
От 26 май до 1 юни 2014 г.  в турския град Назилли,  
област Айдън,  се проведе  третата работна среща по 
проект „Традиционни професии и придобиване на уме-
ния за нова работа” по секторна програма „Коменски”, 
финансирана от ЕС, в която взеха участие 3 учители и 
4 ученици от СОУ  „Христо Смирненски” - с. Кочан. 
Освен домакините от Турция в срещата участваха учи-
тели и ученици от Полша, Румъния, Италия, Гърция и 
Франция. Домакин на срещата беше частният лицей 
„Фатих Султан”, в който се обучават около 450 ученици 
от ІХ до ХІІ клас
Нашите ученици бяха настанени в семействата на 

турските им връстници, които през месец ноември 
2013 г. гостуваха в с. Кочан по време на първата сре-
ща по проекта. Турското гостоприемство спомогна за 
затвърждаване на приятелството и взаимоотношенията 
между учениците и техните семейства. Основната цел на 
тази срещата беше участниците да се запознаят с евро-
пейския формат на автобиография - CV и усвоят начина 
на попълването й. Постигната  беше и една от главните 
цели на проекта, а именно, учениците от всички страни 
да подобрят уменията си да говорят английски език, с 
цел по-добра бъдеща реализация на общия европейски 

трудов пазар. В тази връзка учениците от Кочан пред-
ставиха презентация с интервю на бивш ученик на СОУ 
с. Кочан,  владеещ добре английски език и реализирал 
се на трудовия пазар. Всички участници в проекта 
представиха подобни презентации, описващи 
реализацията на техни бивши ученици на 
трудовия пазар в Европа. Домакините бяха 
поканили шестима техни бивши ученици, 
които са завършили престижни университети 
и сега са на отговорни постове в известни  
турски фирми, осъществяващи търговски 
връзки с много европейски партньори. Те 
обърнаха внимание на учениците към какви 
професионални умения да се ориентират до 
края на обучението им в средните училища, 
и на какво да наблегнат при попълване на СV 
за кандидатстване на работа. 
Специално внимание по време на срещата 

беше отделено на запознаване на гостите с 
организацията на учебния процес в учили-
щето домакин. Демонстрирана беше много 
добрата материална база за обучението и 
възпитанието на учениците, включваща 

оборудвани кабинети по основните 
предмети, комбиниран физкултурен 
и театрален салон с над 400 места 
и ученически стол за хранене на 
всички ученици
Турските колеги  бяха предвидили 

посещение в малка тъкачна фабрика, в която 
гостите видяха как обикновени вълнени нишки 
се превръщат в  уникални шалове и килими. 
Програмата включваше още посещение в 
кметството и общинския съвет на града. Орга-
низирана беше и екскурзия до старинния град 
Ефес разположен на 50 км. южно от Измир, 
недалеч от турския бряг на Егейско море. Преди 
2000 години градът  е бил на самия бряг, а сега 
морето е на 8 км от развалините му. Посетена 
беше и къщата на Дева Мария, намираща се 
наблизо до Ефес. Според легендата тя е изжи-
вяла последните дни от живота си  в нея.
В последния работен ден от срещата учас-

тниците посетиха известната природна забе-
лежителност Памуккале, намираща се близо 
да гр. Денизли.  Горещите минерални извори 
са издълбали  красиви бели тераси  и  във 
вдлъбнатините им са се образували топли водни 

басейни. Близо до Памуккале се намират развалините 
на Хиераполис, основан през 190 пр. н.е.
Тази работна среща по проекта породи много по-

ложителни емоции, впечатления и преживявания за 
всички. Ето и мненията на учениците от СОУ”Христо 
Смирненски” - с. Кочан,  взели участие в нея:

Радостина Зехирова /11 клас/-„Преживяването ми в 
Турция беше страхотно. Природата там е много красива. 
Семейството, което ме посрещна беше много гостопри-
емно. Много мили хора! Никога няма да ги забравя!”
Албена Кумбарова /11 клас/-„В Турция беше страхот-

но. Семейството при което бях отседнала беше много 
гостоприемно. Харесаха ми местата, които посетихме. 
Учениците от другите държави бяха добронамерени, с 
някой от тях завързахме приятелство. Няма да забравя 
тази седмица в Турция”.
Сузан Хаджиева /10 клас/-„Прекарах много добре в 

Турция. Хареса ми престоя там. Много добре ме при-
еха. Видяхме много неща. Нямаше да е лошо ако бяхме 
останали още няколко дни”.
Радостина Тахирова /10 клас/-„Назилли е един прекра-

сен град. Семейството, в което пребивавах, ме посрещна 
топло и се грижеше за мен. Всички бяха усмихнати и 
ни предоставяха отлични условия за живот. Изкарах 
страхотна седмица. Всичко беше чудесно”.

23 - 29 юни 2014 г., година (X), 25 /453/

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 поискате, само за 0,13 лв. 

