
7 - 13 юли 2014 г., година (X), 27 /455/

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

Представители на община Липково от Македония гостуваха в Сатовча 
миналата седмица за участие в общ семинар, посветен на възможностите 
за развитие на устойчив туризъм като се разработят продукти, свързани с 
водните ресурси в двете общини.
Семинарът е част от  дейностите на изпълняваният от община Сатовча 

проект „Водата като източник на вдъхновение за туристите. Трансграни-
чен подход към туристически продукти, основаващи се на природата”

Семинарът се проведе в рамките на партньорски проект, финансиран 
от Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македо-
ния 2007 – 2013. В рамките на малко повече от година в Липково по-
строиха 3 км. асфалтов път, който води до любимото място на жители-
те и гостите на Липково – Липковското езеро. В това време в Сатовча 
беше основно почистено и благоустроено коритото на река Бистрица, 
която минава през центъра на селото. Това не само спаси селото от 
последните наводнения, но и създава нов облик на централната част на 
селото като специално е оформен един от каменните мостове от сред-
новековието, каквито има на няколко места в общината.

Участниците дискутираха своите идеи след представяне на концепция-
та за образователен туризъм, която се развива активно на световните ту-
ристически пазари, споделиха своя опит и посетиха забележителни места, 
които привличат вниманието на жителите и посетителите на Сатовча – 
много извесните каменни чешми, с които община Сатовча кандидатства 
пред комитета на Книгата за рекорди на Гинес, общинския туристически 
център, околностите на Сатовча.
Заседанията на семинара се проведоха в залата на музейната сбирка на 

Сатовча, която сама по себе си е привлекателна туристическа атракция 
и представя обичаите, историята и културата на Чеча. Първата изненада 
беше поздрав от детския фолклорен състав на читалеището в село Плете-
на. Участниците се насладиха и на „сладката” вода на една от последните 
построени чешми в района.
Преди да се разделят участниците в семинара подписаха споразуме-

ние за продължаване на партньорството си и за нови инициативи през 
следващите години.
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На осно-
вание чл.14, 
Глава трета от 
Вътрешен пра-
вилник на Об-
щински фонд 
„С един лев в 

помощ на болните деца от община Са-
товча”  Ви предоставям следната ин-
формация за първо четиримесечие на 
2014 година:
За периода от 01.01.2014 – до 

30.04.2014 година в Общински фонд 
„С един лев в помощ на болните деца 
от община Сатовча” са постъпили общо 
3 158.04 лева. По решение на Комисия-
та за първо четиримесечие на 2014 го-
дина са разходвани общо 3000,00 лева, 
от които 2000,00 лева за подпомагане 
на Орхан Валентинов Хорозов от село 
Сатовча, 500,00 лева за подпомагане 
на Деница Альошева Заимова от село 
Осина и 500,00 лева за подпомагане на  
Марти Красимиров Душев от село Пле-
тена.
Общо постъпили в сметката на Фон-

да до 30.04.2014 година са 67 881.16 
лева. Общо изплатени по решения на 
Комисията към 30.04.2014 година са 
55 242.59 лева. Общо подпомогнати от 
Фонда деца 41. Към същата дата налич-
ните средства в набирателната сметка 
на Фонда са 12 638,57 лева. 

Представители на община Липково от Македония гостуваха в Сатовча

ПАРТНЬОРСКИ СЕМИНАР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 
НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

Проект Трансграничен подход за развитие на 
туризъм  на основата на водните ресурси

Ref №: 2007CB16IPO007-2011-2-98
Този проект е съфинансиран от Европейския съюз  в рамките на

Програма IPA CCI Number 2007CB16IPO007



и личностно развитие в тази сфера. За да се присъедините към екипа ни, можете да ни 
изпратите кратко CV и мотивационно писмо чрез бутона „Кандидатстване“.
Стажантът ще получи възможност да натрупа професионални умения в сферата на връз-

ките с обществеността, да усети динамиката на работния процес, да обогати знанията си.
Очакваме от вас:
• да владеете много добре български и английски език
• да сте комуникативни и проактивни
• да работите с Windows, MS Offi ce и да се ориентирате добре в Internet
• да умеете да работите в екип и да се усмихвате :)
Кандидатите, които докажат своите умения и се сработят най-добре с екипа ни, ще 

бъдат потърсени първи при подходяща свободна позиция в агенцията. Стажът е неплатен 
и продължителността му е по договаряне.
Краен срок 24 юли 2014г.

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на 

образованието и науката обяви началото на конкурс за 
финансиране на научни изследвания.
Целта му е да насърчи провеждането на качествени 

фундаментални научни изследвания и получаване на високи научни постижения в следните 
приоритетни области:

- Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии, в 
т.ч. опазване на въздуха, почвите и водите.

