
30 юли - 3 август 2014 г., година (X), 30 /458/

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

Кметът на общината д-р Арбен Мименов, чрез своя заповед възложи на 
кметовете на населени места да извършат необходимото проучване на по-
тенциално опасните дървета, намиращи се на улици и места, на които пре-
минават хора, 
МПС и живот-
ни.
Заповедта е 

издадена с пре-
вантивна цел, за 
да не се допус-
кат нежелани 
инциденти във 
връзка с очак-
ваните в пред-
стоящият сезон 
силни ветрове и 
дъждове.
Кметовете на 

населени места 
в кратки сроко-
ве е необходи-
мо да извършат подробно проучване и констатират потенциално опасните 
дървета на улици, площади, паркове, градини, места за отдих и други, кои-
то при нормални условия или при промяна на метрологичната обстановка 
крият опасност за живота и здравето на хората.
За потенциално опасните дървета, кметовете на населени места е необ-

ходимо да дадат своето писмено становище, за обезопасяването им и/или 
премахването им. 
Цялостен контрол по изпълнението на заповедта е възложена на замест-

ник кмета Илхан Карагьозов.

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 „Про-

света -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. Туховища                  
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 Хаджидимово   
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 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 заплащане на ця-

лата 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

Във връзка с писмо на Областна дирекция „Земеделие” за настъпил етап 
„восъчна зрялост”  на житните масиви и изискванията на Наредба  Iз от 
Закона за опазване на земеделските земи, кметът на общината д-р Арбен  

Мименов издаде за-
повед , с която обя-
ви настъпването на 
„восъчна зрялост” 
на житните масиви 
на територията на 
община Сатовча.
Със заповедта се 

забранява изгаря-
нето на стърнища, 
сухи треви по сло-
гове и други расти-
телни отпадъци в 
земеделските земи, 
като на кметовете на 
населени места им 
е вменена отговор-
ността да съблюда-
ват изпълнението й.

При констатиране на нарушения на виновните лица ще бъдат налагани 
санкции съгласно ЗАНН.
Цялостният контрол по изпълнението на заповедта е възложена на за-

местник кмета на общината Илхан Карагьозов. 

По време на празничните дни мю-
сюлманите посещават своите родни-
ни и познати, младите целуват ръка 
на по-възрастните, с което им засви-
детелстват своята обич. С уважение 
те поднасят своите извинения, ако 
са сгрешили и търсят прошка от тях. 
Особено важно е да бъдат посетени 
болните и немощни хора. Празникът 
е най-вълнуващ за децата, които по-
лучават от всички лакомства и пари. 
Вечерта семействата се събират на 
трапезата. Сервират се традиционни 
за празника ястия – баклава и бани-
ца, както и многобройни други слад-
киши и тестени изделия. 
По-голяма би била радостта на 

мюсюлманите от празника, ако са 
полагали усилия да зарадват нуждаещите се, да подкрепят  и уважават 
близките си, да бъдат въздържани в действията си, търпеливи в трудности-
те и по-добри в делата си.  



СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР А.ЦЕНОВ” – СВИЩОВ 
Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – Свищов, като лидер на образователния пазар в 

България в професионалните направления „Икономика” и „Администрация и управление” 
представя своето академично портфолио от атрактивни и пазарно ориентирани образовател-
ни продукти за подготовка на висококвалифицирани експертни и ръководни кадри, способни 
да максимилизират ползите както за себе си, така и за своя работодател чрез обучение за 
придобиване на образователно квалификационните степени (ОКС) „Бакалавър” и „Магис-
тър”, образователната и научна степен (ОНС) “доктор” и допълнителна професионална 
квалификация (продължаващо следдипломно обучение).
Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – Свищов е желан и търсен партньор от корпора-

тивния и публичен сектор. С качеството на образователния процес, уникалната академична 
база и информационна структура, и най-вече със своя забележителен дух да твори и гради, 
своята Академия, която е утвърдено висше училище с всепризнат авторитет в страната и 
чужбина.
За учебната 2014/2015 година Стопанска академия „Димитър А.Ценов” – Свищов предлага 

редовна и задочна форма на обучение на различни специалности  от ОКС „бакалавър”  и 
обучение и придобиване на ОКС  „Магистър”  редовна и дистанционна форма. Също така 
предлага обучение за придобиване на ОНС „Доктор” редовна, задочна и самостоятелна 
форма. Предоставя възможности за продължаващо – следдипломно обучение за придобиване 
на допълнителна професионална квалификация в редовна, задочна и самостоятелна форма.

