
14 - 20 юли 2014 г., година (X), 28 /456/

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

Вече трета поредна година община Сатовча отбеляза Деня на чешмата и семейството. Всеки 
посвоему  отбелязва празника – със семейството и с приятели, с добра компания за разговор и 
отдих, студена вода и диня, игри и забавления.
Чешмите в населените места на общината ни са над 930, като продължават да се строят още 

и още. Въпреки че чешмите са многобройни не може да се намерят две еднакви. Всички те, са 
в различни форми и цветове, предаващи представата за красота на строителя или собственика 
на чешмата. Всеки построил чешма желае да остави нещо след себе си, нещо за другите.  Някои 
от чешмите са построени в памет на близки хора – родители, деца, внуци,  а други  се строят за 
здраве и като завет от родителите към техните деца – да пазят, това което имат, това което им е 
дала природата. 
Почти до всяка чешма има отреден кът за отдих, а покрай чучурите, от които непрестанно 

бликат леденостудени води, има беседки и барбекюта, за да може всеки минаващ или специално 
дошъл на конкретното място да може да си почине,  да отпие от водата и да се наслади на чудната 
родопска природа, възпята в неповторимите песни и поеми. 
Традицията за отмора в летните месеци се е запазила, както от жители и гости на общината, 

така и от такива, прибрали се от чужбина за летния отпуск. С този мотив  и по предложение на 
кмета на общината д-р Арбен Мименов Общински съвет –Сатовча прие решение и определи за 
празничен ден първата събота на месец юли. Тази година датата е 5 юли.  За трети  път се вписа 
в календара на общината този уникален празник. 
Призива на общинското ръководство бе за запазване на традицията, за да опазване и придаване 

приветлив вид на заобикалящия ни свят, за да отдаване нужното внимание и обич, както на се-
мейството ни, така и на природата ни. 

ПРАЗНИКЪТ НА ЧЕШМАТА 

Във връзка с настъпването на летния сезон и с цел превенция и не-
допускане на удавяния във водните площи на територията на община 
Сатовча, кметът на общината издаде нарочна заповед, с която забра-
ни къпането на неразрешени за това места. Забраната важи за язови-
ри, водоеми, естествени разширения на реки и дерета на територията 
на община Сатовча. 
Съгласно заповедта 

кметовете на населени 
места имат задълже-
нието на всички водни 
площи да организират 
поставянето на табели  
„Къпането забранено”, 
а по-опасните водни 
площи да бъдат обезо-
пасени с огради.
Кметовете по населе-

ни места  са задължени 
да организират  чрез 
полските пазачи и еко-
полицаите по места ре-
довното обхождане на 
водните площи и при констатиране на нарушения, нарушителите да 
бъдат санкционирани.
Осъществяването на постоянен контрол по заповедта е възложена 

на кметовете по населени места, а цялостното изпълнение и контрол 
на заместник-кмета Илхан Карагьозов.

Природният фе-
номен „Провирач-
ката” заслужава 
вниманието на ту-
ристите със
своята уникал-

ност, със своята 
мистериозност и 
чудодейна сила. 
Този природен
феномен трябва 

да бъде видян от 
още много турис-
ти, както и да по-
каже на България 
и света своята чу-
додейна сила. 
П р о в и р а ч к а -

та представлява 
скално образувание – скална арка, притежаваща лечебна сила, ползваща се 
за традиционни лечебни обреди за лекуване на всякакви болести и особено 
женско безплодие. Поверието за светото място е, че болният задължително 
се води по изгрев слънце на мястото от по-възрастна посветена в тайнството 
жена, която се моли до скалната арка. След което отмерва болния с червен 
конец и го оставя на камъка. Болният се провира през отвора на скалата, 
след което съблича старите си дрехи, умишлено облечени, и ги изоставя 
върху скалите около арката, като остава с новите си дрехи.  В дар слага 
дребни монети върху скалата, с вярата, че е оздравял. Смята се, че заедно 
със старите си дрехи, е изоставил и болестта, която е имал. Преди тръгване 
от мястото, болният хвърля камък назад без да се обръща, с пожеланието 
вече да не са връща там, защото е получил здравето, което си е пожелал. 

ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
В МЕСТНОСТТА „ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК”

ОБЩИНСКА БАЗА НА М. ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК
ДО СЪРЦЕТО НА ПРИРОДАТА

Кой ли не е търсил глътка отдих сред величествената природа на Родопите? Да 
отпочине на сянка до чешма, да чува как бистрата вода не спира да влива живот. Да 
се радва на закачливото слънце, което ту проблясва, ту се скрива зад боровите клони. 
Да се потопи в мира и съвършенството на балкана. Гората се отплаща щедро на всеки 
свой посетител с чист и свеж въздух, ти-
шина и уединение.

