
21 - 29 юли 2014 г., година (X), 29 /457/

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

За поредна година групата  „ На високо пеене” към читалище Сатовча с 
ръководител Мария Чобанова участва в Европейски шампионат по фолклор 
„Евро фолк 2014 година”, който се проведе за шести път в България, в пери-
ода 3-13 юли в Несебър, Слънчев бряг, Бургас и Поморие. 

 Музикалните празници „Евро фолк” са под егидата на Европейска Асоци-
ация на Фолклорните Фестивали – EAFF , които провеждат 92 фестивала в 
18 държави.  На фестивала измежду 83 участници групата „На високо пеене”  
от Сатовча спечели почетното 
второ място. Първенството тази 
година бе на самодейци от град 
Казанлък.
След успешното си участие 

и прекрасно изпълнение ръ-
ководителката на групата  „На 
високо пеене” Мария Чобанова 
получи множество награди, обя-
вени и връчени на официалната 
церемония по време на  Евро-
пийския шампионат по фолклор 
„Евро фолк 2014”.
Награди:
• Номинация за успешно пред-

ставяне на Европейското състезание с Голямата награда “Евро фолк 2014” – 
Grand Prix „Златен Орфей“, която дава право за участие в класирането за Grand 
Prix „Златен Орфей“.

• Медал и Диплом за афтентични фолклорни песни.
• Специална награда за афтентичен фолклор.
• Диплом за съществен принос за съхраняване и развитие на европейски 

традиционен фолклор и изкуства.
• Диплом за приемственост между поколенията
• Препоръка за участие в световно първенство
Оценките от участието на номинираните  важат за Световната ранглиста 

по фолклор. Носителят на Grand Prix „Златен Орфей“ ще получи парична 
премия в размер на 1000 евро.

О Б Я ВА
Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2014, 

под патронажа на Кмета на общината д-р Арбен Мименов,
КАНЯТ всички жители и гости на общината и района на 9 и 10 август 2014 г.
(събота и неделя) на местността „Ливадите” край село Ваклиново. 

П Р О Г Р А М А
9 Август 2014 година  (събота)

18.00 часа  - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Първи май - 1956” с. 
Ваклиново   

18.30 часа - Музикални изпълнения на женска певческа и танцова група при НЧ 
„Просвета -1938” с. Кочан 

19.00 часа - Музикални изпълнения на ДФГ „Зорница” при  Народно читалище „Св.
св.Кирил и Методий”- 1926” с. Сатовча 

19.30 часа - Музикални изпълнения на самодейци при НЧ „Просвета -1937” с. Плетена 
20.00 часа - Музикални изпълнения на фолклорна група от село Брезница, община 

Гоце Делчев  
20.30 часа - Концерт на държавен ансамбъл „Пирин” гр.Благоевград
22.00 часа - Откриване и поздравления
22.30 часа - Концерт на фолк певицата ЕСИЛ ДЮРАН 
23.30 часа - Заря.
24.00 часа - Дискотека

10 Август  2014 година (неделя)
10.00 часа – Музикални изпълнения на самодейци при НЧ 

„Искра - 1953” с. Годешево 
10.30 часа  – Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Пробуда - 1928” с. Слащен 
11.00 часа – Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Граничар - 1952” с. Ту-

ховища                  
11.30 часа    – Музикални изпълнения на самодейци  при НЧ „Изгрев - 1950” с. Вълкосел
12.00 часа – Концерт на народните певици Мария и Магдалена Филатови
13.00 часа – Концерт на фолклорна певицата Пепи Христозова 
14.00 часа – Музикални изпълнения на фолк група от с.Буйново, община Борино
14.30 часа – Изпълнения на мъжка фолклорна група от с.Абланица, община Хаджи-

димово   
15.00 часа – Концерт на танцова група „Диамант” гр.Благоевград
15.30 часа – Концерт на младия певец на народни песни Милко Бошнаков 
16.00 часа – Музикално изпълнение на ансамбъл „Младост” с.Дебрен, община Гърмен   
16.30 часа – Музикално изпълнение на народните певци Румен Родопски и Савка 

Сариева   
  

Спортна програма :
13.00 часа – - Канадска борба
14.00 часа – - Борба свободен стил   - жени и мъже

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР  ВАКЛИНОВО  2014Г.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Инициативен комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 2014 година, 

уведомява желаещите да посетят събора в местността „Ливадите” край село Ваклиново, който 
ще се проведе на 09-10 август 2014 година, че са определени такси, както следва:
1. За ползване на платен паркинг:
 лек автомобил              – 2.00 лв. на ден;
микробус              – 10.00 лв. на ден;
 автобус и товарен автомобил    – 20.00 лв. на ден.

2. Пропуск за автомобили, обслужващи търговските обекти ( ресторанти и сергии):
 лек автомобил   – 5.00 лв.;
микробус   – 10.00 лв.;
 товарен автомобил  – 20.00 лв.