СТИПЕНДИИ ЗА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ
Нов български университет предлага всяка година на новоприетите студенти в бакала-

върски програми и магистърски програми  “Архитектура” и  “Право” различни видове 
стипендии.
Академичните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение). 

Социалните стипендии са пълни и частични (100% и 50 % от таксата за обучение) – за сту-
денти от определени приоритетни групи (хора в неравностойно положение, сираци и др.).
Средствата за стипендии се отпускат от Настоятелството на Нов български университет 

– фонд “Стипендии”.
Академичните стипендии за новоприети студенти се присъждат служебно (не се кан-

дидатства за тях) и се обявяват в края на месец септември . 
Социалните стипендии за новоприети студенти се присъждат на лица от приоритетни 

групи: с увреждания над 70%, самотни майки, родители с повече от едно дете, сираци и 
полусираци до 26-годишна възраст. Необходимо е да се представи документ, удостоверяващ 
принадлежност към приоритетна група в срок от 18 до 22 август 2014 година .
След първата година от обучение студентите от бакалавърски и магистърски програми 

имат възможност да кандидатстват за академични и социални стипендии. Условията за 
това са описани във www.nbu.bg

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА
ПРИКАЗКА ЗА МОРСКАТА ЗВЕЗДА 

Някъде, далеч от тук, на брега на океана, един възрастен човек правеше своята обичайна 
разходка по плажа на залез слънце. До неотдавна бе бушувала страшна буря. Небето пре-
ливаше от ярко червено в оранжево, а вълните, сякаш вече уморени, нежно галеха брега. 
Възрастният човек се наслаждаваше на гледката, с удоволствие вдишваше морския въздух, 
който сега изглеждаше сякаш още по-чист.
Беше се замислил за нещо свое, може би много важно нещо, 

когато забеляза по-нататък на плажа едно дете, което взимаше 
нещо от пясъка и после го хвърляше във водата. Възрастният 
човек предположи, че това е може би по-различно от игра и воден 
от любопитството си се запъти към детето. Когато приближи, 
той забеляза, че момчето взима изхвърлените от бурята на брега 
морски звезди и ги хвърля обратно в океана. Едва сега старецът 
забеляза, че целият плаж бе обсипан със стотици, може би хиляди 
морски звезди.
Момчето сякаш не го забелязваше. Старецът си помисли нещо 

и попита:
- Какво правиш? Ти си само едно малко момче и не би могъл да промениш нещата?!
Момчето го погледна, взе една морска звезда от пясъка, хвърли я в океана и каза:
- Ами аз току що промених нещата за тази морска звезда!

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

31 Юли 2014г., Четвъртък,  Международе ден на 
африканските жени
Обявен е от първата Общоафриканската конферен-

ция на жените през юли 1962. Годишнина от основа-
ването на Общоафриканската организация на жените 

31 Юли 2014г., Четвъртък, Св. праведни Евдоким
Имен ден празнуват: Ев-

доким, Евдоки, Дочо
На 31 юли се чества Свети ЕВДОКИМ. Евдоким 

е име от гръцки произход и означава похвален.
1 Август 2014г., Петък, Ден на градинаря
Честването на Деня на градинаря  е възобновено 

на 1 август 1993 година в град Брезово от членове 
на БЗНС.

Денят е посветен  на хората, които  обичат растенията и умеят да се грижат 
за тях.
За добрия резултат в градинарството  е необходим не само труд, но и много 

обич и желание да се занимаваш с растенията.
1-ви август  е денят на всички, които се грижат за цветя, 

зеленчуци и овошки - професионално и за удоволствие.
2 Август 2014г.,  Събота,  Илинден (стар стил)
Илинден е денят, в който се почита Свети пророк Илия 

. По стар стил той се отбелязва на 2 август, а по нов – на 
20 юли . Свети Илия се тачи от всички християни като 
най-големия библейски пророк и заедно с Моисей - като 
един от двамата най-велики старозаветни мъже. В мито-
логичните представи светецът ходи по небето със златна 
колесница и преследва ламята, която пасе житата. В българския народен 
календар Илинден е най-обичаният летен празник по време на жътва и вър-
шитба. На този ден възрастните разказват приказки и пеят песни за Свети 
Пророк Илия, който кара огнена колесница с шест коня по небето и измолва 
от Бога за тях здраве и благополучие, хубаво време и плодородие. Според 
поверието на този ден морето взима най-много жертви като курбан за све-
теца. Затова денят се отбелязва като Ден на удавника. Народната традиция 
повелява на този ден да не се работи, за да не се разсърди Свети Илия, който 
е почитан като господар на летните небесни 
стихии, гръмотевиците и градушките. 