– Здраве и качество на живота, биотехнологии и екологично чисти храни, в т.ч. изследва-
ния в областта на аграрните науки (в тази под категория влизат медицината и фармацията)

– Нови материали и технологии, в т.ч. изследвания в областта на химията, физиката и 
техническите науки.

– Културно историческо наследство, в т.ч. социално и икономическо развитие.
– Информационни и комуникационни технологии, в т.ч. изследвания в областта на ма-

тематиката.
Възможността е насочена към български висши училища, институти или специализирани 

академични звена на Българската академия на науките и Селскостопанска академия.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31 юли 2014 г. Подробна инфор-

мация можете да откриете на страницата на конкурса.

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА
ПРИТЧА ЗА СИЛАТА НА ХАРАКТЕРА
Една дъщеря отишла при майка си да й разкаже за труд-

ностите, които преживява. Не знаела как да се справи, била 
отчаяна и уморена от всичко.
Майката не казала нищо в отговор. Просто я хванала за 

ръката и я завела в кухнята. Напълнила три тенджери с вода и 
сложила всяка една от тях на силен огън. В първата сложила моркови, във втората - яйца, 
а в третата - кафе. Оставила ги да се варят и седнала, без да каже нито думичка. 
След известно време изключила печката. Извадила морковите, яйцата и кафето, като ги 

поставила в отделни съдове.
“Виж какво се промени!” подканила тогава дъщеря си.
Тя видяла, че морковите са омекнали, яйцето е твърдо сварено, а кафето е разтворено 

във водата и от него се носи прекрасен аромат.
“Какво означава всичко това?”, попитала дъщерята.
Майката обяснила, че морковите, яйцата и кафето били подложени на едно и също из-

питание - кипящата вода. Само че те реагирали по различен начин. Морковите влезли в 
огъня здрави, твърди и изглеждало, че нищо не може да ги промени. Но малко след това, 
подложени на силния огън, омекнали и станали слаби. Яйцето било чупливо. Само една 
тъничка черупка защитавала меката сърцевина. Но след като било в кипящата вода, то 
станало здраво и твърдо. 

“Така е и с хората. Тези, които изглеждат силни, могат да се пречупят там, където слабите 
и крехките ще се окажат по-устойчиви.”

“А кафето?”
“О! Това е най-интересното! Кафето се е разтворило във водата и я променило напълно 

- виж само как приятно ухае!”
“Кое от тях си ти?”, попитала майката. “Когато огненото изпитание почука на вратата, 

как реагираш? Като моркова, яйцето или кафето?” 

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

7 Юли 2014г., Понеделник, Европейски ден на шоколада
На този ден през 1550 г. от Америка в Испания е доставена 

първата партида шоколад. Тази дата е избрана от Европей-
ския съюз за честване на неофициалния шоколадов празник. 
Ацтеките са първите хора в света, които правят шоколад. 
Те го наричат храна на боговете.
Най-новите научни изследвания потвърждават ползата от сладкото изкуше-

ние за здравето. Популярната поговорка „Една ябълка на ден държи доктора 
настрана“ спокойно може да бъде перифразирана по следния начин: „Малко 
шоколад всеки ден държи кардиолога настрана“.
Австралийски учени потвърдиха ползата от шоколада срещу високо кръвно 

налягане. Направеният от тях анализ на 15 изследвания е показал, че едно парче 
на ден има същия ефект върху кръвното налягане като половин час тренировки, 
допълва БТА. Шоколадът, и особено тъмният, съдържа химикали, известни 
като флаваноли. Те разширяват кръвоносните съдове в тялото, улесняват пре-
минаването на кръвта през тях и понижават налягането. 

8 Юли 2014г., Вторник, Световен ден за борба с алер-
гиите
Чества се от 2005 г. по инициатива на Световната органи-

зация за борба с алергиите (WAO) с Решение на Световния 
конгрес за борба с алергиите в Мюнхен, Германия (26 юни 
– 1 юли 2005), с цел популяризиране на информацията за 
алергичните заболявания и превенцията им.
Алергичните заболявания и съпътстващите ги имунопа-

тологии се разрастват неудържимо през последните години. 
Според статистика на СЗО, в световен мащаб, страдащите от различни форми 
на алергии са между 20% до 40% от хората.

11 Юни 2014г., Петък, Световен ден на човечеството
Според данни на ООН на 11 юли 1987 година населе-

нието на Земята е възлязло на около 5 милиарда души 
– този ден бил условно наречен Ден на петте милиарда 
(Five Billion Day). След две години, през 1989 година, 
ООН учреди международен празник – Световен ден на 
човечеството, който всяка година се отбелязва на 11 юли.