3.  За търговски сергии:
 такса пазар – 8.00 лв. за 1 линеен метър за главна алея
 такса пазар – 6.00 лв. за 1 линеен метър за останалите  алеи

4.  За търговци предлагащи продукти:
- продукти на грил   – 300.00 лв. (без търговски маси и предлагане на напитки) 
- дюнер    – 150.00 лв. (без търговски маси и предлагане  на напитки)
- дюнер    – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане  на напитки)
- печено    – 300.00 лв. (с търговски маси до 4 броя и предлагане на напитки)
- риба цаца  – 50.00 лв. 
- пуканки, семки, памук  – 50.00 лв. 
- сладолед   – 50.00 лв.
- понички   – 50.00 лв. 
ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставяне на ел.енергия: 

-  за ресторантите ще се предоставя ел.енергия с мощност от 3 до 9 kW.
- за продукти на грил,  дюнер, печено, риба цаца, пуканки, семки, памук, понички  

и други ще се предоставя ел.енергия само за осветление.  
- за свързване на търговските обекти към ел.мрежата – 20.00 лв.
- заплащането на таксите за събора се извършва предварително на бариерата.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

Инициативният комитет 
по организиране и провеж-
дане на Събор Ваклиново 
- 2014 год. уведомява всич-
ки заинтересовани лица, 
които желаят да участват 
с ресторанти и дискотеки 
в дните на събора, че тър-
гът за отдаване под наем на 
местата за разполагане на 
същите ще се проведе на 
25.07.2014г. от 15.00 часа 
в залата на Общинска ад-
министрация – Сатовча.

О Б Я В А Инициативният комитет за провеждане на събор 
Ваклиново – 2014 г. ОБЯВЯВА свободните места за 
разполагане на сергии.
Цената на 1 (един) терен с размери 5х5 или 25 м2 

за Блок А ред 1; Блок Б ред 1 и Блок 3 е 40.00 лв., а 
за всички останали терени е 30.00 лв.

 Отделно се заплаща входна такса:
- за лек автомобил  – 5.00 лв.
- за микробус        – 10.00 лв.
Запазването на терени за сергии става след запла-

щане на цялата сума чрез пощенски запис на адрес:
Село Кочан, п.к 2955
Ул. „Димитър Благоев” № 1
Област Благоевград
Получател: Кметство село Кочан
за Иво Тюфекчиев
Телефон за връзка: 0879 / 121849

За да бъдат приети молитвите ни, нека изпълним обещанието си, което да-
вахме по време на Рамазана. Нека си помагаме взаимно. Нека не забравяме 
болните и бедните. Нека не пропускаме да сторим и най-малката добрина. 
Нека да живеем в смирение пред Аллах и в душевен мир.  Това, че през 
целия месец Рамазан отпиваме всяка глътка с търпение,  поглъщаме всеки 
залък с признателност, правихме всяка крачка с мъдрост, се надяваме да 
ни направи по-добри, по-търпеливи и по-въздържани.  Нека постигнатият 
душевен мир бъде в нас дълго време, за да променим себе си към по-добро, 
защото само така можем да променим и светът около нас към по-добро. 

ЧЕСТИТ РАМАЗАН БАЙРАМ!  С уважение,
Д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча 



СТАЖАНТ/И ЗА ТЪРГОВСКИ ЕКИП 
Описание на длъжността 
Ние сме българска консултантска компания, специализирана в управлението и развитието 

на човешките ресурси. Работата ни се основава на разрешение № 229 от 23.08.2004г. за 
извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа, издадено 
от Министерството на труда и социалната политика.
Във връзка с разширяването на дейността организираме:
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА, която да даде възможност на способни и мотивирани кан-

дидати да получат професионална подготовка и да приложат на практика познанията си.
За нас подходящият кандидат притежава:
• Опит на подобна позиция - не е задължителен, но ще се счита за предимство;
• Релевантно образование – минимум завършен четвърти курс;
• Силна мотивация, желание за развитие и постигане на резултати;
• Комуникативност, отговорност и организационни умения;
• Компютърна грамотност – Word, Excel, Power Point, Outlook;
• Отлично владеене на английски език (втори чужд език се счита за сериозно предимство).
Какво ще очакваме от теб:
• Осъществяване на контакт и организиране на срещи с потенциални клиенти на фирмата;
• Подпомагане на търговския екип в цялостния процес;
• Поддръжка на актуална база данни с клиентите на фирмата;
• Извършване на регулярни проучвания на пазара.
Какво ще получиш при нас:
• Платен стаж, трудов договор и осигуровки
• Възможност за запознаване с фирмената култура и работния процес;
• Придобиване на ценни практически познания и опит;
• Реална възможност за започване на работа след приключване на стажа;
Ако виждаш себе си като нашето ново попълнение в търговския екип, можеш да ни 

изпратиш своята кандидатура чрез бутона за кандидатстване, като ни опишеш в няколко 
изречения какво те мотивира да кандидатстваш за Trainee / Sales Internship.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност, съгласно ЗЗЛД. 