 Без да губите и минута време, вземете 
си почивка на едно такова магично мяс-
то – туристическа база „Плетенски чарк“. 
Разположена е в местността „Плетенски 
чарк“ и се стопанисва от Общинска адми-
нистрация Сатовча. Базата бе обновена по 
проект „Сатовча – мост между страни и 
туристически дестинации“, финансиран 
по Програма ФАР, Трансгранично сътруд-
ничество с Република Македония.

 Центърът предлага много и разноо-
бразни туристически услуги, свързани с 
бита и културата на нашето население. Сградата може да се използва и за детски 
екологичен лагер - „зелено училище“. Базата е отворена и за туристи, които желаят 
да подготвят сами или с помощта на подготвен персонал, зимнина и други ястия по 
сатовчански рецепти, както и да берат горски билки и плодове. Легловата база на 
„Плетенски чарк“ е с капацитет от 25 легла, разполага и с помощен персонал.

 Туристическа дестинация „Плетенски чарк“ е уютно място сред природата, под-
ходящо за почивка, зелено училище или провеждане на обучения. Местността се на-
мира в близост до най-високата част на общината - връх Унден. Базата ще ви подари 
минути на вътрешен мир, ще успокои напрегнатите мисли. Като водата - оставена в 
покой, тя е естествено прозрачна и бистра, в хармония с всичко около нея.



СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА АКТАВИС  
Заводът на Актавис в гр. Дупница отпуска студентски стипендии в подкрепа на талантли-

ви студенти. Целта на програмата е да подпомогне обучението им във висши учебни заведе-
ния и бъдещото им професионално развитие в сферата на фармацевтичното производство, 
както и да допринесе за задълбочаването на връзките между бизнеса и образованието. 
Програмата е предназначена за студенти в последен курс на редовно обучение по бакала-

върски/магистърски програми в специалности, приложими в сферата на фармацевтичното 
производство.
Програмата предлага: 
    • Поемане на таксата за обучение 
    • Месечна стипендия в размер между 200 

и 300 лв. 
    • Предварително професионално ори-

ентиране 
    • Възможност за обучение и придобива-

не на практически умения в международна 
компания 

    • Предоставяне на информация и оказване 
на съдействие при подготовка на дипломна работа 

    • Сключване на договор за работа след успешно завършване (задължително условие)
Изисквания за участие в програмата: 
    • Студент по специалност, приложима в сферата на фармацевтичното производство 

- фармация, фин органичен синтез, органични химични технологии и др.
    • Успех не по-малък от „Много добър 5.00“
    • Много добри познания по английски език
    • Наличие на мотивация и конкретни цели за развитие в областта на фармацевтичното 

производство
Необходими документи: 
    • Мотивационно писмо 
    • Автобиография 
    • Копие от студентска книжка, удостоверяващо успеха от предходни години 
    • Препоръки от двама преподаватели 
    • Уверение за записан семестър
Прием на документи:
    • Документи се приемат постоянно
    • Кандидатурите се разглеждат по реда на приемането и кандидатите получават об-

ратна връзка в рамките на един месец от подаването на документите
    • Събеседване ще бъде проведено само с одобрените по документи кандидати
За контакти:
Балканфарма Дупница АД
ул. „Самоковско шосе” №3, Дупница 2600
Дирекция „Човешки ресурси”
тел. 0701 58 451, е-mail: stajanti@actavis.bg
Допълнителна информация за Актавис България: www.actavis.bg

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА
ПРИТЧА ЗА ДВЕТЕ ЖАБИ 

Група жаби подскачали из гората, но внезапно две от тях паднали в една дупка. Като ви-
дели колко е дълбока, другите решили, че с двете нещастни жаби е свършено. Пострадалите 
не искали да се предават и с всички сили се опитвали да изскочат от дупката. Останалите 
жаби гледали и коментирали, че усилията им са напразни. Едната жаба се обезкуражила 
от думите им, паднала долу и умряла. 
Другата жаба продължила да скача толкова силно, 

колкото можела. Останалите й викали, че е по - добре да 
се откаже и да си остане в дупката. Но тя заподскачала 
още по - силно и най - накрая успяла да се измъкне. 
Когато другите я попитали не е ли чувала какво й го-
ворят, тя им обяснила, че не е много добре със слуха и 
си мислела, че я окуражават. 
Не подценявайте силата на думите .Всеки може да 

каже нещо, което да сломи човек в труден момент. Дос-
тоен за уважение е онзи, който окуражава останалите.