3 Август 2014г. Неделя, Световен ден на 
динята
Любопитно е, че има над 1200 разновидно-

сти на сочния плод в над 96 държави по света. 
Динята съдържа над 92% вода, не съдържа 
холестерол и е важен източник на витамини А 
и С, фибри, калии и амино киселини. Диня (в зависимост от района в Бълга-
рия наричана още карпуз или любеница) е наименованието на вид тиквови 
растения, както и на техните плодове. Според възприетата класификация на 
земеделските култури е плодов зеленчук. Плодът на динята е ягодовиден 
и има гладка кора (зелена или жълта) и сочна, сладка, обикновено червена 
вътрешност. Смята се, че произлиза от Южна Африка, където видът има 
най-голямо генетично разнообразие.

ОНЛАЙН ФОТОКОНКУРС „ЕВРОПЕЙСКА ПОДКРЕПА ЗА 
КРАСИВА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА БЪЛГАРИЯ“   

Краен срок: 10 август 2014 г. 
Стартира новият онлайн фотоконкурс 

„Европейска подкрепа за красива и привле-
кателна България“ 2013 – 2014. 
Целта на конкурса е да даде възможност 

на участниците да покажат през окото на 
своя обектив впечатленията си от новата 
визия на населените места и тяхната среда, 
природните, културните и историческите 
обекти, както и съпътстващите събития 
в региона, които са били подпомогнати със средства, предоставени от 
Европейския съюз по различни програми. Използвайки възможностите 
на глобалното интернет пространство и други традиционни способи, чрез 
фотосите от конкурса ще презентираме и популяризираме тези, обекти и 
мероприятия. Това дава възможност да се оцени подкрепата, която ни дава 
Европейския съюз, и успехите на българските общини и други бенефициен-
ти, които не само са успели да защитят проектите си, но и да ги реализират.
За да облекчим и подпомогнем участниците в конкурса, текущо ще се 

публикува и обновява информация за проектите реализирани или в про-
цес на изпълнение по различните Оперативни програми, които отговарят 
на тематиката на конкурса.

Н О В И Н И
30 юли - 3 август 2014г., брой 30

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 24.07.2014 г.
 “   ”  .    
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справка само по адрес на имота.
 Предвижда се също така да се оповестяват актове, с 

които се удостоверява наследствено правоприемство.
Службите по вписванията освен това няма да пре-

доставят незаверени копия на вписани актове. Доку-
ментите, които трябва да получават гражданите, ще са 
оригинали и заверени преписи, отразени в съответния 
регистър за преписите. С това според Министерския 
съвет ще се възпрепятства възможността за имотни 
измами.

БАБХ ЗАБРАНИ ПАЗАРИТЕ ЗА ЖИВОТНИ
В ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ!     

От БАБХ потвърдиха, че има издадена заповед за 
забрана на пазарите в цялата страна. Като причина 
от пресцентъра на агенцията изтъкнаха създалата 
се епизоотична 
об с т а но в к а  и 
превенция сре-
щу евентуалното 
разпространение 
на болестта.

 Заповедта на 
БАБХ е издадена 
на базата на про-
ведени по места 
заседания на епи-
зоотични комисии. Заповедта ограничава придвиж-
ването на живи животни между населените места, 
пашата на добитъка и търговията с животни.

 В определени случаи е допустимо придвижване 
на животни, но след като съответната областна ди-
рекция на БАБХ бъде уведомена, а животните бъдат 
третирани с репелент.

 Заповедта е сила до момента, в който епизоотич-
ните комисии вземат решение за прекратяването й 
поради отпадане на необходимостта от налагане на 
ограничителни мерки.