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.
Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение № 1504/ 

29.08.2012 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа, 
валидно до 29.08.2017 г.
Краен срок: Няма посочен

Easy Consult Ltd.
София 1766, Младост 4, Бизнес Парк София, сгр. 4,  Партер,  02 489 58 85
www.easyconsultbg.com

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА
РИБАТА И ОКЕАНЪТ 

В океана живеела една най-обикновена риба. Но толкова много 
била слушала за Океана, че решила да се труди неуморно цял 
живот, но да стигне там.
Рибата започнала да се съветва с разни мъдреци и макар че 

много от тях нямали какво да кажат, те говорели всякакви глу-
пости, за да поддържат авторитета си.
Така една мъдра риба казала, че да се достигне Океанът е 

много сложно. За целта отначало трябва да се практикуват оп-
ределени пози и движения от първа степен на осморния път на безупречно движещите се 
с плавници риби.
Друга риба-гуру учела, че пътят към Океана минава през изучаването на основите на 

световете на просветлените риби.
Трета проповядвала, че достигането на Океана е много сложно, и много малко риби са 

успявали. Единственият път бил да се повтаря през цялото време мантрата „Рам-рам-рам…“ 
и само тогава ще се отвори пътят към Океана.
В края на краищата уморената от разнообразните поучения риба се залутала в някакви 

водорасли. И там срещнала съвсем обикновена незабележителна с нищо риба (навярно 
приличала на Лао Дзъ).
Като чула за дългото лутане, тя казала на търсещата риба:
— Океанът, който търсиш, винаги е бил, е и ще бъде до теб. Той винаги храни, пази и об-

кръжава обитателите си. И ти си част от него, просто не забелязваш това. Океанът е и вътре 
в теб и около теб, а ти си неговата любима част. Всички риби са вълни от този велик Океан!

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

22 Юли 2014г., Вторник,  Св. вмчца и равноап. Мария Магда-
лина
Света Мария Магдалина, срещана и като Мария Магдалена, е 

християнска светица, новозаветен персонаж, предана последовател-
ка на Исус Христос, мироносица, следваща Христа до разпятието 

му и свидетелка навъзкресението му.
24 Юли 2014г., Четвъртък, Св. вмчца Христина
Имен ден празнуват: Христин, Христина, Христинка, 

Кристин, Кристина, Кристиян, (гр. „помазан”, „миросан”), 
Кристияна, Кристиан, Кристиана

25 Юли 2014г., Петък, Успение на Света Анна
 Имен ден празнуват: Анна, Анка, Ани, Анани, Яна, Янула, 

Янина, Блага, Добри 
Успение на Света Анна - блажената смърт на света Анна или 

както канонически се нарича - Успението й. Св. Анна била потомка на Аароновия 
род и родила Мария, бъдещата майка на Спасителя на човечеството. В резултат 
на библейските сказания светицата се приема и почита като един от основните 
християнски символи на майчинството. 
Българите наричат празника Лятна света Анна. Той е раз-

пространен в района на Западна България и Родопите, особено 
в Асеновградско. Там приемат, че Лятната св. Анна бележи 
края на лятото. Светицата се почита най-вече от жените като 
покровителка и защитница на бременните невести и на раж-
даемостта. За да могат да износят плода и да раждат леко, на 
празника на Лятна св. Анна се спазват строго някои забрани - не 
се работи нищо, не се пере и мие, не се шие и плете
Много е разпространено старото поверие, че ако „трудна 

жена работи на св. Анна, ще пометне”. На празника бременните 
жени и младите булки отиват на черква, молят се за здравето на децата и палят 
свещи пред иконата на светицата закрилница. Обкичват иконата с цветя и я даря-
ват с ризи, чорапи, кърпи, пари. След края на църковната служба майките раздават 
пресни пити в двора на черквата и из махалата, за да бъдат здрави рожбите им. 
Вярва се, че светицата пазела децата от „огън” - висока температура и треска.

 Източна България на Лятна св. Анна жени и деца тръгват да берат лековити 
билки по полето. После ги изсушават и запазват за лек през годината. В Западна 
България срещу празника се извършват различни магически действия срещу 
магьосници, бродници и житомамници, които обират чуждото плодородие. 
Стопаните отиват да преспят на нивите си, за да попречат на злосторниците 
да откраднат житото им. В югозападните български краища на Лятна св. Анна 
организират оброк - служба с курбан, в която взима участие целият род. Жерт-
воприношението се прави, за да омилостивят светицата и тя да предпази нивите 
от пожар и градушка. Пак там през лятото тачат св. Анна за предпазване от огън 
и пожар и я наричат „Опърлия”.

26 Юли 2014г., Събота,  Професионален празник на служи-
телите от национална служба “Жандармерия”
Определен с Решение на Министерския съвет от 6 юни 2002 г.
27 Юли 2014г., Неделя, Ден на Св. вмчк Пантелеймон, Св. 

Седмочисленици, Успение на св. Климент, архиеп. Охридски
Имен ден празнуват: Пантелей, Панчо, Панто, Панка, Милчо, 

Милчена, Милен, Милена, Милетин, Милица, Мирена, Милина, 
Миленко, Добри, Добрин, Добриян, Добра, Добрина, Добринка, Добрияна, Кли-
мент, Наум, Сава, Горазд, Ангеларий,… 
Пантелей пътник или Воден Пантелей е празник, на който болни посещават 

лековити извори и обричат курбан за здраве.
Смята се, че на този ден прелетните птици започват да се събират на ята и да 

се готвят, да отлетят на юг.
Вярва се, че Св. Пантелей е господар на пороите и наводненията, от там и Воден 

Пантелей. В Странджа и Родопите Св. Пантелей се почита, като светец-лечител.
На 27-ми юли се честват и Светите братя Кирил и Методий, както и техните 

ученици - Климент, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий. През 916 г на този ден е 
починал св. Климент.
На този ден празнуват лекари и аптекари.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
НА НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ ЕКОПАРЛАМЕНТ   

Удължен краен срок: 30 юли 2014 г. 
1. За Разказ на тема „Жива вода“ (5-8 клас)
Разказът трябва да представя герой /герои/ и случ-

ка, в която се поставя проблем, свързан с големите 
теми за: живата българска природа, нашето минало и 
настояще, спасението, ценността на живота, вълшеб-
ството, здравето, тайните на света, по-добрия свят, 
вдъхновението в човешките дела и т.н.