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

15 Юли 2014г., Вторник, Св.княз Владимир
Православната църква почита паметта на св. Владимир
Княз Владимир Велики е почитан от православната 

църква, тъй като е владетелят покръстил Русия - обявен е за 
светец, а празникът му е на 15 юли - денят на неговото ус-
пение. В Русия има орден на негово име (Свети Владимир). 
Владимир I Велики е княз на Киев от 980 до 1015 г., син на 
е княз Светослав I и наследник на брат си княз Ярополк I. 
Самото името, според езиковеди идва в славянската тран-
скрипция от немското Valdemar - герой от скандинавските 
саги. Руският княза Владимир, обаче е най-малкия син на княз Светослав, 
роден от неговата икономка Малуша. Според легендите тя била пророчица, 
която доживяла сто години. Била доведена в двореца от пещерата си, за да 

предсказва бъдещето на княза.
17 Юли 2014г.,  Четвъртък,  Ден на Великомъченица 

Марина
Имен ден празнуват: Марина, Марин, Маринка, Ма-

ринчо.
Св. Марина често е изобразявана като победителка на 

дявола, причинител на злото – може би като отглас на ле-
гендата, че убива дракона-изкусител, като с кръстен знак 
се избавя от търбуха му.
Казват, че Светицата посещава сънищата на хора, които 

вярват в нея, пророкува или дава съвети какво да се на-
прави, за да се спасят вярващите от болести и нещастия.

В много от царквите и манастирите, които носят нейносто име има лечебни 
води, които са особено силни в деня на Света Марина – 17-ти юли.
Света Марина е много популярна и тачена светица. Тъй като празникът й се 

чества в разгара на лятото, тя се смята за  покровителка не само на здравето, 
но и за пазителка от змии. 
В народните вярвания Света Великомъченица Марина се смята за покро-

вителка на водите и закрилница на нашето Южно Черноморие.  
18 Юли 2014г., Петък, Ден на гражданска защита
С решение на Министерския съвет № 95 от 22 март 

1993 г. датата 18 юли е определена за „Ден на Гражданска 
защита“ и професионален празник на службата.

19 Юли 2014г., Събота, Ден на българската дипло-
матическа служба

19 юли се отбелязва като ден на българската дипломати-
ческа служба от 1999 година насам. На тази дата през 1879 
година е издаден указ на Княз Александър Първи, с който 

се назначават първите български дипломатически представители в чужбина.
В периода от 1879 до 2003 година българските дипломати научават тън-

костите на дипломацията предимно в чужди дипломатически школи. През 
септември 2003 година с постановление на Министерски съвет е създаден 
Дипломатическия институт към министъра на външните работи. Създаването 
на българска дипломатическа школа цели въвеждането 
на стандарти в дипломатическата професия, по които да 
бъдат подготвяни служителите на българската диплома-
тическа мисия. Освен обучителна структура за действащи 
и начинаещи дипломати, Институтът е и център за стра-
тегически изследвания в областта на международните 
отношения, като по този начин подпомага българските държавни институции.

20 Юли 2014г., Неделя, Илинден 
Имен ден празнуват: Илиан, Илиана, Илия, Илиян, Или-

яна Илка, Илко, Ильо
Св. Илия - един от празниците за предпазване от гръм 

и градушка. Съществува народно вярване, че светецът е 
покровител на небесните стихии и дъждовете. В народни-
те представи св. Илия се разхожда по небето със златна 
колесница и търси да убие ламята, която пасе житата. 
Той хвърля по нея огнени стрели, при което се получават 
гръмотевицата и светкавицата. Когато пък има светкавица 
без гръм, това е огън, който излиза от ноздрите на конете, 
впрегнати в колесницата му. На празника се коли курбан 

- най-стария петел. В планинските райони на Южна България. Илинден се 
чества много тържествено. Устройват се и селски сборове и общоселски 
курбани, като в жертва се принася бик (овен, вол). 
Този ден е избран за патронен празник на кожарите, 
кожухарите, самарджиите и керемидарите.

20 Юли 2014г., Неделя, Международен ден на 
шахмата 
Отбелязва се от 1966 г. Годишнина от основаването 

в Париж, Франция, на Международната шахматна 
федерация, в която членуват 170 страни /1924/.

Н О В И Н И
14 - 20 юли 2014г., брой  28

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 11.07.2014 г.
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Въпрос: Имам отложен отпуск по чл.176, ал.2 от 
КТ за 2012 година в размер на 10 работни дни. Към 
днешна дата работодателят ми не ми дава право 
за използването им с мотива,“ че прехвърлените 
от 2012 г. в 2013 г. 10 дни, които не са използвани 
в 2013 г., не могат вече да се ползват като платен 
годишен отпуск“?
Отговор: Съгласно чл. 176а, ал. 1 от КТ, когато пла-

теният годишен отпуск или част от него не е ползван 
до изтичане на две години от края на годината, за която 
се полага, независимо от причините за това, правото 
на ползването му се погасява по давност. В законовия 
текст е записано изрично „независимо от причините 
за това“, поради което аргументът на работодателя Ви, 
„че прехвърлените от 2012 г. в 2013 г. 10 дни, които 
не са използвани в 2013 г. не могат вече да се ползват 
като платен годишен отпуск“, са неаргументирани и 
незаконосъобразни. За това може да сигнализирате 
съответната инспекция по труда.

Въпрос: През юни месец ми свърши двугодишното 
майчинство. Има ли някакъв вариант да изляза в 
неплатена отпуска, без да съм използвала платения 
отпуск и по кой член?
Отговор: Имате право на неплатен отпуск по чл. 