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

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

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

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

На 5 и 6 юни 2014 г. Клубът за ООН в СОУ Сатовча отбеляза 15 години. На юбилейното съ-
битие присъстваха много гости: д-р Арбен Мименов - кмет на община Сатовча, представители 
на младежката секция на Дружество на ООН гр. София, представители от Фондация Българска 
Памет, Дружба “Родина”, членове на клубове от Велико Търново, ученици и учители от селата 
Абланица, Вълкосел, общественици, учители. 
Честванията започнаха с кръгла маса на тема: “Чрез клубната форма на работа - формиране на 

гражданско съзнание и поведение”, която се проведе в залата на Музейната сбирка на Община 
Сатовча.
В продължение на 2 часа гости и членове на клуба си припомняха с умиление за първите 

стъпки на клуба в далечната 1999 г., разказваха се случки от дейността на клуба, споделяха се 
трудности и интересни моменти от работата с учениците. Много приятна изненада бе появата 
на “Международна” делегация от централата на ООН, която поздрави всички присъстващи на 
английски, руски, турски и други езици.
Поздравление по случай годишнината отправиха кметът на община Сатовча д-р Арбен Миме-

нов, директора на училището г-н Милко Сиркьов, Дружеството на ООН, Фондация Българска 
Памет, Дружба Родина, учители, ученици. 
Координаторът на клуба г-н Калоян Шишков представи дейността на клуба. Коментира се 15 годишния период на съществуване, в който са преминали повече от 250 

деца, проведени са повече от 40 мероприятия, 10 пъти е изпълван селския киносалон, в който децата са спорили, дискутирали, “решавали” важни и значими, обществено-
политически проблеми. Всички тези дейности, всяко начинание, всяка инициатива е задоволявала 
нуждите и потребностите на децата. Всички те извървяха своя път в един творчески процес на под-
готовка, преживяване и споделяне, коментира г-н Шишков. 
Председателят на клуба – Цветелина Ушева и заместник-председателя Селвера Странджева пред-

ставиха дейността на клуба с избрани важни моменти от живота му през годините.
След емоционалната първа работна среща, на която всеки имаше възможност да сподели прежи-

вяното през годините, всички заедно: ученици, гости и учители посетиха архитектурния резерват 
– село Долен, след което на площада в Сатовча се проведе хоротека. 
На следващия ден гости, ученици и учители се отправиха към “Чудото на община Сатовча” - 

чешмите. Гостите останаха очаровани и изненадани от големия брой чешми в района и отпиваха от 
всяка чешма вода, вярвайки, че ако пийнеш от водата, ще се върнеш отново. След два часа обиколка 
из многобройните чешми всички се върнаха в двора на училището, за да играят игри от миналото, 
игрите на нашите баби и дядовци.
При закриването на празненството с финални думи  гостите поздравиха всички ученици и техния 

координатор г-н Калоян Шишков за неуморната работа, за обичта, която се чете в очите на всички 
присъстващи, за задружната работа в клуба. Споделиха, че тук се е запазила човечността, доброде-
телността, приятелството. За краткия си престой тук са разбрали и видели много от начина на живот 
в този край на България и са се убедили, че тук живеят достойни за уважение хора, с изградени ли-
дерски качества, със собствено мнение и възможност за отстояване на собствени позиции. 

От 26 май до 1 юни 2014 г в турския град Назилли трудов пазар В тази връзка учениците от Кочан пред
Пътуване  на  ученици  от  СОУ  Кочан  до  Назилли 



ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА
ПУКНАТОТО ГЪРНЕ

Един носач на вода в Индия имал две големи гърнета, които носел окачени на двата 
края на прът, а прътът слагал на рамото си. Едно от гърнетата било леко пукнато, зато-
ва носачът успявал да го занесе от потока до къщата на господаря си едва наполовина 
пълно, докато другото било съвсем здраво и не изпускало нито капка. Така носачът 
пристигал в къщата на господаря си с гърне и половина, вместо с две гърнета с вода. 
Това се случвало всеки ден в продължение на  две години.
Разбира се, здравото гърне много се гордеело, че било идеално и вършело страхотна 

работа. А горкото спукано гърне, засрамено от своя недостатък, било много нещастно, 
че отговаря само наполовина на поставените му изис-
квания.
След две години угризения и усещане за горчив про-

вал, то проговорило на водоносеца край потока:
- Срамувам се от себе си и искам да ти се извиня.
- Защо? – попитал го той. – От какво се срамуваш?
- За изминалите две години успявах да пренеса само 

половината от обема си, защото пукнатината позволява 
на водата да изтича през целия път до дома на господаря 
ти. Заради моите дефекти ти трябва да вършиш повече 
работа и не получаваш заслуженото за усилията си.
На водоносеца му станало жал за горкото гърне и със съчувствие му казал:
- Когато се връщаме към къщата на господаря, искам да обърнеш внимание на краси-

вите цветя покрай пътеката.
И така, докато се изкачвали по хълма, старото спукано гърне  забелязало слънцето, 

което огрявало красивите цветя покрай пътеката, и това го ободрило малко. Но накрая, 
щом пристигнали в къщата, то отново се почувствало зле, защото половината вода и 
този път липсвала. Тогава гърнето повторно се извинило на носача за своя недостатък.
В отговор носачът го попитал:
- А забеляза ли, че има цветя само от твоята страна на пътеката, а не от страната на 

другото гърне? Стана така, защото аз знаех за твоята особеност и реших да се възползвам 
от нея. Затова я превърнах в предимство. Посях цветни семена от твоята страна на пътя 
и всеки път, когато се връщахме от потока, ти ги поливаше. От две години аз късам тези 
цветя и украсявам масата на господарите си. Ако ти беше обикновено гърне, те никога 
нямаше да се порадват на тази красота.
Всеки от нас има своите уникални качества. Ние всички сме спукани гърнета. Затова не 

се притеснявайте от недостатъците си. Признайте ги и ги превърнете в извор на красота.
Не забравяйте, че в слабостите си ние откриваме своята сила.

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

23 Юни 2014г., Понеделник, Международен ден на 
детските селища SOS
На 23 юни се отбелязва Международния ден на SOS 

Kinderdorf - детски селища.
Денят се чества от 2004 година, по повод годишнина 

от рождението на Херман Гмайнер /1919-1986/, австрий-
ски социален педагог, създател на проекта „SOS детски селища“ за изоставени 
деца и сираци през 1949година.
Ден на държавната администрация
Отбелязва се от 2003 г. с Резолюция на ООН, приета на 20 декември 2002 г., за 

утвърждаване приноса на държавното управление в развитието на обществото
24 Юни 2014г., Вторник, Еньовден - Еньовден  
Еньовден е стар славянски празник, който се чества на 24 юни всяка година. 