  
 ИСКАТ ФИРМИ ДА ПРОВЕЖДАТ

ИЗПИТИТЕ ЗА ШОФЬОРИ
Частни структури да заменят държавата при шо-

фьорските изпити, предлага изпълнителната агенция 
“Автомобилна администрация”. Например учебните 
центрове могат да организират теоретичните изпити. 
В момента у нас има 650 частни учебни центъра и 

около 200 други, които са част от държавната образо-
вателна система.
При практическите изпити пък може да се приложи 

германският модел, където тази дейност се извършва 
от компаниите ТЮФ и “Декра”. 
Държавата ще продължи да отговаря за външния 

контрол. 
В момента изпитите се извършват от агенцията. 

Преди години тази дейност бе в КАТ.
Това е един от вариантите да се преструктурира и 

самата агенция, така че служителите ѝ  да получават 
по-високи заплати. С повишаването на възнагражде-
нията им те щели да са по-малко склонни да участват 
в корупционни схеми.

“Единият от проблеми-
те на “Автомобилна адми-
нистрация” са заплатите. 
Брутната заплата на из-
питващите сега е средно 
между 650 и 750 лева”. 
Тъй като не се предвижда 
отпускането на допълни-
телни средства от бюджета, единственият вариант за 
увеличение на възнагражденията според него е като 
се намали броят на хората, но се запази размерът на 
фонд “Работна заплата”.

“В момента с изпитите са ангажирани около 100-110 
души. Ако прибавим и хората на граждански договори, 
в най-натовареното време броят на изпитвачите стига 
140-150 души. Половината от тези хора може да бъдат 
освободени, а другите да бъдат пренасочени в сферата 
на контролната дейност”. 
При изнасянето на изпитите към външна организа-

ция автомобилната администрация ще продължи да 
отговаря изцяло за контрола. По принцип всяка година 
поне 8 изпита на всеки инспектор трябва да се анали-
зират подробно и да се направят изводи за качеството, 
а също и да му се дадат препоръки за работата.
В момента над 70 на сто от теоретичните изпити се 

правят на таблети. Ако системата не бъде променена, 
нещата останат към агенцията, ще трябва да се купят 
още 150-200 допълнителни устройства, за да се обхва-
нат 100% от изпитите. 

“Инвестицията не е голяма, но за държавната адми-
нистрация всяка инвестиция идва в повече”. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
30 юли - 3 август 2014г., брой 30

ОТ 22.07 ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ 
СЕ ДАВАТ ПО НОВИ ПРАВИЛА

От 22.07 влизат в сила нови правила за потребител-
ските кредити. Въвежда се таван върху цената.

Годишният  про-
цент на разходите 
вече  не  може  да 
надвишава пет пъти 
размера на законна-
та лихва, която се 
определя от прави-
телството.
До промените се 

стигна след множе-
ство случаи, в които хора с ниски доходи се оказват 
силно задлъжнели заради всевъзможни скрити условия 
в договорите.
Не се очаква бързите кредити да поевтинеят, защото 

промените ще бъдат компенсирани от въвеждане на 
нови такси.
Заемите до 400 лева също ще бъдат под защитата 

на Закона за потребителския кредит и клиентите ще 
получават формуляр с цялата информация за всички 
условия по налога.

„Хората ще получават своите договори във вид, 
който е по-ясен, с по-четлив шрифт, с ясни условия. 
Цените на този тип кредити няма да поскъпнат след 
промените, което е важно за потребителите. Интересът 
няма да се промени. 85% от хората, които са теглили 
такива кредити, се връщат и теглят отново”.

ОБМИСЛЯТ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА 
ЗА ИЗПИСВАНЕ НА ЛЕКАРСТВА НА 

ХРОНИЧНО БОЛНИ 
Лекарствата за хронично болни пациенти да бъдат 

изписвани не с тримесечни рецепти за 90 дни, както е в 
момента, а за 100 дни. За това настояха от Сдружението 
на общо практикуващите лекари в България.
От организацията смятат, че удължаването на срока 

до 100 дни ще реши проблема с изписването на лекар-
ства, които са в опаковки по 25, 50 и 100 таблетки и 
ще спести време и разходи на пациентите. 
В момента на 

р ец еп торнит е 
бланки могат да 
се  предписват 
медикаменти за 
лечение  до  90 
дни, което създа-
ва затруднения 
както на лекари-
те ,  изписващи 
лекарствата  на 
хронично болните, така и на самите пациенти.