2. За Есе на тема „Роден съм да съм свободен - също като теб...“
Есето трябва да защитава теза, мисъл, идея по проблем, обвързан с темите 

за: живата българска природа, свободата на човека и неговия избор, естестве-
ното познание, законите на природата и обществото, хармонията с природата, 
доброто и злото в природата и обществото и т.н.
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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

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 18.07.2014 г.
 “   ”  .    
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ПАРЛАМЕНТЪТ ПРИЕ ПО-ТЕЖКИ НАКАЗАНИЯ 
ЗА ПИЯНИ И НЕПРАВОСПОСОБНИ ШОФЬОРИ     
Парламентът прие на първо четене промени в На-

казателния кодекс, с които се въвеждат по-тежки на-
казания за пияни шофьори, за използвали наркотици, 
за неправоспособни или за шофьори, предизвикали 
инцидент на пешеходна пътека.
При влязла в сила присъда за управление с над 1,2 

промила и нов случай на шофиране с над 0,5 промила 
провинилото се лице вече ще се наказва с от 1 до 5 
години затвор и глоба от 500 до 1500 лева вместо 
досегашните 2 години и глоба от 100 до 300 лева, 
решиха депутатите.
При шофиране след употреба на наркотични 

вещества или техни аналози наказанието вече ще 
бъде от 1 до 3 години и глоба от 500 до 1500 лева 
вместо досегашните 2 години лишаване от свобода. 
При повторен случай на шофиране след употреба на 
наркотици провинилите се вече ще се наказват със 
затвор от 1 до 5 години и глоба от 500 до 1500 лева.
При шофиране в срока на изтърпяване на нака-

занието лишаване от право да управлява моторно 
превозно средство, след като е наказан за същото 
деяние по административен ред, вече ще има нака-
зание до 3 години и глоба от 200 до 1000 лева вместо 
досегашните 2 години лишаване от свобода.
Завишават се и наказанията при причиняване на 

смърт или телесна повреда след употреба на алкохол, 
наркотици и управление без книжка. Вместо досегаш-
ните 1 до 
5 години 
при тежка 
или сред-
на телес-
на повре-
да  нака -
з а н и е т о 
вече  ще 
бъде от 1 
до 6 годи-
ни, а при 
о с о б е н о 
тежки случаи вместо от 2 до 8 години наказанието 
ще бъде от 2 до 10 години.
При причинена смърт вместо досегашните 3 до 10 

години наказанието вече ще бъде 3 до 15 години, а 
при особено тежки случаи вместо 5 до 15 наказанието 
ще бъде 5 до 20 години.
Ако нарушителят е избягал от местопроизшествие-

то, наказанието при тежка или средна телесна повреда 
ще бъде лишаване от свобода от 1 до 5 години, а в 
особено тежки случаи - лишаване от свобода от 2 до 
8 години. При смърт - лишаване от свобода от 3 до 
10 години, а в особено тежки случаи - лишаване от 
свобода от 5 до 15 години.
Употребата на алкохол и наркотици са сред основ-

ните причини за катастрофи с голям брой жертви в 
Европа.
За България статистиката показва, че полицията 

санкционира около 9000 пияни шофьори годишно. От 
2011 г. се правят и тестове за употреба на наркотични 
вещества и прекурсори, особено за причинители на 
тежки инциденти. През 2013 г. у нас са наложени 
санкции на 149 шофьори, употребили наркотици.

ПРЕКРАТЯВАМЕ ДОГОВОР С МТЕЛ 
ПРИ ВДИГАНЕ НА ЦЕНИТЕ С НАД 20%   
В случай че Мтел вдигне цените на услуга по пре-

доставяне на цифрова телевизия или месечната такса 
за нея с над 20%, потребителите ще могат да си пре-
кратят договора с оператора, без да плащат неустойка. 
Това предвижда промяна в общите условия на 

компанията, която влиза в сила от 1 септември т.г.
За да се възползва от това клиентът обаче трябва 

да уведоми писмено Мтел, че иска прекратяване на 
договора и това трябва да се направи в 7-дневен срок 
от вдигането 
на цената.
За потре-

б и т е л и т е 
на  гласови 
услуги, ин-
тернет и тв 
от  същата 
дата  влиза 
в сила ново 
условие - те 
няма вече да 
дължат цяла месечна такса в началото на договора и 
при приключването му, както досега.
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ДАНЪЧНИТЕ ЗАПОЧВАТ ПРОВЕРКИ 
И В ИЗВЪНРАБОТНО ВРЕМЕ

Данъчните ще проверяват за касови бележки в из-
вънработно време и в почивните дни, съобщават от 
Националната агенция по приходите (НАП).
Към инспекторите се присъединяват още 1200 души, 

които ще следят за данъчни нарушения в търговските 
обекти. Така общият брой на ревизорите, които ще 
проверяват за отчитане на оборотите, стават над 1600.