167а КТ в размер на 6 месеца. Следва да се има пред-
вид, че лицето, което иска да ползва отпуск, трябва да 
уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни 
дни предварително.

Въпрос: При заместване на отсъстващ служи-
тел или няма титуляр на съответното място по 
чл.259 от КТ трябва ли да се подава молба, за да 
се заеме длъжността? 
Отговор: Съгласно чл. 259, ал. 3 КТ заместването 

(изпълненинето на длъжност или работа на отсъстващ 
работник или служител) се извършва със съгласието 
на работодателя и работника или служителя, изра-
зено в писмена форма. Липсата на писмена форма 
не е пречка работникът или служителят да получава 
възнаграждението за заместването. 

Въпрос: Предстои ми да започна работа в ру-
мънска фирма за ел.техническа поддръжка на ел. 
съоръжения, инсталирани на територията на 
България. При разговорите ми с румънската фирма, 
шефовете ме убеждават, че няма законови пречки 
това да се случи, и че мога да бъда назначен на 
директен трудов договор при тях (без посредник)?
Отговор: Случаят действително е такъв - за Вас, като 

български гражданин, няма пречки да бъдете назначен 
на трудов договор в румънска фирма. Ограничения 
на пазара на труда между България и Румъния не се 
прилагат и българските работници са свободни да 
кандидатстват, както и да бъдат назначавани, в ру-
мънски предприятия. При намирането и започването 
на заетост в друга държава-членка на ЕС, каквато в 
случая се явява Румъния, не са необходими услугите 
на посредник - това може да става чрез директно до-
говаряне между работник и работодател. 

по мярката могат да получат търговски дружества; 
професионални организации; организации на про-
изводители и междупрофесионални организации по 
смисъла на Закона за виното и спиртните напитки; 
държавни органи и институции, чиято дейност е свър-
зана с насърчаване на бизнеса; както и притежатели на 
търговски марки, регистрирани съгласно изискванията 
на националното законодателство, прилагащи проекти, 
насочени към популяризиране на търговска марка.

ДО 14 ДНИ ОТКАЗВАМЕ ОНЛАЙН
ПОКУПКА И ЗАЕМ ПОД 400 ЛВ.   

Потребителят вече ще има 14 дни срок да се откаже 
от онлайн покупка или такава, направена по телефона. 
Същото важи и заемите до 400 лв., които вече попадат 
в обхвата на Закона за потребителския кредит. 
Сега този срок е 7-дневен.
Потребителят ще има право да се откаже от дого-

вора от разстояние или от договора извън търговския 
обект, без да посочва причина, без да дължи обезще-
тение или неустойка и без да заплаща каквито и да е 
разходи. 

14-дневни-
ят  срок  за-
почва да тече 
от датата на 
сключване на 
договора за 
услуги  или 
от датата на 
приемане на 
стоките при 
договор  за 
продажба. Предвидени са и изключения от правото 
за отказ от такива договори заради естеството на 
стоките или услугите.
При договори извън търговския обект търговецът 

трябва да предостави задължителната преддоговорна 
информация, както и копие от подписания договор 
или потвърждение на договора. 
Преддоговорната информация за малките бързи 

заеми трябва да се дава по стандартен европейски 
формуляр, от който да са ясни условията по кредита. 
При отказа от него в рамките на тези 14 дни кредито-
получателят трябва да върне главницата и да плати 
лихвата за периода, в който парите са били в него.
За неизпълнение на тези задължения на физиче-

ските лица ще се налага глоба от 100 до 1000 лв., 
а на едноличните търговци и юридическите лица - 
имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. за 
всеки отделен случай. 
Създава се и правно основание за създаването на 

помирителни комисии  за решаване на спорове в об-
ластта на енергетиката, топлоснабдяването, водоснаб-
дяването, телекомуникациите, превоза на пътници и 
в областта на финансовите услуги.
Промените се правят с цел да се транспонира новата 

директива на ЕС относно правата на потребителите. 

 НОИ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ПЛАЩА
РАННИТЕ ПЕНСИИ ПОНЕ ОЩЕ ГОДИНА
Националният осигурителен институт ще продължи 

да плаща изцяло ранните пенсии на работещите тежък 
труд поне още една година.
До края на 2015 г. трябва да се намери механизъм, 

по който да се плащат парите на категорийните работ-
ници от две места - НОИ и пенсионните дружества 
едновременно в зависимост от това кога е натрупан 
стажът - преди или след 2000 г., или е смесен.