„То е по-удобно за хората. Това е във връзка с фа-
кта, че има опаковки от по 25, 50 таблетки и няма как 
да ги нагласиш така, че да ги изпишеш за 90-дневен 
период, което са тримесечните рецепти. И примерно 
човек пие по едно хапче на ден. Опаковките ако са по 
50 вътре, не можеш да изпишеш две опаковки, защото 
стават за 100 дни. И няма как да ползваш опцията да 
изпишеш за по-дълъг период, т.е. човекът да не идва 
всеки месец. Това е идеята”.
Промяната може да се случи с елементарни корекции 

в наредба, номер 4, която се отнася до предписването 
и отпускането на лекарствените продукти.
Предлаганата промяна ще осигури на лекарите 

удобство при изписването на лекарствата, а на паци-
ентите - непрекъснатост на лечението, категорични 
са от Сдружението на общо практикуващите лекари.

ЕЛЕКТРОННИ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ЗА ТЕЖЕСТИ ЩЕ СЕ ИЗДАВАТ ОТ 

СРЕДАТА НА ЮНИ 2015 Г.   
От 15 юни 2015 г. ще започнат да се издават елек-

тронни удостоверения за тежести. 
На днешното си заседание министрите приеха про-

мени в Правилника за вписванията, с които се въвеж-
дат предпоставките за постепенната електронизация 
на процеса. Промените предвиждат заявлението за 
издаване на удостоверение да бъде подадено в една 
служба по вписванията и да бъде получено като за-
верен препис от заявителя в друга, посочена от него 
служба по вписванията. 
Освен това ще можем да подаваме заявления за 

удостоверения за собствеността върху недвижими 
имоти и за извършени вписвания по партидите им във 
всяка служба 
по вписванията 
в страната, а не 
в службите по 
вписванията, в 
чийто район се 
намира недви-
жимият имот.
С  при е ти -

те промени в 
Правилника за 
вписванията се въвеждат и имотните партиди - единни 
досиета на имотите с всички промени на собстве-
ността, промени на характеристиките, отразяване на 
споровете, тежестите върху имота и т.н. В ползваните 
сега за целите на вписването файлови имотни пар-
тиди липсват основни данни, като граници на имота 
и адрес, което води до невъзможност да се направи 

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ЮЛИ 2014 г.

До 31-ви юли: 
ЗМДТ
1. Внасяне на окончателния годишен /патентен/ данък 

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 подаване 
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 премии, 
дължим за предходния месец. 

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

Отговор: В разпоредбата на чл. 333, ал. 1, т. 4 от 
Кодекса на труда е предвидено, че при прекратяване 
на трудовия договор поради закриване на част 
от предприятието или съкращаване на щата; при 
намаляване на обема на работата; при липса на 
качества на работника или служителя за ефективно 
изпълнение на работата; при промяна на изискванията 
за изпълнение на длъжността, ако работникът или 
служителят не отговаря на тях или когато работникът 
или служителят бъде дисциплинарно уволнен, 
работодателят може да уволни само с предварително 
разрешение на инспекцията по труда работник или 
служител, който е започнал ползването на разрешения 
му отпуск. Видно е, че предварителната закрила при 
уволнение се прилага в зависимост от основанието за 
прекратяване на трудовото правоотношение.

Въпрос: Има ли пречка и нарушение ли е да сключа 
ГРАЖДАНСКИ договор с работодател, ако в 
основния ми ТД е предвидена изрична забрана да 
се сключва ТРУДОВ договор с друг работодател?
Отговор: Съгласно чл. 111 от Кодекса на труда (КТ) 
работникът или служителят може да сключва трудови 
договори и с други работодатели за извършване на 
работа извън установеното за него работно време 
по основното трудово правоотношение (външно 
съвместителство), освен ако не е уговорено друго по 
основното му трудово правоотношение.
Следователно разпоредбата на чл. 111 КТ е основание 
за сключване на трудов договор за полагане на 
допълнителен труд с друг работодател. Сключването 
на допълнителния трудов договор е допустимо, 
ако по основното трудово правоотношение не е 
уговорено ограничение. „Уговорката“ по основното 
трудово правоотношение се отнася за възможността 
за сключване на трудов договор с правно основание 
по чл. 111 КТ.