Инспекциите в извънработно време се налагат, 
поради факта, че от НАП отчитат спад на оборотите 
на определени групи търговци след 17:30 ч. Според 
данъчните подобно поведение е резултат от очаква-
нето, че в тези периоди не се извършват проверки.По 
тази причина голяма част от контролния ресурс на 
приходната агенция ще се съсредоточи във вечерни и 
проверки през уикендите.
До 500 лв. е глобата за физическо лице, което не 

издаде касова бележка, а за юридически лица, укри-
ващи обороти, може да се стигне и до запечатване на 
търговския обект, припомнят от агенцията.
Заради засиленото присъствие на инспектори и за 

да се избегнат опитите за измами, от Агенцията пре-
дупреждават, че при проверки служителите й винаги 
се легитимират със служебната си карта. Освен това 
инспекторите на приходната агенция не приемат и не 
изискват плащания в брой, а само по банков път.

НАМАЛЯВАТ СУБСИДИИТЕ НА ПЛОЩ С 
МЕЖДУ 5 И 10% 

Схема за прогресивно намаление на субсидиите на 
площ ще прилага страната ни от 2015 г. В концепцията 
на  Министерството на земеделието и храните (МЗХ) 
за прилагането на директните плащания се предвижда 
преките субсидии между 150 и 300 хил. евро да бъдат 
намалени с 5%, а тези над 300 хил. евро с 10%.
Агроведомството мотивира това действие с факта, че  

по този начин ще се избегне непропорционално високи 
суми да бъдат получавани от малко фермери и ще се 
постигне по-справедливо разпределение.

Според разчетите орязването на субсидиите ще 
засегне между 216 и 346 големи земеделски произво-
дители. Размерът на спестената сума се очаква да бъде 
между 1,8 и 2,8 млн. евро през отделните години до 
2020 г. , като се предвижда тя да бъде прехвърлена към 
програмата за развитие на селските райони.
Намаляването на субсидията ще засегне всички 

стопанства над 18 290 дка през 2005 г. , като поради 
увеличаването на единната ставка през годините ще 
достигне до 14 630 дка през 2020 г.
През следващия програмен период директни плаща-

ния ще бъдат предоставени само на ‚‘ активни ферме-
ри, т.е. тези, които осъществяват някаква минимална 
селскостопанска дейност върху поне 50% от земите. 
Срокът за тяхното определяне е до края на януари на 
следващата година.
Предвидено е да се използва и  негативен списък, 

включващ физически или юридически лица без право 
на преки субсидии на площ. От следващата година 
няма да се предоставят европари за стадиони, гол-
фигрища, тревни площи на летища и жп компании.
България ще продължи да прилага преразпредели-

телно плащане с по-висока ставка на подпомагане 
за първите 300 дка. , като увеличената субсидия ще 
продължи да бъде около 15 лв./дка.
От 2015 г. се предвижда още съкращаване на прага за 

получаване на преки плащания от 10 на 5 дка. Малките 
фермерства с над 5 дка. земя ще имат възможност да 
избират между получаване на преки субсидии или кан-
дидатстване по т.нар. схема за дребни фермери, като 
бюджетът на тази програма е за 1 250 евро.
До началото на август страната ни трябва да инфор-

мира Европейската комисия за правилата, които ще се 
прилагат за преките субсидии на площ.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2014 г.

До 25-ти юли:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, 

удържан през месец юни 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 юни са на-
правени само частични плащания.
До 31-ви юли: 
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ да-

нък за третото тримесечие на текущата година. 
ЗКПО
Деклариране и внасяне на данъците при източника 

по  ЗКПО за второ тримесечие. 
ЗДДФЛ
1. Внасяне на авансовия данък за второто тримесечие 

на 2014 г. за придобити доходи от стопанска дейност 
по чл. 29 от ЗДДФЛ и от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество и 
подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от 
ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.

2.  Внасяне на окончателните данъци по глава шеста 
от ЗДДФЛ за второто тримесечие на 2014 г. и подава-
не на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ 
и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за тези данъци.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните пре-
мии, дължим за предходния месец. 

2. Подаване на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1 
от ЗДЗП за предходното тримесечие. 

При пенсионирането ми и двете фирми ли ще ми 
платят обезщетение от 2 заплати, или само ос-
новния ми договор където работя?
Отговор: В чл. 222, ал.3 от КТ е предвидено,че при 

прекратяване на трудовото правоотношение, след 
като работникът или служителят е придобил право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването, той има право на 
обезщетение от работодателя в размер на брутното му 
трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е 
работил при същия работодател през последните 10 
години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер 
на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 
месеца. Обезщетението по тази алинея може да се 
изплаща само веднъж.
С оглед на горното мнението ни е, че лицето има 

право на обезщетение по ал. 3 на чл. 222 от КТ само 
по основното трудово правоотношение. 