Това е пред-
ложението на 
п р оф е с и о -
налните фон-
дове. Според 
действащите 
в  момент а 
текстове  в 
Кодекса  за 
с о ц и а л н о 
осигуряване 
те трябва да 

започнат да плащат изцяло ранните пенсии от 1 януари. 
Проблемът е, че правото за тази пенсия е на базата и на 
стаж отпреди 2000 г., когато средствата от осигуровки 
са отивали изцяло в НОИ.
Според КНСБ фондовете трябва да поемат изцяло 

плащанията при пълни 10 г. за първа категория труд и 
15 г. за втора, т.е. целият стаж при тежки условия да 
е след 2000 г., когато са създадени фондовете. Дото-
гава те трябва да изплащат допълнителна пенсия към 
основната от НОИ. Затова професионалните фондове 
предлагат до 2022 г. тази категория хора да получават 
една основна пенсия от НОИ на базата на осигурител-
ния си принос в солидарния стълб и допълнителна от 
професионалните фондове.
Въпросът с пенсионирането на категорийните ра-

ботници и кой да плаща пенсиите им трябва да бъде 
решен още в рамките на този парламент, са категорич-
ни работодатели, синдикати и дружества.
Синдикатът настоява НОИ да продължи да плаща 

пенсиите на миньорите до края на 2021 г. Дотогава 
проблемът със смесения стаж ще се реши по естествен 
път. Освен това КНСБ иска замразяване на възрастта за 
пенсия на категорийните работници, както и на всички 
останали до началото на 2019 г.
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ЗАПОЧВАТ КРЪСТОСАНИ ПРОВЕРКИ 
НА ПЛОЩИ ЗА КАМПАНИЯ 2014
ДФ „Земеделие” (ДФЗ) стартира административните 

проверки по заявленията за директни плащания в Интег-
рираната система за администриране и контрол (ИСАК). 
Целта е да бъдат сравнени всички заявени парцели и да се 

установят площите, декла-
рирани от повече от един 
кандидат (застъпванията).

 Докато тече процедурата, 
фермерите няма да могат 
напълно или частично да 
оттеглят заявленията си за 
подпомагане. Това е нов 
текст в Наредба № 5 от 

27.02.2009 г., която описва реда за кандидатстване за 
директни плащания.
Ще бъдат проверени над 1 милион земеделски парцела с 

обща площ 3 890 000 хектара. Те са декларирани от около 
119 хиляди кандидата по схемите за площ, които подлежат 
на кръстосана проверка.

 Подадените заявления по всички схеми и мерки в рам-
ките на Кампания 2014 са близо 137 000.

РАЙФАЙЗЕНБАНК УДЪЛЖАВА ПРОМОЦИЯ 
ПО ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ 

Райфайзенбанк (България) удължава промоция по потре-
бителски кредити, по време на която клиентите могат да 
се възползват от по-ниски лихви за кредити до 35 000 лв. 
Годишният лихвен процент е фиксиран за първата годи-

на на 7.97% за кредити със срок на изплащане до 7 години 
или 9.97% фиксирана лихва за първата година и 6-месечен 
SOFIBOR + 8.473 пункта надбавка за оставащия срок на 
кредита. За кредити над 7 години се прилага надбавка 

от един пункт 
над  посоче-
ните лихвени 
проценти. 
Доходът на 

кредитополу-
чателя трябва 
да е мин. 500 
лв. и сумата 
на кредита да 
бъде  мин .  5 
000 лв. След 
изтичане  на 

първата година от срока на кредита, Лихвените проценти 
се формират на база стойността на 6-месечен SOFIBOR + 
посочената по-горе надбавка.
Максималният срок на изплащане е до 10 години като 

кредитите могат да бъдат погасени предсрочно по всяко 
време без такса. Клиентите, одобрени за потребителски 
кредит получават и кредитна карта с предварително 
одобрен лимит, която е без такса обслужване за първата 
година. 
Промоцията е валидна за искания подадени от 1.04.2014 

г. до 20.07.2014 г. Искането подлежи на обработка съ-
гласно политиката на Райфайзенбанк за кредитиране на 
физически лица.
Райфайзенбанк си запазва правото да промени/ прекрати 

промоционалните условия, ако в периода на кампанията 
бъдат приети законодателни промени, засягащи банковата 
дейност.

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ДВЕ МЕРКИ
ОТ ЛОЗАРСКАТА ПРОГРАМА     

Изпълнителната агенция по лозата и виното стартира 
приеми на заявления по две мерки от Националната про-
грама за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-
2018 - „Инвестиции в предприятия” и „Популяризиране 
на пазарите на трети държави”. Процедурите стартират 
от 8 юли 2014 г. въз основа на Заповеди от министъра на 
земеделието и храните проф. Димитър Греков.

 Необходимата документация за кандидатстване по 
двете мерки може да бъде намерена на следните ел. 
адреси: http://www.eavw.com/index.php?lg=bg&menuid
=4&submenuid=1220; 

ttp://www.eavw.com/index.php?lg=bg&menuid=4&su
bmenuid=1219.

 За целия програмен период 2014 – 2018 г., бюджетът 
по мярка „Инвестиции в предприятия” е в размер на 42 
500 000 евро, или по 8 500 000 евро за всяка финансова 
година. За „Популяризиране на пазарите на трети дър-

жави” общият 
бюджет е 7 500 
000 евро, или 
по 1 500 000 
евро за всяка 
финансова го-
дина.

