните 20 на сто. До края 
на февруари се очаква да бъдат подписани 22 нови 
договора по мярка „Млад фермер". 
Стопаните поискаха да бъдат съкратени сроковете 
за обработка на документи, сключване на договори и 
изплащане на субсидиите. Като проблем за региона 
бе посочена липсата на свободна земя и практиката 
общините да я предоставят за ползване за не повече 
от 1 година, което обезсърчава стопаните да правят 
инвестиции. 
Животновъдите се оплакаха, че вместо на 
тях пасищата се дават на производители на 
растениевъдна продукция. Изразено бе и опасение, 
че идентификационната система ИСАК може да 
допусне застъпване на декларираните площи, което 
ще би било в ущърб на коректните платци. 
Фермерите да бъдат освободени от данъци поне 
до края на 2013 г. Директорът на областна дирекция 
„Земеделие и гори" Веселин Михов бе категоричен, 
че конкурентният агробизнес зависи от три основни 
фактора - пазари, технологии, средства, и стопаните 
трябва да направят всичко възможно да защитят 
продукцията си като цена и качество. 

Въпрос: Какъв е редът за трудоустрояване с право 
на работа поради онкологично заболяване?
Първоначално имам право на 6 месеца болнични, 
а след това в какъв срок и какви документи трябва 
да се подадат в ТЕЛК.
Отговор: Трябва да отидете при вашия личен лекар 

и да Ви напише етапна епикреза с направление за 
ТЕЛК.Това е всичко.Може и да Ви даде направление 
ЛКК и снея, ако искате още да Ви удължат болничния.
Според мен подгответе си документите за ТЕЛК.Ако 
не е тайна, каква Ви е диагнозата? 
Въпрос: Здравейте, преди 1 месец от пътна полиция 
ми написаха с фиш за 20лв. Когато времето за 
плащането му узря открих, че децата са го накъсали 
на парчета, половината от които липсваха. Аз пък 
се погрижих за другата половина.
Някой знае ли как сега мога да го платя? Как се 
процедира? Четох, че всеки фиш има индивидуален 
номер-в полицията ли трябва да отида, за да ми 
издадат нов, или какво? А дали ще имам глоба?
Отговор: Мой личен съвет от опит. Не плащай докато 

не те потърсят. След някоя и друга годинка ще имаш 
натрупана стотинки или някой друг лев отгоре, но не 
много. Имаш едно предимство до тогава може изобщо 
да се изгуби и да се окаже че нямаш да плащаш нищо. 

При мен поне така се получи с 3 акта и 2 фиша. Ходих 
при полицаите ходих при данъчните, а те всички ми се 
карат, че пред някоя си година били пре едните а после 
при тях и обратно,  защо съм отишъл при тези да вървя при 
другите. Сега нямам нищо да им дължа, а не съм платил 
и 1ст. дори... Да си ги пазят. Аз нямам такова намерение. 
Не се тревожи, не си длъжен да ги пазиш. Просто, ако 
си съвестен гражданин и искаш да го платиш за да не се 
тревожиш отиди и кажи че са ти написали фиш, но си го 
изгубил. Те си имат данни, какво им дължиш и фиша май 
не е задължително да го носиш. 

Въпрос: Искам да знам, какви са ми правата, като 
самотна майка с едно дете и чакам второ. Какво ще 
напражи държажата за мен? Нямам жилище и скоро 
нямя да мога да работя.
Отговор: Може да кандидатствате за настаняване в 

общинско жилище.Иначе освен помощите за безработни 
и детските, държавата нищо друго не може да направи. 

Краен срок за подаване на декларация образец №6 в 
Териториалната дирекция на НАП от осигурителите 
за осигурителните вноски, вноските за фонд ГВРС 
и данъкът по чл.42 от ЗДДФЛ станали дължими през 
Януари 2010 г. 
При неизпълнение на разпоредбата на виновните 

лица се налагат глоби от 50 до 1000 лв., а при повторно 
нарушение от 500 до 2000 лв. (чл.349, ал.1 и 4 от КСО). 
Длъжностно лице на работодател или работодател, 

който не предостави информация, дължима по този 
закон, или дава невярна информация за осигурителните 
си отношения с НЗОК, се наказва с глоба от 500 до 
1000 лв, а за повторно и всяко следващо нарушение 
глобата е 2000 лв. Ако нарушението е извършено от 
осигурено лице, глобата е от 30 до 50 лв., а за повторно 
нарушение - 150 лв. (чл.103 от ЗЗО). 