Въпрос: Имам 9 месеца стаж в рамките на по-
следните 15 месеца като стажа е придобит при 
работа по НП ОСПОЗ. Имам ли право на обезще-
тение за безработица?
Отговор: Съгласно регламента на Национална про-

грама „От социални помощи към осигуряване на зае-
тост“ за всяко насочено от Дирекция „Бюро по труда“ 
безработно лице, наето на трудов договор по програ-
мата, от държавния бюджет се изплащат дължимите 
вноски за сметка на работодателя за фонд “Пенсии”, 
фонд “Трудова злополука и професионална болест”, 
фонд “Общо заболяване и майчинство”, за фондовете 
за допълнително задължително пенсионно осигурява-
не и за Националната здравноосигурителна каса. Не се 
изплащат дължимите вноски за фонд „Безработица“, 
което на практика означава, че лицата, работили по 
програмата нямат право да получават обезщетение 
за безработица на база на времето отработено в нея.

Въпрос: Здравно осигурена сьм в Бьлгария.В мо-
мента започвам работа кьм словенска фирма,която 
ще ме командирова от време на време в Германия.
Ще ми бьде издаден формуляр А1.Вьпросьт ми е 
,кой би трябвало да плаща осигуровките ми тук? 
Аз самата или фирмата кьм която работа?
Отговор: В случай, че сте сключили с работодателя 

трудов договор, осигуровките Ви следва да се поемат 
от работодателя в страната, където той е установен. В 
случай, че това не е България, а друга държава-членка 
на ЕС, и Вие сте заета по трудов договор, то следва 
да се осигурявате само в съответната държава-членка 
на ЕС.

Въпрос: При подаване на заявление за получаване 
на детски добавки по чл.7 ЗСПД в случай че, съм 
получила обезщетение от НОИ- как следва да се 
декларира размерът му: към месеца в който е изпла-
тен или към месеца, за който е ползван болничния.
Отговор: Съгласно чл. 3, ал. 1 и 4 от Правилника 

за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, в 
молба-декларацията за получаване на семейни помо-
щи по чл. 7, 8 и 10а от ЗСПД лицата декларират брут-
ните доходи на семейството, получени за последните 
12 календарни месеца, предхождащи месеца, през 
който е подадена молба-декларацията. Доходите се 
декларират за месеца, през който са получени, неза-
висимо за кой период се отнасят.

Въпрос: На 22 юли 2014 г. трябва да се пенси-
онирам. Работя на основен договор на 4 часа в 
една фирма , и на допълнителен договор на 4 часа 
в друга фирма. От 5 години съ м и в двете фирми. 



ктът, че водата в динята поддържа кожата ви хидратира-
на, допълнително спомага за повишеното производство 
на колаген. Благодарение на фибрите в състава си, со-
кът от диня служи като идеално почистващ тоник, кой-
то подхранва кожата и я поддържа добре хидратирана, 
а това е от съществена важност през летните месеци.
Домашни маски с диня
Най-лесната маска, която може да си направите, е да 

използвате сока от диня вместо тоник, да напоите с него 
памучен тампон и да намажете лицето и шията. Оставе-
те да подейства 10-тина минути и изплакнете с хладка 
вода.
Другият вариант е да си направите маска от диня и 

мед за свежа кожа.Смесвате 2с.л. сок от диня и 1с.л. 
мед. Разбърквайте добре и нанасяте маската върху ли-
цето. Изчаквате 10 минути и изплаквате.
Използвайте динята и за стягане и почистване на 

порите. Във форма за лед сипете сок от диня и стрити 
ментови листа. Оставете ги да се замразят и в горещите 
дни вадете по едно кубче, с което да намазвате кожата, 
докато се разтопи. След това си вземете душ с хладка 
вода.
При слънчево изгаряне кожата става суха и груба. Тук 

на помощ идва домашната маска с диня и краставица. 
Пасирайте еднакво количество диня и краставица и 
разбъркайте до получаване на хомогенна смес. Нане-
сете маската върху изгорелите места и оставете така 
20мин, докато кожата поеме полезните вещества. След 
това изплакнете.
Ако пък тенът ви е дошъл в повече, използвайте мас-

ка от диня и кисело мляко за избелване на кожата. Про-
дуктите са в съотношение 1:1, а количеството – зависи 
от вас. С тази маска премахвате мъртвите клетки и по-
чиствате кожата.
Казахме, че динята има подмладяващ ефект. Дока-

зателство за това е маската от авокадо и сок от диня. 
Смесвайки двата плода, получавате витаминозен кок-
тейл с богато съдържание на омега 3 мастни киселини, 
вода и антиоксиданти. Нанесете маската върху лицето 
и изчакайте 15мин. Преди да измиете.
Използвайте динята и за направата на природен екс-

фолиант. За целта смесвате намачкана или пасирана 
диня със захар и лимонов сок, а после оставяте в хла-
дилника, докато сместа стегне. След това с масажни, 
кръгообразни движения нанасяте ексфолианта по цяло-
то тяло и накрая изплаквате.