25 години по-късно - през 2011 година броят на хората на планетата достиг-
на 7 милиарда.През 21 век особено остро е поставен въпросът за глобалното 
затопляне на Земята, причини за което са общият ръст на населението и ин-
тензивността на човешката дейност. Те се отразяват отрицателно на земните 
ресурси и околната среда, водейки до необратими промени.

12 Юли 2014г., Събота, Празник на националната гвардейска част 
Определен с Правилник за структурата, организацията и реда за използване 

на Националната гвардейска част, приет с Постановление на Министерския 
съвет 124 от 14 май 2001 г.

СТИПЕНДИИ ЗА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
ОТ БЪЛГАРИЯ  

Международната организация за социално пре-
дприемачество в Германия Social Impact GmbH с 
партньор „Обединени идеи за България“ отпуска 
стипендии в размер на 5000 евро за социални 
предприемачи. Главен спонсор на програмата е 
софтуерният концерн SAP.
Възможността е насочена към българи, които 

имат намерение да създадат или вече работят по социален бизнес, стремящ се 
да реши локален или глобален проблем. Освен финансовата помощ, одобре-
ните кандидати ще могат да участват в едномесечна акселераторска програма 
за социални бизнеси на Social Impact Lab в Берлин, която ще се проведе от 12 
септември до 15 октомври т.г.
Крайният срок за кандидатстване е 15 юли 2014 г. 
Победителите ще бъдат обявени на 10 август. Подробна информация за кон-

курса можете да откриете на страницата на Social Impact GmbH.

СТАЖАНТ ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В
AMI COMMUNICATIONS 

AMI Communications (Ей Ем Ай Къмюникейшънс) България е основана през 
2005 г. като част от AMI Communications Group.

AMI Communications Group включва PR агенции в Чехия, Словакия, България 
и Румъния. В структурата й влизат също компанията за пъблик афеърс PAN 
Solutions, студиото за дизайн AMI Corporate Design и AMI Expo, организатор 
на изложения и конференции.
ул. „Г.С.Раковски“ 135 Б, ет. 2
София 1000
Тел: (+359 2) 989 5115; 989 6116, 
Факс: (+359 2) 989 7117
E-mail: offi ce@amic.bg
Описание на длъжността
Ако сте студент и искате да се развивате в 

областта на връзките с обществеността, ние ви 
предоставяме възможност за професионално 

Н О В И Н И
7 - 13 юли 2014г., брой  27

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 4.07.2014 г.
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по смисъла на т. 2, §1 от Допълнителната разпоредба 
на Закона за социално подпомагане или от семейство 
на роднини и близки - за дете с трайно увреждане, 
настанено в това семейство по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето;
− да живеят в едно и също населено място с това на 

лицето, за което полагат грижи;
− да не са придобили право на пенсия за осигури-

телен стаж и възраст или на професионална пенсия 
за ранно пенсиониране.
Преценката на възможностите за включване в Наци-

оналната програма „Асистенти на хора с увреждания” 
се осъществява от Дирекция „Социално подпомагане” 
по настоящ адрес на кандидатстващите лица въз ос-
нова на подадена молба-декларация заедно с всички 
необходими документи към нея.

Въпрос: Какви са условията за еднократна по-
мощ за първокласник за учебната 2014/2015г.?
Отговор: Съгласно чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона 

за семейни помощи за деца (ЗСПД), на семействата, 
чиито деца са записани в първи клас на държавно или 
общинско училище, се отпуска еднократна целева 
помощ за покриване на част от разходите в началото 
на учебната година. Помощта се отпуска, при условие 
че доходът на член от семейството е по-нисък или 
равен на дохода, определен за целта със Закона за 
държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) 
за съответната година, който за 2014 г. е 350 лв. Едно-
кратната целева помощ за ученици по реда на чл. 10а 
от ЗСПД се отпуска въз основа на молба-декларация 
по образец, която се подава след записване на детето 
в първи клас, но не по-късно от края на септември на 
текущата учебна година, с изключение на случаите, 
когато поради здравословни причини, установени с 
протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, 
но не повече от 6 месеца от започване на съответната 
учебна година (чл. 31, ал. 3 от Правилника за прилага-
не на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД). 
За повече информация и преценка на възможността 
за отпускане на тази помощ, следва да се обърнете 
към съответната дирекция „Социално подпомагане“ 
по постоянен адрес.