На същата дата източно православната християнска църква чества деня на Йоан 
Кръстител и често обредите и традициите на двата празника се преплитат.
Според народа, на Еньовден започва далечното начало на зимата — казва се 

„Еньо си наметнал кожуха да върви за сняг“. Вярва се, че сутринта на празника, 
когато изгрява, Слънцето „трепти“, „играе“ и който види това, ще бъде здрав 
през годината. Точно по изгрев, всеки трябва да се обърне с лице към него и през 
рамо да наблюдава сянката си. Отразява ли се тя цяла, човекът ще бъде здрав 
през годината, а очертае ли се наполовина — ще боледува.Църквата ни чества 
денят на рождението на Йоан Кръстител. Според тази вяра неговото рождение 
е подсказано „свише“ — родителите му, Захарий (юдейски свещеник) и Ели-
савета, вече на преклонна възраст, получават вест, че ще добият син. Ражда се 
няколко месеца(6) преди Иисус Христос, за да прокара пътя на неговото учение 
сред юдейския народ. Той пръв започнал покръстването на юдеите във водите 
на р. Йордан. 
Имен ден празнуват Деян, Еньо и Яна. На Еньовден - денят на Св. Йоан Кръ-

стител, имен ден празнуват всички, които носят името Деян, Деяна, Еньо, Енчо, 
Йоана, Йоан, Яни, Яна, Янина, Янка, Янита, Янко, Янчо.

26  Юни 2014г., Четвъртък, Международен ден за подкрепа на жертвите 
на изтезания
Отбелязва се от 1998 г. по инициатива на ООН по повод годишнина от прие-

мането през 1984 г. на Международната конвенция против изтезанията
Международен ден за борба с употребата и нелегалния трафик на нар-

котици
 Отбелязва се от 1988 г. по решение на Общото събрание на ООН
Световен ден за борба с множествената склероза
27 Юни 2014г., Петък, Световен ден на риболова
Отбелязва се от 1985 г. по решение на Международна-

та конференция по регулиране и развитие на риболова, 
проведена през 1984 г.
Световен ден на борба с диабета
Обявен е през 1991 г. от Световната федерация за борба 

с диабета и Световната здравна организация.
28 Юни 2014г., Събота, Видовден, 
Религиозен празник, а също така народен празник в Западна България, За-

падните покрайнини и Сърбия. Религиозната същност на празника не е добре 
позната. Според народно поверие празникът е в чест на Вида, сестра на 2-та 
светци (наричани „градушкари“) Въртоломей и Елисей. Отбелязва се за пред-
пазване от градушки. Ето защо е прието, че на този ден не трябва да се работи, за 
да не се разгневят градушкарите. Народното вярване, че градушките идват като 
възмездие за грехове, е довело до представата, че на Видовден ще излязат наяве 
всички сторени злини. Оттам е и предупреждението: „Всяка коза за свой крак, 
но като дойде Видовден, ще видим!“ Ден, в който ще се направи равносметка 
и ще се потърси отговорност, разплата. В по-друг смисъл : „Ще видите!“, „Ще 
видим!“, както и също „Ще дойде Видовден!“.

29 Юни 20014г., Неделя, Честване на Светите апостоли Петър и Павел 
(Петровден)
На този ден църквата чества паметта на двамата Христови 

апостоли - Петър и Павел - ревностни разпространители на 
християнството, изтърпяли много страдания и гонения и са 
наречени „първовърховни престолници и вселенски учители“. 
Петър, беден рибар от гр. Витсаида край Генисаретското езе-
ро, е един от първите ученици на Христос и един от преданите 
му последователи. Павел, роден в Тарс, Киликия, първона-
чално изповядва юдейската религия и е сред гонителите на 
християните. На път за Дамаск той е ослепен от видение на Господа. Завеждат 
го обратно в града, където след три дни е изцерен по чудо. От яростен противник 
става най-ревностен разпространител на Христовото учение. През 67 г. заедно 
със сподвижника му Петър са разпнати на кръст от император Нерон в Рим. На 
Петровден се принася жертвено животно в чест на светеца - обикновено се коли 
„петровско пиле“. Рано сутринта жените носят в черквата колак и ранни ябълки 
- петровки. Осветени от свещеника, те носят здраве. Според народните вярвания 
Свети Петър е ключар на райските порти и главен съдник на човешките грехове, 
който определя коя душа е праведна и достойна да влезе в рая. Празнуват носе-
щите имена: Павел (означава малък), Павлин, Павлина, Павлета, Пейо, Пенка, 
Пенчо, Петрана, Петранка, Петър (означава - камък, скала), Петьо, Пепа, Петя, 
Пецо, Апостол (означава - пратеник), Камен, Кремена.
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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

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР БУЛГАРТАБАК СТАРТИРА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА   
Булгартабак обяви началото на стажантската си програма за 2014 г. „С нас в бъдещето“.
Студенти ще имат възможността да работят в компанията и да развият професионал-

ното си бъдеще, като взимат участие в реални казуси и разработят индивидуален проект 
в сферата на тютюневата индустрия.