БЕЛИ ЛИСТНИ ПЕТНА
ПО ДОМАТИ

При болестта бели листни петна се образуват воднис-
ти петънца, които скоро след това побеляват. В по-къ-
сен етап от развитието, тя се бърка с мана и алтернария, 
но не е фатално, тъй като за борба се използват еднакви 
фунгициди.
Тази гъбна болест по доматите може да се появи във 

всяка фаза от развитието на растенията.
Нападението започва от по-старите листа, като посте-

пенно засяга и младите.
Първоначално се наблюдават дребни воднисти кръг-

ли петна, които по-късно побеляват.
Листата са с тъмнокафяви краища.
С напредване на болестта в центъра на петънцата се 

забелязват множество дребни черни точици.
Силно заразените листа по-

жълтяват, изсъхват и опадват.
Плодовете се нападат рядко и 

се засягат само повърхностно.
Оптимални условия за разви-

тието на белите листни петна са 
температура от 25 градуса и ви-
сока относителна влажност. Патогенът се съхранява по 
растителните остатъци и семена.
За да ограничите болестта, трябва да пръскате ресте-

нията. За целта може да използвате фунгициди, с които 
да третирате при появата на първите симптоми. Препа-
ратите, които може да използвате са: куадрис 25 СК - 
7,5 г/10 л вода, пенкоцеб 75 ВГ - 21 г, купертин М - 40 г, 
ридомил голд МЦ 68 - 25 г, дитан М-45 - 20 г, топсин М 
70 ВП - 10 г. Тези рз-продукти се използват и при други 
основни болести - мана, алтернария и др.

КОГА ИМАМЕ НУЖДА И КОГА НИ
УВРЕЖДАТ КЛИМАТИЦИТЕ

Преминаването от горещините на улицата в охладена-
та от климатик вътрешна среда е стрес за тялото. Ако не 
искате да настинете през лятото или да получите схва-
щане на врата, болки в раменете, висока температура и 
втрисане, внимателно ползвайте климатиците. Разликата 

между темпера-
турите вътре и 
вън не трябва да 
бъде повече от 
10 градуса.
Дюзите с ох-

ладения въз-
дух насочвайте 
така, че да не 

духат директно към вас. Постоянно насочена студена 
струя въздух в продължение на часове може да причини 
неврит или артралгия в съответната част от тялото.
Филтрите на климатиците почиствайте всеки месец, 

ако запрашеността на въздуха е по-голяма. Освен това в 
тях често намират идеални условия за развитие различ-
ни микроорганизми.
Преохлаждането при хора с отслабнала имунна защи-

та е възможно да се прояви с хрема, втрисане, зачервено 
гърло, сълзене на очите.
От друга страна климатици с фини филтри задържат 

много от алергените, което ги прави подходящи за до-
мовете на хора, страдащи от сенна хрема и бронхиална 
астма.
Не е препоръчително да се спи на включен климатик. 

Намалява се количеството на полезните за човешкия ор-
ганизъм отрицателни йони.
През лятото отваряйте прозорците сутрин и вечер, за 

да направите течение, да проветрите и да охладите стаи-
те. Климатикът ползвайте ограничено време, докато по-
стигнете желаната температура и го изключете.
За да бъдат климатиците само комфортно средство е 

добре да се водим от принципа, че ползваме климатика, 
само когато наистина не можем без него.

НАРОДНИ СРЕДСТВА ЗА
ПОВИШАВАНЕ НА ИМУНИТЕТА  
Макар че аптеките са препълнени с медикаменти за 

повишаване на имунитета, народната медицина не губят 
своята популярност. И това е съвсем разбираемо - при-
родните препарати по нищо не отстъпват на синтетич-
ните, лесно достъпни са и помагат при лечението на раз-
лични заболявания.
Народната медицина векове наред е създавала рецепти 

за повишаване на имунитета. Те са се предавали от по-
коление на поколение. Някои от тях искаме да споделим 
с вас:

2 суп. лъжици листа от орех се заливат с 0,5 л. вряла 
вода и се оставя в термос през нощта. Пие се по четвърт 
водна часа на ден. По-простата рецепта е всеки ден да 
изяждате по 5-6 ореха в продължение на един месец.

250 г. ситно нарязан лук се смесва с 200 г. захар. Доба-
вя се 0,5 л. вода и се вари на тих огън не по-малко от час 
и половина. Към изстиналия сироп се прибавят 2 суп. 
лъж. мед, прецедете и прелейте в стъклена бутилка. Пие 
се по една супена лъжица 3-5 пъти на ден.

500 грама листа от алое се измиват добре, подсушават 
се и се оставят в хладилника за 5 дни. Важно е растени-
ето да е на не по-малко от 3 години и преди да отрежете 
листата цветето не бива да е поливано 2 седмици. Сми-
лат се в месомелачка, така че да се получи около 3/4 чае-
на чаша. Прибавете същото количество мед и 1,5 ч. чаша 
кахор. Пие се по 1 суп. лъжица три пъти на ден.
Балсам: Вземете 500 г счукани орехи, 300 г мед, 100 

г сок от алое, добавете сока от 4 лимона и чаша водка. 
Всичко много добре се разбърква и се оставя за едно де-
нонощие на тъмно. Приема се по 1 суп. лъж. 3 пъти на 
ден половин час преди хранене.
Може да си направите и витаминна вана за укрепва-

не на имунитета. ще са ви нужни листа, клонки и сухи 
плодове от малина, боровинки, зърнастец, къпина, шип-
ка или офика (можете да използвате само компонентите, 
които имате). Прави се смес от равни части от всички 
компоненти. Залива се с вряла вода и се оставя 5-10 ми-
нути. Получената отвара се прецежда и се добавя във ва-
ната. Може да прибавите и няколко капки от евкалиптово 
масло или кедър. Продължителността на ваната трябва 
да е 10-15 минути. Тази вана ще укрепи имунитета, ще 
успокои затрудненото дишане при простуда, ще облекчи 
главоболието и болките в тялото.