 Подпомага-
нето по мярка 
„Инвестиции в 
предприятия” 
обхваща дей-
ности за произ-

водството на лозаро-винарските продукти от гроздето до 
бутилирането и етикетирането на виното. Максимални-
ят размер на финансовата помощ е до 50% от стойността 
на действителните разходи за изпълнение на всяка 
конкретно определена дейност, като максималният 
размер на общите допустими разходи за един кандидат 
е левовата равностойност на 400 000 евро. Плащанията 
по инвестиционния проект могат да бъдат окончателни 
и не се допускат авансови и междинни плащания на 
финансовата помощ.

 Финансовата помощ по мярка „Популяризиране на 
пазарите на трети държави” е до 80% от стойността на 
допустимите разходи, както следва: до 30% национално 
съфинансиране и до 50% финансиране от Европейския 
фонд за гарантиране в земеделието. Финансова помощ 

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2014 г.

До 15-ти юли: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за юли за корпоратив-

ния данък по Закона за корпоративното подоходно об-
лагане. 

2. Тримесечните авансови вноски за второ тримесе-
чие за корпоративния данък по Закона за корпоратив-
ното подоходно облагане.

3. Деклариране и внасяне на данъка за второ тримесе-
чие върху хазартната дейност от игри с игрални авто-
мати и игри в игрално казино.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец юни

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец юни
До 20-ти юли: 
ЗДДС
Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от 

ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по 
електронен път от лица, неустановени в Европейския 
съюз) подава справка-декларация за доставки на услу-
ги, извършвани по електронен път за предходното ка-
лендарно тримесечие и внася дължимия данък.  
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации - пристигания/изпращания за месец юни 
2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.



ЗАЩО ДЕЦАТА ТРЯБВА ДА ПИЯТ
ПРЕДИМНО ВОДА

Диетолозите препоръчват на родителите да дават на 
децата си основно вода, за да намалят нивата на захар в 
кръвта. Специалистите казват, че малчуганите не тряб-
ва да пият газирани напитки.
Според експертите приемът на подсладени сокове 

също трябва да бъде ограничен при децата, като препо-
ръчителното количество, което им се разрешава, е една 
малка чаша на ден със закуската.
Нискомасленото мляко не се забранява от диетолози-

те, но те напомнят, че през деня децата трябва да пият 
основно вода.
Най-добрият съвет, който може да бъде даден на едни 

родители, е просто да предлагат на децата си необхо-
димото им количество вода за деня от около 5-6 чаши.
Препоръката е свързана с резултатите от проектодо-

клад на Британския консултативен научен комитет по 
въпросите на храненето, според който хората трябва да 
намалят наполовина приема на захар, за да бъде огра-
ничена епидемията от затлъстяване, сърдечносъдови 
заболявания и диабет тип 2.
Диетолозите настояват газираните напитки да бъдат 

изключени от менюто, както на децата, така и на въз-
растните.
При сегашните 10% от дневния прием на захар, но-

вите препоръки са той да намалее до 5% от всички из-
точници на енергия. В този случай само едно кенче с 
газирана напитка осигурява цялото дневно количество 
от захар на едно дете.
Миналия месец британско изследване установи, че 

децата и тийнейджърите консумират около 40% повече 
захар от препоръчваното, като основен неин източник 
са газираните напитки и плодовите сокове. Възрастни-
те консумират с 13% повече захар.

САКСИИ ОТ
ПЛАСТМАСОВИ БУТИЛКИ

Много пъти сме се чудили какво да правим с ненуж-
ните пластмасови бутилки от безалкохолно, които са не 
много сполучлива алтернатива на стъкления амбалаж. 
Ето една идея как да си направим уникална саксия с 
помощта на стара пластмасова бутилка. Няма значение 
дали бутилката е прозрачна 
или цветна, защото ще се 
боядисва в предпочитан от 
вас цвят. В зависимост от 
големината, която желаете 
да има вашата саксия тряб-
ва да си изберете бутилка от 
0,5 л, 1 л, 2 л или 3 литра.
Първо си очертайте с пер-

манентен маркер формата, 
която желаете да има пери-
ферията на саксията и след 
това много внимателно с 
помощта на макетен нож 
изрежете по контура. Ако 
имате уред за гравиране и рязане тип „Дремел“ с него 
можете по-лесно да придадете желаната форма. След 
като сте изрязали бутилката трябва с много фина шкур-
ка да загладите ръбовете и леко да надраскате повърх-
ността на бутилката. Трябва добре да почистите от прах 
и да обезмаслите пластмасата, за да може по-добре да 
се захване боята. Същото се отнася и за CD то, което ще 
използвате за основа. Вижте как да си направим под-
ложката. Залепете капачката към CD то с подходящо ле-
пило /може и моментно/и изчакайте да изсъхне добре.
След това вече може да използвате въображени-

ето си и да оцветите по желан от вас начин своето 
творение. За предпочитане е да използвате акрилни 
бои и да ги нанесете поне 2 пъти, за да стане плът-
но покритието. Ако желаете, може и да нарисувате 
уникални рисунки или да залепите подходящи орна-
менти. Ако сте наясно с техниката „декупаж“, може 
да декорирате със салфетка или специална хартия 
за това приложно изкуство. Също така може да из-
ползвате творбата си и за ваза или пък като кутия за 
съхранение на дребни предмети или бижута.