Въпрос: Работя като медицинска сестра в сто-
лична болница. Преди това бях директор на дет-
ска ясла. В новата месторабота не ми признават 
трудовия стаж като директор за % прослужено 
време, тъй като според тях не съм осигурявана 
като медицинска сестра, а като директор. В На-
редба 26/18.11.2008г. на МЗ се изисква образование 
на медицинска сестра. Прави ли са?
Отговор: Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за 

структурата и организацията на работната заплата 
за придобит трудов стаж и професионален опит на 
работниците и служителите се заплаща допълнително 
месечно възнаграждение в процент върху основната 
работна заплата, определена с индивидуалния трудов 
договор. 
Времето на работа преди сключване на трудов до-

говор с конкретен работодател се взема предвид от 
него, само когато предишният трудов стаж е придобит 
на същата, сходна или със същия характер работа, 
длъжност или професия. 
Условията, при които се зачита сходният характер на 

работата, длъжността или професията, се определят с 
колективен трудов договор на браншово равнище или 
с вътрешните правила за работната заплата в предпри-
ятието (чл. 12, ал. 5). Всеки работодател е длъжен да 
има Вътрешни правила за работната заплата. Изисква-
ното образование за заемане на длъжността не може да 
бъде единственият критерий за определяне на сходния 
характер на работата, длъжността или професията.

Самото заявление ще се подписва от осигурите-
ля, пострадалото лице или неговите наследници с 
електронен подпис или ще се защитава чрез издаден 
от НОИ персонален идентификационен код (ПИК) 
за физически лица или идентификационен код на 
осигурител (ИКО) за юридическите лица. В случай 
на упълномощаване е необходимо и нотариално за-
верено пълномощно.
Декларацията се изисква с 

цел своевременно деклари-
ране на трудова злополука в 
НОИ в нормативно опреде-
ления срок. За работодателя 
този срок е в рамките на 3 ра-
ботни дни, а за пострадалото 
лице и неговите наследници 
(в случай че осигурителят не е декларирал злополу-
ката) периодът е до една година.
Втората е-услуга е подаване на бързо известие за 

съмнение за професионална болест. Административ-
ната услуга е предназначена да облекчи работата на 
практикуващите лекари и лекарите по дентална меди-
цина. Попълненият образец на Бързото известие също 
ще се прилага към електронно заявление. Към него ще 
се прилагат допълнително копия на епикризи и други 
медицински документи, доказващи заболяването.
Новите електронни услуги са достъпни чрез интер-

нет страницата на НОИ, рубрика “Е-услуги”, раздел 
“Административни услуги”, където са публикувани 
и подробни инструкции, описващи условията за по-
даване на заявленията.

 ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА 
ПЛАЩАНЕ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА
Започва приемът на заявления за плащане на из-

пълнените инвестиции по Националната програма 
по пчеларство (НПП) за тригодишния период 2014 
- 2016 г.Подаването на документи ще продължи до 31 
август, съобщават от пресцентъра на Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ).
Те се отнасят до мерки „Борба срещу вароатозата“, 

„Мерки за подкрепа на извършването на физико-хими-
чен анализ на пчелния мед“ и „Мерки за подкрепа на 
подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз“.
Заявленията ще се приемат в областните дирекции 

на ведомството. ДФЗ ще изплаща финансовата помощ 
до 45 дни от получаването на документите. Крайният 
срок за всички плащания по НПП е 15 октомври 2014 г.
Важно условие е кандидатите да изпълняват инвес-

тициите си, съгласно сключените договори с фонда. 
При необходимост от промяна, пчеларите трябва да 
подадат молба за анекс до 31 юли.
Приемът по мерките на пчеларската програма про-

дължи от 8 до 21 януари 2014 г. От предадените 1833 
заявление за подпомагане ДФЗ одобри 1720. 970 от 
тях са за нови пчелни кошери и увеличаване броя на 
пчелните семейства, а останалите 750 – за анализ на 
пчелния мед и за борба срещу вароатозата.
За пчеларите, които са вписани като резерви по 

„Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните ко-
шери в Европейския съюз” ще бъде отпуснат финансов 
ресурс, ако други стопани се откажат от инвестициите 
си. Информация за това ще бъде публикувана на ин-
тернет страницата на ДФ „Земеделие“.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
7 - 13 юли 2014г., брой  27

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА МОЛБИ 
ЗА ЕНЕРГИЙНИ ПОМОЩИ

От 1 юли в дирекциите „Социално подпомагане“ запо-
чна приемът на молби за отпускане на енергийни помощи 
за следващия отоплителен сезон, съобщават от Агенцията 

за социално подпомагане.
От тази година право на 

подпомагане ще имат и две 
нови групи – приемните се-
мейства и децата, настанени 
при близки и роднини.
Парите ще са за зимните 

месеци - от ноември до 
март, и ще се изплащат на 
два транша. Размерът на по-

мощта предстои да се уточни. Крайният срок за подаване 
на декларациите е 31 октомври.
За миналия отоплителен сезон размерът на енергий-

ните помощи беше 65,72 лв. месечно, или 328,60 лв. 
за петте зимни месеца. 

ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ СЕ ПРИЕМАТ И 
МОЛБИ ЗА ЕДНОКРАТНАТА ПОМОЩ

ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ 
До 30 септември ще се приемат и молби за еднократ-

ната целева помощ за ученици, записани в първи клас 
на държавно или общинско училище. Средствата са за 
покриване на част от разходите в началото на учебната 

2014/2015 година. Размерът 
на помощта бе определен 
на 250 лева с решение на 
Министерския съвет.
Право на тази помощ 

имат семейства, чиито деца 
са записани за първи път 
в първи клас на държавно 
или общинско училище и 
средният месечен доход на 
член от семейството за пре-
дходните 12 месеца преди 
подаване на молба-декла-

рацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен 
критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца 
с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства 
и в семейство на роднини или близки.
Молби-декларациите се подават по постоянен адрес след 

записване на детето в първи клас. Помощта се възстано-
вява, ако детето не постъпи в училище.

ЧАТИМ СИ В ЧУЖБИНА НА ПОЛОВИН ЦЕНА     
С 55,5% падат пределните цени за изтегляне на данни 

от интернет в чужбина от 1 юли. Голямото лятно намале-
ние на мобилния роуминг е по решение на Европейската 
комисия, която определи за изтеглянето на 1 мегабайт 
да се плащат 20 евроцента, вместо досегашните 45. 

Промяната ще се усети най-
вече от хората, които използ-
ват често електронни пътни 
карти и електронна поща в 
странство. Любителите на 
социални мрежи също ще се 
облагодетелстват от поевти-
няването, докато пътуват в 
Европейския съюз.

7 евро излиза вече четенето 
на български новини

за една седмица по десет минути на ден. Досега за 
това се плащаха 15,75 евро. За половинчасово чатене и 
висене в социалните мрежи, което е около 5 мегабайта, 
вече ще се плаща едно евро. За запознаването с метео-
рологичната прогноза ще бъдат похарчени само четири 
евроцента за седмица. 
По сметки на експертите от Брюксел футболните 

фенове, пътуващи в ЕС по време на сегашното световно 
първенство по футбол, ще плащат 25 пъти по-ниски 
такси за роуминг на данни, отколкото през предишното 
първенство 2010 година.
От 1 юли цените за изходящи гласови повиквания 

намаляват с 21 на сто от 24 на 19 евроцента, а входя-
щите обаждания поевтиняват с 28,5 на сто от 7 на 5 
евроцента. За кратки текстови съобщения, изпратени 
през телефона, цената става 0,06 евро, а до края на този 
месец е 0,08 евро.
Входящите SMS-и са безплатни
Освен това от 1 юли операторите в Европа имат 

възможност да направят специална оферта за роуминг 
преди пътуването и да позволят при възможност да се 
избере местен доставчик на мобилни услуги - роуминг 
на данни, електронна поща, онлайн четене на новини, 
качване на снимки в интернет и онлайн гледане на видео.
В момента Европейската комисия разработва нови 

правила, които ще позволят да отпаднат въобще таксите 
за роуминг. Влизането в сила на регламент за изграж-
дането на мрежа с континентални размери ще сложи 
край на тези такси и ще гарантира отворен и неутрален 
интернет. 
Таксите за роуминг започнаха да спадат, след като ЕС 

предприема действия за намаляването им. В резултат 
на това през тази година се плаща с 80-90% по-малко в 
сравнение с 2007 г.

НОИ СТАРТИРА ДВЕ НОВИ
Е-УСЛУГИ ОТ 1 ЮЛИ   

Националният осигурителен институт (НОИ) 
допълва списъка си с електронни услуги с две нови 
възможности за заявяване на административни ус-
луги по електронен път от 1-ви юли.
Първата от тях ще направи възможно предос-

тавянето на електронна декларация за трудова 
злополука. Нейното подаване ще става през интер-
нет страницата на института, заедно с попълнено 
електронно заявление.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2014 г.

До 10-ти юли: 
ЗКПО
Деклариране на направените залози и данъка от ор-

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.
До 14-ти юли: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

с отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за 
данъчния период - месец юни. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано 
лице, което е извършило вътреобщностни доставки,  
доставки като посредник в тристранна операция (с 
изключение на получено авансово плащане (цялост-
но или частично) от посредник в тристранна опера-
ция) или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС 
(включително получените авансови плащания), с мяс-
то на изпълнение на територията на друга държава 
членка за данъчния период – месец юни.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

стат декларации -пристигания/изпращания за месец 
юни 2014 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за юни 
2014 г.