„С нас в бъдещето“ е част от кампанията за со-
циална отговорност на Булгартабак, включваща 
редица каузи и проекти, които спомагат за дълго-
срочната ангажираност към устойчивото развитие 
на бизнеса и обществото”, сподели Слави Савов, 
директор дирекция „Човешки ресурси“ в компани-
ята. „Надяваме се със стажантската програма да 
успеем да стимулираме талантливите и предпри-
емчиви млади хора и така да подкрепим тяхното 
бъдещо развитие. Дълбоко вярваме, че професи-
оналният опит в една от най-успешните компании в България, каквато е Булгартабак, 
е прекрасен старт на една успешна бъдеща кариера за всеки млад човек”, допълни той.
Стажантската програма може да бъде с различна продължителност като опциите са от 

3 или 6 месеца до 1 година. Студентите могат да изберат дали да са на пълен работен ден 
или с гъвкаво работно време, съобразено с нуждите на бизнеса и техните възможности. 
Стажанти ще бъдат приемани във всяко едно от дружествата на компанията, като на всеки 
ще бъде възложен индивидуален проект и ментор, който да го напътства и да му помага. 
Желаещите могат да изберат между инженерна или административна програма, в зави-
симост от това в каква сфера е тяхното обучение. Периодът на стажа е платен и завършва 
със събитие по идея на стажантите.
Краен срок: няма посочен

СПЕЧЕЛЕТЕ МВА СТИПЕНДИЯ ОТ
WU EXECUTIVE ACADEMY В АВСТРИЯ 

За поредна година WU Executive Academy към Виенския Университет за Икономика 
и Бизнес, връчва стипендии за избрани професионални МВА програми на граждани от 
29 страни от Централна и Източна Европа, сред които и България. Крайният срок за 
кандидатстване за есенните програми е 30 юни 2014 г.
Стипендиите покриват до 50% от учебната такса и се отпускат на база на лични и 

професионални качества, академични постижения и трудов стаж. Професионалните 
МВА програми, за които WU Executive Academy предлага стипендии са:

• Професионална MBA „Контрол” (Professional MBA Controlling);
• Професионална MBA „Финанси” (Professional MBA Finance);
• Професионална MBA „Енергиен мениджмънт” (Professional MBA Energy Management);
• Професионална MBA „Маркетинг и продажби” (Professional MBA Marketing & Sales);
• Професионална MBA „Управление на проекти и процеси” (Professional MBA Project 

& Process Management);
• Професионална MBA „Предприема-

чество и иновации” (Professional MBA 
Entrepreneurship & Innovation);
Кандидатите трябва да имат завършено ви-

сше образование (поне бакалавърска степен) 
и минимум 3 години трудов стаж. Другите 
критерии включват солиден работен опит, 
силна мотивация и финансова необходимост. 
Само студенти, покриващи критериите за 
кандидатстване на WU Executive Academy, 
ще могат да се състезават за стипендия.

WU Executive Academy е част от Виенския 
университет по икономика и бизнес (WU), 
най-големият бизнес университет в Европа, който притежава повече от 100-годишен 
опит и отлична репутация в областта на образованието за мениджъри. Той се нарежда 
сред най-добрите бизнес университета в света.
Като част от Виенския университет по бизнес и икономика, WU Executive Academy 

има акредитация EQUIS (European Quality Improvement System Европейска Система за 
повишаване на качеството). EQUIS е международно призната система за акредитиране, 
предоставяна от Европейската фондация за развитие на мениджмънта (EFMD). Изклю-
чителните качества на MBA програмите са признати и от AMBA (Association of MBAs) 
с международно призната акредитация.

WU Executive Academy е един от общо двата бизнес университета в немскоезичния 
свят, които са изпълнили високите стандарти за качество и на двете акредитации.
За повече информация за стипендиите и за начините на кандидатстване, можете да  

посетите www.executiveacademy.at/en/fi nancing-options .



Въпрос: Въпросът ми е, когато лице има регис-
трация в Бюрото по труда и получава помощ по 
чл. 9 от ППЗСП, но не си потвърди регистрацията  
„подписа си“ през месец май 2014 г. начислява ли му 
се помощта през месец май и от 01.06.2014 г. ли се 
прекратява помощта по чл. 9 от ППЗСП?
Отговор: При прекъсване на регистрацията в бю-

рото по труда, се спира и изплащането на помощта за 
съответния месец.

Въпрос: Съпругата ми е с ТЕЛК 67%, с подпис в 
БТ, от дълги години. Не може да работи, тъй като 
и двете ни деца са с инвалидност ,,съответно: 80% 
пожизнено и второто дете със 100% до навърш-
ване на 16г. възраст. От Бюро по труда са казали 
на съпругата ми, че трябва да спре да се подписва, 
защото „ще накажат служителите“. Правилно ли 
е да я принудят да спре подписите си, не получава 
обезщетения.
Отговор: Съветвам Ви да направите писмено за-

питване до Агенцията по заетостта, за да направят 
проверка по случая. Координати за връзка ще намерите 
на адрес (http://www.az.government.bg/contacts/). За 
съпругата Ви е удобен вариант да се включи в Нацио-
нална програма „Асистент за хора с увреждания“, която 
дава възможност за предоставяне на грижи в семейна 
среда на хора с трайни увреждания чрез осигуряване 
на заетост на безработни лица като лични асистенти. 
За повече информация Ви препоръчвам да посетите 
адрес (http://www.az.government.bg/pages/nacionalna-
programa-ahu/). При посещението си при трудовия 
посредник съпругата Ви може да се консултира за 
възможностите за включване в програмата.