Краен срок за внасяне от предприятия или 
самоосигуряващи се лица - платци на доходи на 
данък върху доходите по чл.37, ал.1, т.1-9 от ЗДДФЛ 
за Януари 2010 г., начислени/изплатени в полза на 
чуждестранни физически лица, които са от държава, 
с която България няма сключена СИДДО. Това са: 
обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв 
характер; стипендии за обучение в страната и чужбина; 
лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг; 
доходи от наем или от друго възмездно предоставяне 
за ползване на движимо или недвижимо имущество, 
включително вноски по договор за лизинг, в който 
не е изрично предвидено прехвърляне на правото на 
собственост; възнаграждения по договори за франчайз 
и факторинг; авторски и лицензионни възнаграждения; 
възнаграждения за технически услуги; възнаграждения 
за дейност, извършена на територията на страната 
от чуждестранни физически лица - спортисти, 
общественици, дейци на науката, изкуството и 
културата, включително когато доходът е изплатен/
начислен чрез трето лице, като импресарска агенция, 
продуцентска къща и други посредници; доходи от 
управление и контрол, от участие в управителни и 
контролни органи на предприятия. 

 Лице, което не подаде в срок данъчна декларация 
по ЗДДФЛ, се наказва с глоба или имуществена 
санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на 
по-тежко наказание. Лице, което не посочи или 
невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна 
декларация, водещи до определяне на данъка в 
по-малък размер или до освобождаване от данък, 
се наказва с глоба или имуществена санкция в 
размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко 
наказание. При повторно нарушение глобата или 
имуществената санкция е в размер съответно до 
1000 лв. и до 2000 лв., освен ако лицето не подлежи 
на по-тежко наказание. (чл.80 от ЗДДФЛ). 
Лице - платец на доход, което, като е задължено, не 

удържи или не внесе в срок данък, се наказва с глоба 
или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не 
подлежи на по-тежко наказание. (чл.81 от ЗДДФЛ). 
За неплатените в законоустановените срокове 

публични задължения се дължи лихва, в размер, 
определен в съответния закон (чл.175 от ДОПК).  
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Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

МАЛКА обява

 (до 76 символа)

2.00 лева

                                                                                                                      
РЕКЛАМА

(в каре)
1.00 лв./см 2

ОБЯВА     
 ( в каре )

 
0.50лв./см2

П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И :

Мария Самарджиева, Венцислав Тюфекчиев, Инцафка Укова

Ìàñòèëåíîñòðóéíè ïðèíòåðè 
Компютърните принтери за персонални компютри 

започнаха като адаптирани пишещи машини. Вместо да 
се управляват от клавиатура, те получаваха иструкции 
от компютъра. Целта на принтера не е да бъде пишеща 
машина, разбира се; тя е да се постави мастило на 
хартия с точното количество и на точното място. 
Мастиленоструйни принтери
Мастиленоструйните принтери в 

действителност са вискотехнологична 
версия на старите матрични принтери. 
Касетата на един мастиленоструен 
принтер пръска мастрица от точки в 
един ред за даден момент, като използва резервоар за 
мастило, някави схеми и малки дюзи, разположени в 
долната част на касетата. 
Резервоарът за мстило трябва да гарантира постоянна, 

непрекъсната доставка на мастило, като двигателите 
и дюзите; също така да предотвратява разплискване 
и разпенване на мастилото при движение на главата. 
Мастилото трябва да тече плавно от резервоара, да 
изсъхва бързо и да има достатачно повърхностно 
напрежение за да не се размазва след изтласкването 
пред дюзите. 
Интерфейсната схема насочва импулсните двигатели 

и дюзите. Когато импулсните двигатели са активни те 
избутват малка капчица мастило през дюзата върху 
хартията. Импулсните двигатели разботят по 2 начина-
чрез пиезоелектричен кристал и чрез използване 
на малка топка пара, създадена чрез нагряване на 
мастилото. 

 Печатащата глава разполага касетата върху хартията. 
Разстоянията между дюзите разполагат точките 
перпендикулярно на движението на главата, докато 
електрониката на принтера тактува сигналите. 
Мастиленоструйните принтери могат да достигнат 

разпределителна способност от 2400x1200 точки за 
инч. Цветния мастиленоструен принтер се състои от 3 
или 4 глави, разположени една спрямо друга. Цветния 
мастиленоструйни често използват една или 2 касети 
съответно циант, магента и жълто в едната и/или черно 
в другата. Някои от принтерите ползват по 4 касети-по 
1 за цвят. 
При работа с няколко касети е необходимо калибриране, 

което гарантира физическото им подреждане. Касетите 
на мастиленоструйния могат да бъдат рециклирани. 