Въпрос: Регистрирах се като безработна от 
12 месеца, за да мога да стана личен асистент 
на майка ми, която е с деменция и от 16 януари 
2014г. с решение на ТЕЛК е инвалид 100% с чужда 
помощ, но от социални грижи ми казват, че не 
мога да стана, защото мъжът ми работи и дохода 
надвишава 75 лв. на човек?
Отговор: В случай, че поставения въпрос касае 

Националната програма „Асистенти на хора с ув-
реждания“, имайте предвид, че в нея могат да бъдат 
включвани безработни лица, подпомагани по реда 
на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане (ППЗСП) или отговарящи 
на условията за отпускането на този вид помощ и 
полагащи постоянни грижи за хора с увреждания 
или тежко болни лица. 
Право на месечна помощ имат лица или семейства, 

чийто доход за предходния месец е по-нисък от 
определен диференциран минимален доход (ДМД). 
Основа за определяне на ДМД е гарантираният мини-
мален доход, чийто месечен размер се определя с акт 
на Министерския съвет (към момента гарантираният 
минимален доход е в размер на 65 лв.). ДМД се оп-
ределя в съответствие с регламентирани в чл. 9, ал. 
3 от ППЗСП проценти за различните категории лица. 
Безработните лица могат да бъдат включвани в 

дейността „Личен асистент” и да участват в нея, 
ако отговарят и на следните допълнителни условия:
− да не са в нетрудоспособна възраст по смисъла на 

§1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на ППЗСП;
− да са членове на семейството или роднини по 

възходяща или низходяща линия до втора степен, 
по съребрена линия до втора степен, роднини по 
сватовство до втора степен или съжителстващи лица 



слънцето:
• Не излагайте малчугана на слънце между 11 и 16 

часа!
• Обличайте го с леки светли дрехи шапка на гла-

вата! 
• Поставяйте крем с фотозащитен фактор 50!
• Още от най-ранна възраст учете детето само да 

предпазва кожата си от слънцето!
• Откажете се от амбицията си детето ви да придо-

бива тъмен тен! Запомнете – това не е здравословно 
за него!

• Редовно преглеждайте кожата на рожбата си. Ако 
установите промени по нея, консултирайте се с дер-
матолог или педиатър!

• Прилагането на фотозащитни кремове може да 
започне от 6-месечната възраст на детето. Използ-
вайте само продукти, специално предназначени само 
за деца, в които няма алкохол и химикали, дразнещи 
кожата.

• Дори и да сте предпазили детето си с крем с висок 
слънцезащитен фактор, то трябва да е на сянка меж-
ду 11 и 16 часа!

• В никакъв случай не излагайте на директна слън-
чева светлина новородено или ненавършило 6 месе-
ца мъниче и не третирайте кожата му с каквито и да 
било кремове или мехлеми.

КАК ДА МАХНЕТЕ ЧЕРНАТА БОЯ
ОТ КОСАТА СИ

За всички дами, които боядисват косите си, знаят 
че слънцето променя пигмента на косъма и по този 
начин се изменя и цвета на косата. Но това опреде-
лено не е достатъчно, ако сте решили да изсветлите 
косата си.
Черната боя е най- 

агресивна и трудно 
се премахва от коса-
та. Всякакви деколо-
ранти и специални 
маски за коса не по-
магат за пълното му 
премахване.
Ако сте решили да си върнете естествения цвят на 

косата или да я изсветлите за лятото следвайте тези 
няколко съвета:

1) Оставете косата си без да я боядисвате най- мал-
ко месец. Колкото повече не сте я третирали с черна 
боя, толкова по- лесно ще я обезцветите.

2) Не предприемайте сами никакви действия вкъ-
щи. Нужен е специалист да премахне черната боя, 
защото можете да травмирате косата си, ако не са 
професионални препаратите.

3) Всички тези митове за изгорена и суха коса след 
изсветляване не са верни. Ако искате да свалите два 
или три нюанса от черния цвят няма как да изгори-
те косата си. Но ако искате от черно да преминете 
на русо- не забравяйте, че трябва търпение и доста 
процедури.

4) Консултирайте се с фризьора си за подходящия 
цвят боя след сваляне на черното, но нека да е близък 
до естествения ви или два тона по светъл, за да не 
увредите косата си.