Въпрос: Живея в Испания и имам нужда от фор-
муляр У1. По какъв начин мога да го изискам от 
България без да се прибирам? Става ли с електро-
нен подпис, който ми е даден от тук или трябва да 
упълномощя някого и да се изиска на място от НОИ? 
Отговор: От отправеното от Вас запитване не става 

ясно от какъв точно формуляр имате нужда. Предпола-
гаме, че става дума за издаване на преносим документ 
U1 за удостоверяване на български осигурителен стаж, 
който се издава на лица, работили в Република Бълга-
рия, във връзка с преценка на правото им на парично 
обезщетение за безработица в държава-членка на ЕС/
ЕИП. 
Заявлението за издаване на документ U1 може да бъде 

подадено от Вас или от упълномощено от Вас лице по 
един от следните начини:

-  чрез пощенски оператор;
- на гише, в съответното ТП на НОИ;
- на гише, в приемната на Д“ЕРМД“ на НОИ;
-  в Интернет, с Квалифициран електронен подпис 

(КЕП);
- в Интернет, с въвеждане на Персонален идентифи-

кационен код (ПИК) за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ.
Преносим документ U1 може да бъде изискан и по 

служебен ред посредством подаване на заявление до 
компетентната за предоставяне на обезщетение за 
безработица испанска институция. Към заявлението 
следва да приложите всички документи, с които раз-
полагате и които удостоверяват придобити от вас пери-
оди на осигуряване в България. Заявлението заедно с 
приложените към него документи ще бъдат препратени 
служебно до съответното ТД на НОИ в България, от къ-
дето също служебно ще изпратят преносимия документ 
U1 до испанската компетентна институция. Следва 
да имате предвид, че използването на тази процедура 
може да доведе до известно забавяне при определяне 
на правото Ви на обезщетение за безработица.
За повече информация можете да посетите електрон-

ната страница на Националния осигурителен институт 
(ТУК), където ще намерите подробна информация за 
процедурата за издаване на документ U1. 

жалбата се подава от представител.
• Държавата-страна по ЕК, срещу която е насочена 

жалбата.
• Кратко изложение на фактите.
• Посочване на правата, гарантирани от ЕК, които са 

нарушени.
• Описание на всички вътрешноправни средства, които 

съм използвал за защита на нарушените права, като се 
посочва и датата на всяко съдебно решение или решение 
на друг орган, постановено в тази връзка.

• Посочва се в какво се изразява искането ми като жал-
боподател, включително и искането ми за справедливо 
обезщетение по чл. 41 от ЕК.
Прегледът на жалбата е абсолютно безплатен. Жалбата 

задължително трябва да носи моя подпис като пострадал 
от нарушение или на моя представител (адвокат). Съдът не 
допуска анонимни жалби, но при желание самоличността 
ми да не бъде разкрита трябва да информирам съда неза-
бавно и да посоча основателни причини за това. В този 
случай посочвам името си, но моля то да не бъде разкрито. 
Съдът уведомява писмено за всяко свое решение. Ма-

кар, че прегледът на жалбата е безплатен, 
оттам нататък аз поемам своите собстве-
ни разходи като адвокатски хонорари и 
разходи за експертизи и кореспонденция. 
В Правилника на Съда е предвидена 

възможност след постановяване на 
решение за допускане на жалбата за раз-
глеждане, да ми бъде отпусната помощ за 

правна защита. Това става служебно или по мое искане, 
когато средствата ми са недостатъчни за покриване на 
разноските по делото. Преценката е на председателя на от-
делението, което разглежда допустимата жалба. Първата 
задача на съда е да определи дали жалбата е допустима, т.е 
това е прегледът на жалбата и той се състои в това съдът 
да прецени, че делото отговаря на определени условия, 
посочени в Конвенцията.
Ако съдът установи нарушение на Конвенцията, той 

може да ми присъди обезщетение, което се състои от 
финансова компенсация за претърпените от мен загуби 
при нарушаването на моите права. Съдът може също 
така да изиска от държавата да възстанови разходите, 
направени от мен по делото. Ако съдът установи, че няма 
нарушение, аз, като жалбоподател, няма да платя никакви 
допълнителни разходи (включително разходи, направени 
от държавата срещу която подавам жалба).
Жалба може да се прати по пощата или факс на адрес:
Европейски съд по правата на човека
Съвет на Европа
67075 Strasbourg Cedex
Франция
Факс: +33 (0)3 88 41 27 30
(*) Настоящата статия има за цел да очертае 

някои основни Ваши права, като няма претенции да 
бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с 
упражняването на тези основни права или случаят е 
по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юри-
дически експерт. (*)

КАК ДА ЧЕТЕМ QR КОДОВЕ
СЪС СМАРТФОНА СИ 

В днешно време, почти навсякъде може да 
намерите QR (от англ., ‘quick-response’ – ‘бърза реакция’) 
кодове. Името идва от желанието на създателите да могат 
да декодират съдържанието зад тези кодове бързо.

 Какво точно представлява този вид код, и защо е 
толкова популярен? От техническа гледна точка, това е 
двумерен баркод, като информацията в него може да бъде 
текстова, URL, или друга. Технологията се е разпростра-
нила изключително много в Япония, но днес е поулярна 
и в Европа и Америка.

 Тези странно изглеждащи, черно-бели, пикселизирани 
квадрати са били използвани първоначално в автомобил-
ната индустрия от Toyota, но днес може да ги срещните 
почти навсякъде, в това число в списания, вестници, и 
реклами. Причината за ширкоата употреба се дължи на 
смартфоните, на които бихте могли да инсталирате при-
ложения-четци за тези кодове.

 Знаем ли обаче как да се възползваме от всичко това? 
Вие ще имате нужда от подходящото приложение за че-
тене на QR код за вашия смартфон или таблет. Разбира се, 
изискавенето е вашето устройство да има камера.

 1. Приложения
За iOS потребителите подходящо приложение е 

RedLaser. Феновете на Android OS могат да пробват 
Neoreader, а BlackBerry потребителите ще харесат like 
QR Code Scanner Pro.Всички тези приложения могат да 
се изтеглят безплатно, и би трябвало да се справят с всеки 
един стандартен QR код. 