Въпрос:  Пенсионирам се като учител.От 10 години 
съм в едно и също училище,но 2 години съм ползвал 
неплатен отпуск в това училище. През 2 годишния 
неплатеният отпуск от 05.2006г. до 05.2008г.
бях назначен (от министъра на образованието) 
за директор в друго училище.Имам ли право на 
обезщетение в размер на брутното ми трудово 
възнаграждение за срок от 6 месеца?
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.
Съгласно чл. 1, ал. 2 от ПМС № 31 от 11.02.1994 
г.  за  увеличаване  в  някои  случаи  размера  на 
обезщетенията по чл. 222, ал. 3 от КТ, обезщетение 
по чл. 222, ал. 3 от КТ в размера на шест брутни 
заплати се определя и на педагогическите кадри, 
когато през последните десет години от трудовия 
им стаж са работили в организации и звена на 
бюджетна издръжка в сферата на образованието.
Видно от разпоредбата, условие за изплащане на шест 
брутни заплати е лицето през последните 10 години 
от трудовия си стаж да е работило като педагогически 
кадър в организации и звена на бюджетна издръжка 
в сферата на образованието. Предвид горното, право 
на обезщетение от 6 брутни заплати ще имате ако 
към момента на прекратяване на трудовия договор 
отговаряте на посочените по-горе изисквания.
Конкретната преценка относно правото на работника 
или служителя при прекратяване на трудовото му 
правоотношение да получи обезщетение от две или 
шест брутни заплати се извършва от работодателя 
във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно 
от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за 
решаване от съда.

Въпрос: Назначен съм на работа по чл.68 на 
длъжност параджия до завръщане на титуляра 
в предприятието предстоят съкращения ние сме 
двама закона кого закриля моя титуляр ли който 
отсъства или другия служител?



на сериозни вродени аномалии у детето. 
Въпреки това при бременни, които преди това са 

свикнали с приемането на големи количества кафе или 
други кофеинови напитки, категорично се препоръчва 
да променят своите навици!

3. Как влияе кофеинът върху здравето?
• Повечето лекари смятат, че в умерени количества 

кофеинът не вреди;
• Като стимулатор в по-големи дози може да предиз-

вика пристъпи на страх и главоболие;
• Кофеинът повлиява отделянето на урина, органи-

змът губи течности, така че чаят и кафето не утоляват 
жаждата. Затова при по-голяма консумация на кофеин, 
специалистите съветват да се увеличи и приема на вода, 
особено в горещото време и 
след физически натоварвания.

• При някои хора кофеинът 
може да разстрои нормалния 
сън, правейки го повърхностен 
и неспокоен. 

4. Какво е количеството ко-
феин при различните кофеинови напитки?
Количеството кофеин зависи от вида, начина на при-

готвяне и концентрацията на кафето...
• В средно голяма чаша прясно сварено кафе – турско, 

с филтър, еспресо варира между 80 до 350 мг кофеин, 
най-често то е 125 мг; 

• В чашка нес най-често количеството кофеин е 90 мг;
• В чаша чай – 70 мг;
• В чаша от 250 мл недиетична кока кола кофеинът е 

50 мг;
• В чаша какао или горещ шоколад – 25 мг;
• В 100 г шоколад – 25 мг;
• В 100 г шоколад – от 20 до 60 мг;
• В чашка безкофеиново – 2-4 мг.
5. Кафе или чай?
Предимствата на чая са в това, че съдържа по-мал-

ко кофеин и по-голямо количество вещества, наречени 
антиоксидантни, които имат съществено значение за 
предпазването от сърдечно-съдови и ракови заболява-
ния.
Но трябва да знаете, че чаят пречи на нормалното ус-

вояване на желязото от храната, което е важно за всич-
ки жени, особено за бременните! 

6. Как да намалите кофеина?
• Утолявайте жаждата с вода, а не с чай, кафе или ко-

ка-кола;
• Пийте по-слабо концентрирано кафе или чай;
•    Избягвайте консумацията на големи количества 

кока-кола.

КАК ДА ДЕКОРИРАМЕ СТАЯТА НА 
НАШЕТО СЪКРОВИЩЕ

Декорацията на детска стая се отличава от украсата, 
на която и да е друга част от нашия дом. Разликата е 
в това, че стаята на нашето дете много лесно може да 
пресъздаде някоя наша забавна идея и да стане инте-
ресна част от дома, както и весело място за игри. Съ-
временните декорации ще изглеждат студено, затова 
може да заложите на топлите, весели цветове, които да 
направят детската стая уютно местенце.