5) Правете всичко постепенно. От черно минете на 
кестеняво и след това ако решите изсветлявайте до-
пълнително. Така шанса да травмирате косата си е 
минимален и няма да ви се наложи да отрежете кра-
сивата си коса.

6) Промените са за хубаво. Доказано е, че жените, 
които са склонни да променят по- често цвета на ко-
сата си, са по- отворени към света и готови да риску-
ват в живота.
Така че, дами, какво по- добро от това да започнете 

лятото си с нова, чудесна визия :)

КАКВИ ЧАЙОВЕ ДА ПИЕМ СПОРЕД 
КРЪВНАТА НИ ГРУПА

Според много научни изследвания кръвната група е 
тясно свързана с храната.
За всяка от групите съществуват храни, които могат 

да намалят жизнената дейност на човек и такива, кои-
то могат да я увеличат. По същия начин, според кръв-
ната група, може да се определи и какъв чай трябва да 
пие всеки от нас.

* Ако сте кръвна група АB, то вероятно вие сте из-
ключително интуитивни и сте от хората, които не са 
склонни към стрес, за разлика от останалите кръвни 
групи. Обикновено хората с кръвна група АB имат и 

намалено либидо. 
За мъжете се пре-

поръчва да пият чай-
смес от мента и коп-
рива. Чудесен избор 
за всички представи-
тели на тази кръвна 
група са сандалово 
дърво, божур, зелен 
чай и мента. Особено 

подходяща е комбинацията между мента и зелен чай.
* Ако сте кръвна група B, то вашият организъм е 

склонен да се разболява от автоимунни заболявания, 
летаргични сте, имате проблеми със съня. За вас е 
характерен бавният метаболизъм. Като цяло хората с 
кръвна група B имат устойчива храносмилателна сис-
тема, но пък слаба защита от бактерии, най-вече от 
бактерията ешерихия коли.
Препоръчително е да пиете чай от червена боровин-

ка, зеленият чай също е подходящ за вас. Много по-
лезна е и комбинацията между маточина и градински 
чай (салвия).

* Онези, които имат кръвна група А, са изключител-
но емоционални и лесно поддаващи се на стресови си-
туации. Заради това повечето от тях имат високи нива 
на кортизол (това е хормонът на стреса).
Растителната храна е изключително полезна за тези 

хора, а за да победят стреса, добре е да се отдадат на 
йога и медитация. Чайовете, които се препоръчват 
като най-подходящи, са смес от невен и мащерка или 
зелен чай и жасмин. Отварата само от жасмин също е 
подходяща.

* Нулева кръвна група - похапването на месо е от из-
ключително значение за всички, които са кръвна група 
нулева. Това, което не е добре да консумират често, са 
глутенът и млякото. Тези хора умеят да се предпазват 
от стреса, но за съжаление често страдат от киселини 
в стомаха. Препоръчваният чай за хората от тази кръв-
на група е от женшен, мате, зелен чай и джинджифил.

ДА ПРЕДПАЗИМ ДЕТЕТО ОТ 
СТРЕЛИТЕ НА СЛЪНЦЕТО  

Отпускарският сезон е в разгара си. Дали сме из-
брали планината, морето или друга дестинация за по-
чивка с децата, трябва да знаем, че слънцето навсякъ-
де носи своите рискове и не бива да оставаме дълго 
под неговите лъчи. Научната аргументация относно 
вредата от тях, основаваща са на техните странични 
действия, говори за сериозна заплаха. Детската кожа 
е изключително нежна, деликатна, фина и еластична. 
Грижа на всеки родител е да я запази и поддържа така-
ва. Особено уязвима е кожата на деца с руса или чер-
веникава коса. Тя по-често е осеяна с лунички, а оттам 
и механизмите й за самозащита са по-слаби.

Ето какви мо-
гат да бъдат по-
следствията върху 
детското здраве от 
прекомерното из-
лагане под стрели-
те на жаркото слън-
це през лятото:

1. Създаване ус-
ловия за развитие 
на кожен рак

Доказано е, че продължителните слънчеви бани, 
особено в обедните часове, при бебетата, малките 
деца и децата до 10 –годишна възраст, съдействат за 
дегенеративни промени в клетките на кожата, неви-
дими за окото. След 15-ата година всички последва-
щи облъчвания се наслагват върху първоначалните и 
рискът за увреждане на кожата по-късно се увеличава 
многократно. Особено опасно е изгарянето. Установе-
но е, че 6 изгаряния на детската кожа, придружени със 
силни зачервявания и мехури, увеличават значително 
риска за поява на кожен рак в по-късни години. 