 2. Работа с приложенията
Когато стартирате приложението ще видите, че каме-

рата на вашия телефон е активирана. Поставете камерата 
на устройството на едно ниво с QR кода,който искате да 
сканирате, и задръжте устройството стабилно, докато 
приложението прочетете кода пред него. За най-добри 
резултати, насочете устройството си точно към кода, а 
не под ъгъл. Опитайте се да намалите отблясъците от 
светлина, и сканирайте код в равномерно осветена среда. 
Ако кодът е под пряка слънчева светлина, може да се 
наложи да го покриете с ръка за да може приложението 
да го прочете правилно.

 3. Резултати
Когато приложението прочете QR кода, то ще даде 

сигнал и ще покаже информацията, която се съдържа в 
кода, или ще стартира вашия уеб браузър, за да ви отведе 
до определен URL.

 4. Приложение
QR кодовете предлагат ефективен начин за връзки към 

уебсайтове, но те   също така могат да съхранявате текст, 
телефонни номера, имейл адреси, или събития в кален-
дара, както и да изпращат SMS съобщения. Освен това, 
използването им е станало поулярно сред редица бизнес 
компании, които ги използват като лесен начин да насочат 
потребителите си към определен уеб линк..
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КОГА МОЖЕМ ДА СЕ ОБЪРНЕМ
КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА?
Чувал съм често за съда в Страсбург и напоследък ши-

роко се използва изразът „Ще те съдя в Страсбург!“, но 
какво представлява този съд? За обида или за неизплатено 
трудово възнаграждение от работодател мога ли да се об-
ръщам към съда в Страсбург или трябва да става въпрос 
за по-сериозни нарушения?

Eвропейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) се 
намира в Страсбург, в своята дейност той се ръководи от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека 
и основните свободи (ЕК) и я прилага на територията на 
47-те държави-членки на Съвета на Европа. Целта на съда 
е да следи за спазването и защитата на основните човеш-
ки права като правото на свобода, правото на живот, на 
справедлив съдебен процес по граждански и наказателни 
дела, на зачитане на личния и семейния живот, правото на 
ефективна защита, на зачитане на собствеността, правото 
на глас и зачитане на свободата на словото, на мисълта, 
съвестта и религията и други.
Конвенцията налага различни за-

брани и гарантира за тяхното спазва-
не, включително забрана за смъртно 
наказание.
Кога и как мога да подам жалба до 

Европейския съд по правата на човека?
Аз мога да се обърна до ЕСПЧ, когато 

сметна, че моите основни права и гаранции, предоставе-
ни от Конвенцията, са нарушени или съм пряко и лично 
жертва на нарушение. Не мога да правя общи оплаквания 
относно закон или друг нормативен акт, който смятам, 
че е несправедлив, нито мога да се оплаквам от името на 
други лица, освен когато те не са посочили изрично мен 
за техен представител.
Като жалбоподател, аз трябва да съм физическо или 

юридическо лице. Не е задължително обаче да съм 
гражданин на държава-членка на Съвета на Европа, а е 
достатъчно нарушението, срещу което подавам жалба, да 
е извършено на територията на държава, задължила се да 
спазва Конвенцията и нейните Протоколи. Това означава, 
че хипотетично един китаец, претърпял нарушение на свое 
право на територията на България, може да се обърне към 
ЕСПЧ или пък ако аз, при мой престой в Испания, съм 
претърпял нарушаване на свое право, също мога да се 
обърна към ЕСПЧ.
Мога да подам жалба, ако нарушението е било извър-

шено от орган на държавата, например от съда или от 
публичната администрация. ЕСПЧ не може да разглежда 
жалби срещу частни физически или юридически лица.
Мога да се обръщам до ЕСПЧ, едва след като съм из-

черпал всички правни средства за защита в съответната 
държава, т.е съм сезирал местните съдилища по въпроса 
и съм стигнал до последната съдебна инстанция, която се 
е произнесла с решение. Мога да подам жалба до ЕСПЧ 
в срок до 6 месеца от датата на решението на последната 
съдебна инстанция в страната. След изтичането на този 
срок съдът не може да я приеме за разглеждане.
Мога да напиша жалбата на всеки един от официалните 

езици на държавите-членки, ратифицирали Конвенцията, 
включително и на български. В писмото до съда трябва 
ясно да посоча предмета на жалбата. Мога да получа фор-
муляр от Секретариата на съда, който след това трябва да 
върна до съда, попълнен със съответните данни.
Жалбата трябва да има следните реквизити:
• Моето име, дата на раждане, националност, пол, про-

фесия и адрес.
• Името, професията и адреса на моя представител, ако 
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До 25-ти юни:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец май за доходи от трудови право-
отношения.  

2. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 
определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху 
брутния размер на сумата от частичните плащания по 
трудови правоотношения, ако през месец май са на-
правени само частични плащания.
До 30-ти юни: 
ЗМДТ
1.  Плащане на първа вноска /в размер на 1/2/ на да-

нъка върху недвижимите имоти за текущата година. 
2.  Плащане на първа вноска / в размер на 1/2/ на да-

нъка върху превозните средства за текущата година. 
ЗДЗП
1.  Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходния месец. 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 20.06.2014 г.