ОБЕЗМАСЛЕНИ ПРОДУКТИ -
ЗА ИЛИ ПРОТИВ

Обезмаслените продукти набират все по-голяма попу-
лярност. Едни от нас се стремят да изхвърлят излишните 
килца, а други - да останат вечно стройни.
Поддръжниците на диетите без мазнини твърдят, че 

употребата на мазнини трябва, ако не да се изключи 
напълно, то поне да се сведе до минимум. За хората с 
наднормено тегло и страдащите от някои заболявания, 
обезмаслените продукти може и да са полезни. Но ор-
ганизмът се нуждае както от белтъци и въглехидрати, 
така и от мазнини. Мазнините изпълняват редица ва-
жни функции: те са съставна част от клетките, например 
нервните; осигуряват ни нужната енергия: до 30 на сто 
от общата енергия се синтезира в резултат на окислени-
ето на мазнините; изпълняват транспортна, защитна и 
складираща функция и участват в синтеза на хормоните.

При избор на нату-
рални продукти е до-
бре да предпочитаме 
продукти с по-ниско 
съдържание на мазни-
ни, например нетлъс-
то месо и риби. При 
продуктите, чиято 
масленост се снижава 
изкуствено, проблемът 
е по-сериозен. Заслу-
жава си да се погле-

днат етикетите например на майонези с висока и с ниска 
масленост. Вижда се, че при ниската масленост съставът 
на продукта се допълва от различни сгъстители, замес-
тители на захарите и други химични добавки. Можете 
да погледнете и калорийната стойност на продуктите - 
ниското съдържание на мазнини и ниската калоричност 
не е едно и също.
В месните продукти с нисък процент на мазнини има 

огромно количество трансмазнини, чиято употреба ув-
режда сърдечносъдовата система, а растителните мазни-
ни, с които се заменят животинските, не се извеждат на-
пълно от организма и се отлагат по стените на съдовете. 
Това може да доведе до редица заболявания.
Що се отнася до млечните продукти, да се избират 

обезмаслени продукти също не е полезно. Например 
млеката с ниска масленост съдържат минимално количе-
ство млечни мазнини и трудно се усвояват от организма. 
Обезмаслената извара, в зависимост от производителя, 
може да има същата енергийна стойност както и ниско-
маслената. Обяснението е, че за подобряване на вкусо-
вите качества и външния вид в тях се слагат различни 
вещества, които увеличават калоричността им.
Напоследък е популярно да се заменя белия хляб с 

пълнозърнест. На първо място при приготвянето на та-
къв хляб се губят голяма част от витамините и полезните 
вещества. Ако се сравни калоричността на двата вида 
хляб често резултатите не са в полза на пълнозърнестия. 
Хлябът от висококачествено пшенично брашно съдържа 
266 ккал на 100 грама продукт, а 100 г пълнозърнест хляб 
съдържа 300 ккал. Дали тогава си заслужава да заменяме 
хляба си?
Според много специалисти недостигът на мазнини в 

организма е опасно за работата на мозъка. Направени-
те експерименти за навиците за организация, паметта 
и вниманието доказаха, че недостигът на мазнини в ор-
ганизма в продължение на две години е причина за се-
риозно влошаване на комуникативните способности на 
човека.
Натуралните продукти с ниско съдържание на мазни-

ни са необходимо условие за нормалното функционира-
не на организма. Но това важи само за определени слу-
чаи, когато се налага ограничаването на мазнините.
За да не си навредите на здравето, при избора на обез-

маслени продукти обръщайте особено внимание на със-
тава на това, с което се храните.

ПЪПЕШЪТ
ЧУДЕСНО ХИДРАТИРА КОЖАТА  
Поклонниците на този вкусен южен плод са много. Но 

и да не сте от тях, заслужава си да купите пъпеш, дори 
само за да съхраните младостта и красотата на кожата.
Ако кожата на лицето ви е суха, опитайте да я обтри-

ете със сок от пъпеш: почистете плода, нарежете го на 
парченца, които ще смачкате с вилица, а сока прецедете 
през марля. Лицето се обтрива два пъти на ден - сутрин 
и вечер преди сън.
Сок от пъпеш, смесен с рав-

ни количества прясно мляко и 
минерална вода също се пре-
поръчват при суха кожа.
Овлажняващ лосион: смач-