2. Наличието върху кожата на вродени големи бенки 
увеличава риска от преминаването им в кожен рак – 
меланом
Около 1 на 100 деца се раждат с пигментни бенки 

– невуси – с диаметър, по-малък от 1,5 см, около 1 на 
1000 – с диаметър от 1,5 до 19,9 см, и около 1 на 20 
000 – с диаметър, по-голям от 20 см. Вродените голе-
ми бенки крият значително по-голям риск за премина-
ване в кожен рак – меланом. Прекаленото излагане на 
слънце, типът кожа и наследствеността допринасят за 
възможна злокачествена трансформация на вродените 
и на някои от придобитите по-големи невуси.
Златни правила, които трябва да спазва всеки роди-

тел, за да предпази детето си от вредните UV-лъчи на 
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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.

Къпина 
Rubus Fruticosus

Описание: Бодливи, храсталовидни растения 
с дълги полегати или катерливи стъбла и добре 
развити коренища. Цветовете са бели, събрани в 
гроздовидни съцветия. Чашката е петделна. Плодът е 
сборен, състои се от голям брой месести костилкови 
плодчета. Вкусът му е възкисел и с приятна миризма. 
Цъфти от май до август. 
Разпространение: Расте из горите, храсталаците, 

поляните, по предпланински и планински склонове 
на цялата страна. 
У п о т р е б я е м а 

част: За лечебни цели 
се използват листата и 
корените. Листата се 
събират през лятото, а 
корените от Dсептем-
ври до ноември. 
Лечебно  дейст -

вие: Запичащо, кръ-
воспиращо ,  проти-
вовъзпалително, фи-
тонцидно  и др. 
Приложения: • листа и корени - при диария, гас-

трит, обилна менструация, бяло течение, леки форми 
на захарен диабет, разширени вени

• външно листата - възпаление на лигавицата на 
устата, кървене на венците, хемороиди 

• плодовете - при простуда
• В българската народна медицина листата се из-

ползват при кръвохрачене, продължителна и силна 
менструация, водянка, колит. 
Външно приложение: Извлек от листата се дава 

за гаргара при възпаление на гърлото и за жабуре-
не при зъбобол. Корените се прилагат за бани при 
разширени вени. 
Вътрешно приложение: 2 супени лъжици от 

листата се слагат в 500 мл вода. Ври 5 мин. Пие се 
по 1 винена чаша преди ядене, 4 пъти дневно. От 
корените 1 суп.л. се поставя в същото количество 
вода. Ври 10 мин. Пие се по същия начин.
Използва се запарка или отвара от листата или 

плодовете, която се приготвя от 6—10 г листа или 
15—20 г плод на 500 см3 вряща вода. Предпочита 
се отварата от листата. Тя може да бъде използвана 
и за гаргара.

ШОКОЛАДОВ СЛАДКИШ С КАФЕ
Продукти:
- 1 1/2 ч.ч. брашно
- 2 яйца
- 1 ч.ч. захар
- 50 мл. прясно мляко
- 50 г масло
- 170 мл. кафе
- 1 ч.л. бакпулвер
- 5 с.л. какао
- 1 ч.л. ванилия
Приготвяне:
Маслото (50 г) се разбива със захарта (1 ч.ч.), след 

което към тях се прибавят едно по едно яйцата (2 бр) 
при непрекъснато бъркане с миксер.
Добавят се прясното мляко (50 мл.) и кафето (170 

мл.). В купичка се разбъркват сухите продукти - браш-
но (1 1/2 ч.ч.), какао (5 с.л.), ванилия (1 ч.л.), бакпулвер 
(1 ч.л.), и се изсипват в яйчната смес. Разбиват се, 
докато сместа стане еднородна.
Сместа се изсипва в тавичка върху хартия за печене. 

Десертът се пече в предварително зарята фурна.
Проверява се със суха клечка за готовност. Трябва 

да излиза суха от сладкиша при пробождане.
Оставя се да изстине и едва тогава се изважда от 

тавичката и по желание се поръсва с пудра захар и 
филирани бадеми.

По времето на Хитлер една баба имала го-
ворящ папагал. Дошли войниците в къщата, а 
папагала казал:

- Смърт на Хитлер!
Войниците се ядосали и казали на бабата, че 

другият път като дойдат ще й отрежат главата, 
ако папагала пак говори същото. Бабата изпла-
шена отишла при попа, който също имал такъв 
папагал и му се оплакала. Мислил попа, мислил, 
и накрая предложил на бабата да си разменят 
папагалите. Минало време и войниците пак до-
шли в къщата на бабата. Този път обаче папагала 
мълчал и те решили да го провокират:

- Смърт на Хитлер!
- Нека бог чуе молитвите ти, сине мой! 