Êúñíàòà âå÷åðÿ = 
íîùíà êàòàñòðîôà

 Почти всеки знае поговорката, която ни съветва: 
“Вечерята дай на своя враг”. Специалистите също винаги 
подчертават, че обилната вечеря преди сън е изключително 
вредна и е прекия път към най-различни заболявания.
Ако след хранене човек се движи (при това активно), 

цялата тази “захар” се усвоява от мускулите. Но ако 
след обилната вечеря човек си легне, “заспиват” и 
мускулите, а това означава, че глюкозата постъпва в 
черния дроб, където под въздействието на ферментите 
се превръща в мазнини.
Тези мазнини се разпределят по целия организъм и се 

наслагват в различни части на тялото, но най-вредното 
е, че те предизвикват затлъстяване дори на вътрешните 
органи. След това, като правило възникват заболявания 
,като захарен диабет, хипертония, атеросклероза.
Работещите хора обръщат твърде малко внимание на 

режима на своето хранене. Сутрин на повечето от тях 
не им се яде, а и не могат да отделят време. Обядът 
също не се състои от пълноценната за организма храна 
и прибирайки се вечер у дома човек най-после се 
нахранва до насита. След което веднага заспива. Това 
обаче означава, че дванадесетопръстникът, в който има 
твърде много храна, вече не произвежда веществата, 
необходими за придвижването на храната по стомашно-
чревния тракт. Така вечерята остава с нас до сутринта!
Дванадесетопръстникът “спи”, но в останалите 

органи е възникнал проблем - храната подава сигнал 
на жлъчката, че тя трябва да започне изработването 
на секрет за преработката на храната. Събужда се и 
задстомашната жлеза, която започва да произвежда 
ферменти, разграждащи белтъчините, мазнините и 
въглехидратите.
Така късната вечеря води и до влошаване на съня.

Íàëîæèòåëíè ñà 
êîðèãèðàùè ðåçèòáè

Очаква се отново застудяване 
През следващия седемдневен период ще се наблюдават 

динамични промени в агрометеорологичните условия. След 
настъпилото застудяване в средата на февруари, но без 
критични минимални стойности за зимуващите земеделски 
култури, от началото на следващия период се прогнозира да 
настъпи съществено подобрение на топлинните условия. 
До края на второто десетдневие 

в полските райони на страната 
средноденонощните температури 
ще бъдат значително над нормата 
за сезона, което ще осигури 
условия за преминаване на 
есенните посеви от дълбок в 
относителен покой. На отделни места в Югоизточна и Южна 
България, където се очакват стойности на максималните 
температури от порядъка на 15-18°С, при пшеницата и ечемика 
ще се наблюдава възобновяване на вегетационните процеси. 
Очакваното застудяване в началото на третото 

десетдневие на февруари ще задържи развитието на 
преждевременно встъпилите във фаза набъбване на 
пъпките раноцъфтящи овощни култури. През първата 
половина от периода, прогнозираните валежи от дъжд, ще 
ограничава възможностите за традиционните за сезона 
резитби в лозовите и овощните масиви. 
В североизточните райони, където януарския студ нанесе 

сериозни повреди от измръзване при лозите и овошките, ще 
се налагат коригиращи резитби, които трябва да се извършат 
по-късно през пролетта, след възобновяване на вегетацията 
при трайните насаждения. След обилното снеготопене и 
наднормените валежи през първата половина на февруари 
почвените влагозапаси при зимните житни култури в 
еднометровия слой достигнаха ППВ (пределна полска 
влагоемност) и увеличиха влагозапасите и в двуметровия слой. 
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Засаждане на овощното дръвче (за любители овощари) 
При засаждане към горната почва се прибавя 0.5 кг. супер 

фосфат, 0.250 кг. калиев тор (замества се с 1 кг дървесна пепел, 
ако имате такава) и 1 кофа угнил оборски тор. След запълването 
на дупката почвата се затъпква добре, полива се с 1 кофа вода, 
когато водата попие, отгоре се хвърлят още 2-3 лопати почва.
Засаждане на овощното дръвче (в овощни масиви) 
Прави се почвен анализ на площите за засаждане (PH 