кайте пъпеша с вилица и ос-
тавете за два часа. Изстискай-
те сока, прелейте го в стъклен 
съд и прибавете 2 суп. лъжици мед и 1 ч. лъжица сол. 
Изчакайте меда и солта да се разтворят, прецедете и до-
бавете 1 ч. чаша чист алкохол (например водка). Обтри-
вайте предварително почистената кожа и оставете лоси-
она да действа 2 часа.
Бърза маска за суха кожа на лицето: Поставете на ли-

цето си компрес от марля напоена със сок от пъпеш
Маска за нормална и суха кожа на лицето: 2-3 супени 

лъжици от смачкан пъпеш се смесват с 1 ч. лъжица мед и 
1 суп. лъжица сметана. Нанесете върху лицето и оставе-
те 15-20 минути да действа. Измийте с хладка вода.
Подхранваща маска за всеки тип кожа: Кашицата, коя-

то остава при изстискването на сока от пъпеш не изхвър-
ляйте, а я наложете върху лицето за 15 минути. Измийте 
с вода със стайна температура. Курсът е 20 процедури, 
по 2-3 пъти седмично.
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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.

Червена боровинка 
Vaccinium vitis-idaea L.

Описание: Вечнозелен малък полухраст, висок до 
40 см, с изправено стъбло. Листата са елипсовидни, 
целокрайни, кожести, отгоре тъмнозелени, отдолу 
светлозелени с тъмни точици. Цветовете са звънче-
видни, бледорозови и са събрани в групи. Плодовете 
след узрява-
не са червени 
сочни ягоди. 
Цъфти през 
първата по-
ловина на ля-
тото.
Употребя-

еми части: 
За  лечебна 
цел се съби-
рат листата, 
които  след 
изсушаване 
са овално елипсовидни. Събират се преди или по 
време на цъфтенето, като се отрязва с нож облисте-
ната надземна част, суши си, след което се отделят 
листата чрез изчукване. Да не се събират почерве-
нели или почернели листа. 
Разпространение: Расте по каменливи поляни и 

из иглолистните гори на Централна и Западна Стара 
планина, Родопите, Рила и Витоша.
Лечебно действие: Листата на червената бо-

ровинка се използват при възпаление и камъни в 
пикочните пътища като пикочогонно и противовъз-
палително средство.
Приложения: • при възпаление и камъни в пикоч-

ните пътища 
• противовъзпалително и пикочогонно
Начин на употреба: Прилага се отвара от 3—4 

чаени лъжички нарязани листа в 250 г вода. които се 
варят 15 мин. Изпива се на порции за 1 ден.
Като продукт: Червена боровинка - листа 

(Vaccinium Vitis Idaea)
Може да се използва при: възпаления на бъбреците 

и простатата, бактериални инфекции, безапетитие, 
леки форми на хипертония, ревматизъм, много добро 
диуретично средство.
Начин на приготвяне: 2 супени лъжици от 

билката киснат 10 минути в 500 гр. гореща вода. 
Прецежда се и се приема 3-4 пъти дневно по 120гр. 
преди ядене.
Опаковка: 20гр. в целофанов плик.
Билков чай, добавка към храната.

БЪРКАНИ ЯЙЦА НА ТИГАН СЪС
СИРЕНЕ, КАШКАВАЛ И РОЗМАРИН
Продукти:
- 12 яйца
- 200 г сирене
- 100 г кашкавал
- 2 с.л. масло
- розмарин
- сол
Приготвяне:
Маслото (2 с.л.) 

се  разтопява  в 
дълбок  тиган  и 
в  него  се  пуска 
натрошеното сирене (200 г), като се бърка, докато 
омекне. След това огънят се намалява и в тигана се 
счукват яйцата (12 бр). Бъркат се леко и щом запо-
чнат да стягат, се прибавят нарязаният на дребни 
парченца кашкавал (100 г). Ястието се готви на тих 
огън, докато стегнат яйцата. Подправя се със сол и 
по желание с червен пипер и стрък пресен розмарин. 
Сервира се горещо с препечени филийки.

Мъж при психиатъра:
- Докторе, имам сериозен проблем. Щом легна да спя и ми се 

струва, че някой лежи под кревата. Като се мушна под кревата 
пък ми се струва, че някой лежи отгоре. И така по цяла нощ: отдо-
лу, отгоре, отдолу, отгоре. Не мога да спя, моля ви, помогнете ми!

- Този проблем е много сериозен! - отговорил психиатърът. - 
Мисля, че лечението му ще трае около две години. 

- И колко ще струва това?
- Ами два пъти седмично по 50 лева за визита.
Мъжът благодарил и си тръгнал. След шест месеца психиа-

търът го среща на улицата.
- Защо не дойдохте да се лекувате при мен? - попитал той.
- За по 50 лева на визита? Барманът в моя бар ме излекува 

само за 10 лева еднократно.
- Е, как така?
- Ами посъветва ме да отрежа краката на леглото!