Започват да яйцеснасят от средата на юли, като масо-
вото яйцеснасяне съвпада с масовия летеж.
Гъсениците изяждат месото на плодовете
Гъсениците от първото поколение се излюпват в 

края на май - началото на юни. Те се хранят с месес-
тата част на плодовете, като дълбаят ходове. Повре-
дените плодове престават да нарастват, имат виоле-
тов оттенък, накрая окапват заедно с намиращите се 
в тях гъсеници, които продължават да се хранят вътре 
в плода. Неприятелят какавидира в пашкул под напу-
каната кора в основата на стъблото или под различни 
растителни остатъци на почвената повърхност.
Гъсениците от второто поколение се излюпват в 

началото на последната десетдневна на юли. Те се 
хранят с месестата част на плода и до пълното си раз-
витие повреждат от 1 до 3 плода. Повредените пло-
дове узряват по-рано от здравите и преждевременно 
окапват. Какавидират под старата кора на стъблата и 
дебелите клони. Някой гъсеници се внасят с плодо-
вете, които се съхраняват и зимуват в помещенията.
Мерки срещу вида
Задължително е ста-

рата и напукана кора 
да се остърже, за да се 
унищожат какавидира-
лите гъсеници под нея.
През юли по стъблата 

на дърветата се поста-
вят ловни пояси, чрез 
които се събират и уни-
щожават гъсениците.
Срещу двете поколе-

ния на сливовия плодов 
червей се извършват 1-2 третирания. При силно нам-
ножаване и при развитие на частично трето се прави 
и трето пръскане.
Първото пръскане и срещу двете поколения се пра-

ви, когато 30-40% от пеперудите излетят, което съв-
пада с началото на излюпването на яйцата. Моментът 
и броят на третиранията се определят чрез феромо-
новите уловки.
Пръскането се прави с подходящи инсектициди: 

вазтак нов 100ЕК - 0.0125% или 1.25 мл за 10 литра 
вода, децис 2.5ЕК - 0.05% или 5 мл, димилин 25ВП - 
0.04% или 4 г, дурсбан 4ЕК - 0.15 или 15 мл, кораген 
20СК - 0.02% или 2 мл, нуреле - 0.05% или 5 г, ранер 
240СК - 0.03% или 3 мл и др.

БАДЕМИ СРЕЩУ ГЛАВОБОЛИЕ
Главоболието нерядко е причинено от стрес, умо-

ра и напрежение в организма. Основната съставка 
на обезболяващите хапчета - сацилин, се съдържа в 
някои видове ядки като бадемa. Шепа бадеми e ес-
тествен аспирин, но с още по-продължително дейст-
вие. Главоболието обикновено започва от тила. 
Причинява слаба концентрация и раздразнителност. 
За това специалистите често го наричат симптом, а 
не заболяване.
Лекарите препо-

ръчват да преборите 
главоболието с ес-
тествени методи като 
медитация, пиене на 
повече вода, почивка 
и подходяща храна. 
Бадемите са бърз и 
ефективен начин да 
победите болката по 
напълно природен 
начин. Те съдържат голямо количество сацилин и 
магнезий, които са много важни за притока на кис-
лород и хранителни вещества в организма. Това по-
мага на мускулите да се отпуснат. Ядката може да се 
яде сурова или да се остави да престои една нощ във 
вода и да се прибави към различни ястия.

НЕЗАМЕНИМИ НАПИТКИ ЗА ЖЕНИ
Ако ви накарат да изброите няколко полезни за здра-

вето напитки, няма да ви се налага много да мислите - 
фрешове, натурални сокове, билкови чайове, минерал-
на вода. Всички те са изключително важни за нас. Но 
има напитки, които са много важни именно за жените 
и си заслужава да им обърнем внимание.
Какаото - любима напитка от детството
Какаовите зърна, от които се приготвя какаото са се-

мена на шоколадовото дърво, което расте в Централна 
и Южна Америка и Нигерия. Местното население ги 
нарича „храна на боговете“.
Съдържанието на антиоксиданти в горещото какао 

е два пъти повече, отколкото в червеното вино и три 
пъти повече, отколкото в зеления чай.
Лечебните свойства на какаовите зърна се дължат на 

флавоноидите - вещества, които поддържат сърдечно-
съдовата система, подобрява кръвообръщението, сва-

ля артериалното 
налягане и помага 
за очистването на 
артериалните сте-
ни.
За работата на 

сърцето помагат 
и минералите, ко-
ито се съдържат 
в какаото: магне-
зий, сяра, цинк, 
желязо, мед, ка-

лий, манган и калций, а така също и витамините - В1, 
В2, В3, В5, В8 и Е.
Мазнините, съдържащи се в какаото, поддържат до-

брото ни самочувствие: олеиновата киселина и моно-
ненаситените мазнини са нужни за правилното функ-
циониране на целия женски организъм.
Чай от джинджифил и канела
Тази ароматна, пикантна напитка има много полезни 

свойства, помага при храносмилателни разстройства, 
намалява болката и се бори болестотворни микроби. 
Канелата има свойството бързо да намалява кръвната 
захар, а джинджифилът има високи противовъзпали-
телни свойства.
Приготвяне на чай:
1/2 чаша ситно нарязан джинджифил се залива с 6 

чаши вода и 2 пръчки канела. Вари се около 20 мину-
ти. Прецежда се и се прибавя 1 ч. лъжичка мед.
Напитката от магданоз ще ви загрее и успокои
Магданозът е растение, богато на етерични масла и 

витамини. Той съдържа витамините А, С, К и фолиева 
киселина.
Веществата в растението поддържат репродуктивна-

та функция при жените и стимулират храносмилането, 
имат диуретичен ефект и поддържат функция на сър-
цето.
Рецепта:
Смесете 1/4 чаша свежи листа от магданоз, 1 настър-

гана ябълка, 1/2 ч. лъжичка канела и щипка настърга-
но индийско орехче. Всичко се залива с чаша гореща 
вода и се оставя да престои 5 минути. Прецежда се и 
се пие.
Полезните свойства на зеленият чай са известни на 

всички
Зеленият чай спомага за ускоряване на загуба на 

тегло, понижава кръвното налягане, помага за предо-
твратяване на атеросклероза, диабет и остеопороза, 
запазва умствените способности, подобрява имунната 
система.
При избора на съставки за лечебни напитки изби-

райте натурални храни без добавки и ароматизатор. 
При приготвянето се използва прясна филтрирана 
вода. От това зависи ползата и вкуса на напитката.