и запасеността на почвата с хранителни елементи). 
Почистване на площите от дървета, храсти и по-големи 
твърди предмети. Прави се предсеитбено торене с 
минерални торове. Риголва се на дълбочина от 60 см до 
80 см. Теренът се подравнява. Маркират се местата за 
засаждане. Посадъчните ямки се изкопават на дълбочина 50-
60 см (може да стане механизирано с ямокопател (свредел 
с диаметър 60 см). Следва и същинското засаждане.
Растояние за засаждане на отделни видове и сортоподложки 
Ябълки: Подложка ММ 106 - 4 х 2, 5м; Подложка М9 - 4 

х 1.5м;  Круши: Подложка ВА - 29 - 4 х 2, 5м; Подложка 
Дива круша - 8 х 7м; Дюля и Мушмула: Подложка ВА 
- 29 - 4х 4м; Череша: Подложка махалебка - 6 х 5м; 
Вишна: Подложка махалебка - 6 х 5м; Кайсия и Слива: 
Подложка джанка - 6 х 5м; Праскова: Подложка праскова 
- 4 х 4м; Лешник: 5 х 3м; Дрян: 4 х 2.5м.

Áÿë áîð
Pinus sylvestris

Дърво достигащо височина до 40 м. Кората в горната част 
на стъблото и при младите дървета е жълто до червеникаво 
кафява, в долната част на старите дървета е сивокафява. 
Листата са игловидни, достигат 
до 6 см дължина, разположени са 
по две на скъсени, видоизменени 
клонки. "Цветовете" са еднополови, 
събрани в мъжки и женски шишарки. 
Мъжките шишарки са разположени 
по много, гроздовидно, по върховете 
на клонките. Женските шишарки са 
разположени единично или до две-
три и първоначално са червени, дребни, изправени нагоре; 
след опрашване се извиват надолу, увеличават размера си и 
вдървесиняват. Семената са с крилатка и узряват в края на 
втората година, когато се разтварят женските шишарки и 
освобождават зрелите семена. "Цъфти" май-юни.
Съставки: Химически състав. Съдържат около 0,5% етерично 

масло, което се състои от а-пинен, β-пинен, β -феландрен, лимонен, 
мирцен, кадинен, силвестрен, борнеал, борнилацетат, борнилестер 
и др.; смо¬листи вещества, витамин С, танини и др.
Почти във всички наши планини до 2200 м н. в.
Свойства: Противовъзпалително, отхрачващо, омекчаващо 

лигавиците действие; разширява кръвоносните съдове и 
разтваря камъните в пикочния мехур, при бронхити, ангина, 
туберколоза, при простуда (за инхалации и разтривки), ишиас, 
камъни в бъбреците и пикочния мехур. Боровите връхчета се 
използват при задух, подагра, хемороиди.
Боровите връхчета се използват при кашлица по 

следния начин: 100 г връхчета се слагат в 2.5 литра 
вода; ври, докато водата стане 500 мл. Прецежда се и 
се поставят 250 г небетшекер и 250 г мед. Пие се по 1 
кафяна чашка преди ядене. 
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Продукти: 600 г филе от бяла риба по избор, 1 
голяма червена чушка, 1 голям домат, 1/2 глава 
кромид лук, 1/2 ч л куркума, сол, 
смлян черен пипер.
Приготвяне:
• Лукът и чесънът се почистват и се 

нарязват на дребно.
• Доматът се бланшира и се 

почиства от кожицата и семената. 
• Чушката се почиства от семената.
• Доматът и чушката се нарязват 

на кубчета.
• В тиган се сгорещява зехтинът.
• Добавят се лукът и чесънът.
• Запържват се до омекване и се добавя чушката.
• Готви се 5 минути и се прибавя нарязаният домат.
• Сипва се 50 мл вода или зеленчуков бульон.
• Ако искате повече сос, съответно добавете повече течност. 
• Сипва се лимоновият сок.
• Подправя се със сол, черен пипер и куркума.
• Всичко се задушава под капак 10 минути.
• В това време фурната се загрява на 180 С.
• Филетата риба се нареждат в огнеупорна тава.
• Отгоре се разпределя сосът с чушки и домати.
• Рибата се пече 20 минути.
• Поднася се топла или студена.

Мутра седи в ресторант. По едно време вика 
сервитьора и му казва:

- Намали малко климатика, че умрех от жега!
Сервитьорът си отива. След пет минути пак го викат:
- Засили малко климатика, че умрех от студ!
Сервитьорът заминава. След пет минути:
- Намали го малко тоя климатик, бе! Умрех от жега тука.
Сервитьорът пак тръгва. Седящият на съседната 

маса мъж наблюдава всичко с интерес. След десетия 
път не издържа и вика сервитьора:

- Абе, как го търпиш тоя?
- А, все ми е тая, ние тук климатик нямаме...
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