ДИНЯ ЗА ПО-МЛАДА И ЧИСТА 
КОЖА ПРЕЗ ЛЯТОТО

Динята е сред най-вкусните летни плодове. Освен, 
че разхлажда в жегите и се отразява добре за органи-

зма, динята има и друго 
полезно действие – по-
чиства кожата и я прави 
да изглежда по-млада и 
красива.
Красиви съвети с диня
Освен, че съдържа над 

90% вода, динята включ-
ва в състава си и много 
други полезни съставки 

като витамини, фибри, антиоксиданти. Това я прави при-
влекателна и търсена съставка за природна козметика и 
домашни разкрасителни процедури. С диня борите сво-
бодните радикали и правите кожата по-еластична, свежа 
и гладка.
Съдържанието на ликопен е причина за подмладява-

щото действие, с което е известен сладкият плод. А фа-
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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.

КопърAnethum graveolens
Описание: Едногодишно растение с набраздено 

кухо стъбло.Цветовете са жълти. Плодовете са 3-5 
мм дълги, яйцевидни, 
двесеменни. Цъфти през 
юли - август.
Разпространение: Рас-

те като диворастящо само 
в южната част на Черно-
морското крайбрежие и 
край р.Дунав. Отглежда 
се в цялата страна.
Употребяема част: За 

лечебни цели се използват зрелите плодове и цялата 
цъфтяща надземна част в свежо състояние.
Лечебно действие: Газогонно, потискащо цен-

тралната нервна система. Действа успокояващо до 
сънотворно. Лечебният ефект на копъра се дължи 
основно на съдържащото се в него етерично масло. 
Установена е и спазмолитична активност, пикочогон-
но и противоглистно действие. Надземната част на 
растението има антибактериално действие, повишава 
съпротивителните сили на организма срещу заболява-
ния, увеличава апетита.
Приложения: 
• при деца с ленив стомах, безапетитие, запек с ко-

лики, задръжка на газове
• стимулира храносмилането, подобрява апетита, 

премахва коликите
• отхрачващо средство при бронхити и коклюш
• при хронична коронарна недостатъчност, като 

профилактично средство срещу пристъпи на стено-
кардия, както и при спазми на гладката мускулатура 
на органите в коремната кухина.

• Употребява се и като нервоуспокояващо средство, 
особено при кърмачета.

• В българската народна медицина плодът се използ-
ва при безсъние, стомашни болки, болести на жлъчката 
и далака, хълцане, за повишаване количеството на 
млякото у кърмачките, при кашлица.

• Плодът се употребява още при главоболие, като 
средство, укрепващо кръвоносните съдове, при камъни 
в бъбреците и пикочния мехур, при болезнено урини-
ране, газове и повишено кръвно налягане (настойка 
от стръковете).
Вътрешно приложение: 1 чаена лъжичка леко счу-

кани плодове се заливат с 500 мл вряла вода. Кисне 1 
час. Пие се по 1 винена чаша 15 минути преди ядене, 
4 пъти дневно.

ПИЛЕШКИ БУТЧЕТА С КАРТОФИ НА 
ФУРНА И АРОМАТНИ ПОДПРАВКИ

Продукти:
- 600 г пилешки бутчета
- 800 г картофи
- 100 г масло
- 1 с.л. розмарин
- 1 с.л. червен пипер
- 1 ч.л. черен пипер
- 1 ч.л. сол
Приготвяне:
Пилешките бутчета (600 г) 

се измиват и поставят в тенджера. Заливат се с вода и се 
варят, докато образува пяна на повърхността на водата, 
в която се варят - около 20 минути.
След това пилешките бутчета се изваждат, отцеждат 

и поръсват обилно с подправките.
В тава се поставят обелените и нарязани на средни по 

големина кубчета картофи (800 г). Върху тях се разпре-
делят бутчетата и ястието се залива с пилешките бульон, 
в който са се варили бутчетата, като се сипва толкова, 
колкото да покрие продуктите наполовина.
Накрая се добавя нарязаното на парченца масло (100 

г) и ястието се поставя във фурна при 200 градуса. Пече 
се около час или до готовност на месото и картофите. 
При необходимост се добавя още от бульона.

В църквата шеф на охранителна фирма се молил на Бога:
- Помогни, Боже, борчетата да са здрави, пари да носят, 

помогни и тоя ТИР с бензин да мине границата, и ни пази 
от пандиза.
За момент дочул в другия ъгъл пенсионер да нарежда:
- Боже, моля ти се нека ми стигне пенсията и този месец 

за хляб, и за мляко, и да мога и тока да платя...
Веднага борецът притичал при стареца и ядосано му казал:
- На ти сто евро и стига си занимавал Господа с глупости!

- Колко човека работят във вашия офис?
- С началника - двайсет и пет.
- А без началника?
- Нито един.