И СЛИВИТЕ СИ ИМАТ
ЛИЧЕН ВРЕДИТЕЛ  

Сливовият плодов червей също се среща във всички 
градини. Напада основно сливата, но съща така джан-
ката, кайсията и прасковата. Гъсеницата му причинява 
червясване на плодовете. Практиката показва, че в ня-
кои години и при по-късните сортове червивите пло-
дове достигат 80%.
Какво трябва да знаете:
Пеперудата е сивопепелява. Предните й крила са 

тъмнокафяви, а задните - сиво-кафяви до сиви, по-
светли от предните.
Гъсеницата е с черна глава и розово-червено тяло 

отгоре. Главата и гръдният щит са тъмнокафяви. Тяло-
то й е покрито с редки космици и достига на дължина 
до 1,5 см.
Сливовият плодов червей има две поколения годиш-

но, а при топло лято развива и трето.
Неприятелят зимува като гъсеница в плътно копри-

нено пашкулче, най-често в пукнатините и под старата 
и напукана кора по стъблата на сливите. Рядко зимуват 
в основата на стъблата.
Зимуващите гъсеници какавидират през пролетта.
Летежът на пеперудите от първото поколение започ-

ва в началото на май и продължава до края на юни. 
Снасят яйцата си 1-3 седмици след прецъфтяването на 
сливовите дървета, когато плодовете са с големина на 
лешник.
Пеперудите от второто поколение летят от средата 

на юли до края на август. Те летят вечер и през нощта. 
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева, Красимир Странджев и Емине Дренкова

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Чесън
Allium sativum L.

Действие и приложение: Чесънът има противо-
глистно, противомикробно и жлъчегонно действие.
Противомикробното действие се дължи на етерич-

ното масло. Чесънът унищожава болестотворните ми-
кроорганизми в червата и изгонва газовете. Подпомага 
организма в борбата му срещу инфекциозните болести. 
Засилва отделянето на жлъчен сок и с това подобрява 
храносмилането.
За профилактика при 

атеросклероза и хипер-
тония, при инфекциоз-
ни заболявания, както 
и при хронични гнойни 
инфекции (бронхити, 
бронхиектазии), за въз-
буждане на апетита, 
след антибиотично ле-
чение, при жлъчнока-
менна болест, глисти.
Описание: Чесънът е многогодишно тревисто 

растение. Луковицата яйцевидна, съставена от 7 - 30 
дребни луковички (скилиди), покрити с бели, розови 
или виолетови люспи. Стеблото изправено, до 50 см 
високо, кухо, до половината обвито от продълговати 
листни влагалища. Листата линейни, до 1 см широки, 
плоски, от средата подвити под тъп ъгъл. Цветовете 
малобройни в кълбест сенник на върха на стеблото, 
примесени с дребни луковички. Околоцветните лист-
чета 6, продълговати, бледолилави или белезникави. 
Плодът кълбесто тристенна кутийка. Семената черни, 
триръбести. Цъфти юни — август.
Използвани части: Използват луковиците, които 

се използват в свежо състояние. Възможно е да се 
употребяват и след узряването и изсушаването им.
Лечебни съставки: Луковиците съдържат етерично 

масло, тлъсто масло, фитостероли, витамин A, Bl5 В2, 
флавоноиди, сапонини, следи от йод, полизахариди.
Начин на приложение: По 1 главичка чесън се 

изяжда вечер с храната.
При глисти се правят клизми – 8-10 скилидки се 

счукват и заливат със 100 мл вряща вода. Прецежда 
се и се правят 2 клизми.
За понижаване на високо кръвно налягане се пригот-

вя същата тинктура, като се приема по 20-30 капки 3 
пъти дневно преди ядене 2 дни наред, след това 2 дни 
почивка, нови 2 дни се взема тинктура и т.н.
За профилактика на атеросклерозата се приготвя 

тинктура – 100 г счукани скилидки се заливат с 500 мл 
70° спирт. Престоява 15 дни. Прецежда се и се приема 
по 25 капки 3 пъти на ден преди ядене.
Къде се среща? Отглежда се предимно като зелен-

чуково растение в градини. Пренесен е в Европа от 
Средна Азия.

КАНЕЛЕНИ СЛАДКИ
Продукти:
- 1/2 кг брашно
- 75 захар
- 150 мл. мед
- 100 мл. вода
- 60 мл. олио
- 1/2 ч.л. бакпулвер
- 1/2 ч.л. канела
Приготвяне:
Течният мед (150 мл.) се разтваря във водата (100 мл.), 

след което към тях се прибавят захарта (75), олиото (60 
мл.) и предварително смесените и пресети брашно (1/2 
кг), бакпулвер (1/2 ч.л.) и канела (1/2 ч.л.).
От продуктите се замесва тесто, което се разточва с 

дебелина около 5 милиметра.
От него се изрязват сладки, които по желание се про-

дупчват или поръсват с кристална захар.
Пекат се в умерена фурна в тавичка, на чието дъно е 

поставена хартия за печене. Щом станат леко златисти в 
краищата си, са готови.
Сервират се охладени.

Лекарят :
-  Прочетете  най-долния  ред  . . .
Мъжът :
-  Не  мога !
Лекарят :
-  Ах ,  приятелю ,  имате  късогледство . . .
Мъжът :
- Ега ти! Цял живот неграмотен, а сега и късогледство....

-  Какво  толкова  не  ви  харесва  в  тази  наденица? - 
пита  келнерът .

-  Краищата  й  -  отвръща  клиентът .
-  Но  всяка  наденица  си  има  краища !
-  Да ,  но  тези  тук  са  съвсем  близко  един  до  друг !