 Трябва да направите внимателен подбор и на са-
мите мебели. В днешно време технологиите са толко-
ва напреднали, че не е трудно да намерите например 
любимия Маккуин на сина си под формата на легло 
или прекрасно легло на принцеса за дъщеричката си. 
Нестандартните мебели също не са лоша идея. Те обик-
новено осигуряват повече пространство за игра и  ще 
накарат  детето ви да се чувства специално. А с едни 
тапети и килимче с детска нотка, светът им ще стане 
по-интересен и заинтригуващ.

 За по-нестандартни идеи за декорацията на детската 
стая може да се консултирате и с вашите деца. Ще ос-
танете учудени от това, колко е безгранично детското 
въображение и как можете да го пресъздадете в едно 
малко пространство, в което детето ви не само ще се 
чувства в безопасност, но ще се забавлява. Дори и с 
обикновени мебели, едни завивки на любимите герои 
на вашето дете, ще донесат усмивка на лицето му. А 
какво по-важно има от това то да е щастливо?!   

ЕФИКАСНИ НАПИТКИ
ПРИ ПОДУТ СТОМАХ

Експерти по хранене казват, че неприятното усещате 
от подут стомах може да бъде предотвратено с помощта 
на три напитки, които успокояват и помагат на храно-
смилането.
Преяждането много често води до хронични заболя-

вания, които трудно могат да бъдат излекувани. Затова 
е много важно приетата храна да бъде обработена от 
стомаха.
Подутият стомах може да е и следствие на стрес, за-

ради което е наложително да излезете на дълга разход-
ка, за да се успокоите.
Студен чай от мента
Ментата е доказано средство, което помага на стома-

ха да усвои по-бързо храната. Освен това билката е по-
лезна и ако искате да ускорите метаболизма си, както и 
да намалите апетита.
Ментата оказва успокояващо, обезболяващо и проти-

вовъзпалително действие. Специалистите препоръчват 
да пиете по две чаши студен чай от мента всеки ден.
Ментоловото масло пък е много ефективно в случай 

на гадене, болки в стомаха, газове в червата, успокоява 
спазмите в храносмилателните пътища. За да има по-
бързо действие, то трябва да се приема на малки дози, 
разредено в чай. Ментоловото масло има и противовъз-
палително въздействие.
Фрапе от ананас
Ананасът съдържа високи нива на фибри и вода, съ-

четани с много витамини и минерали. Освен това този 
плод създава усещането за ситост и предотвратява пре-
яждането.
В ананаса се съдържа ензимът бромелаин, който по-

мага за усвояването на протеините и подобрява храно-
смилането като цяло.
Фрапето от ананас е много полезно и може да замени 

следобедната закуска. За да си го приготвите е необхо-
димо да смесите половин ананас с две лъжици ленено 
масло, от които да направите фрапе в блендер.
Лененото масло също е полезно при подут стомах, за-

щото в него се съдържат ненаситени мазнини.
Напитка от черен шоколад
Черният шоколад е богат на антиоксиданти, които 

помагат както на нервната система, така и на циркула-
цията на кръвта. Шоколадът, който съдържа над 70% 
какао, намалява апетита и създава чувство за ситост. 
Напитката се приготвя с кисело мляко, мед, шоколад и 
банан, като е препоръчително да я изпиете на закуска.

6 ВАЖНИ ВЪПРОСА ЗА КОФЕИНА 
И КОНСУМАЦИЯТА МУ

ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ  
Кофеинът е с възбуждащо действие и най-важното – 

приема се ежедневно от почти всички, включително и от 
бременните жени. Факт - близо 80 % от бъдещите майки 
ежедневно пият кафе или чай.
Вредата от кофеина и допустимото количество напит-

ки с това вещество, което може да се консумира по време 
на бременността, определено са въпроси, които силно 
интересуват голяма част от бъдещите мами. Всички сме 
чували за възбуждащото действие на кафето и кока-ко-
лата, както и за рисковете, които прекалената им консу-
мация крие за нормалното развитие и здравето на плода. 
С тук поднесените отговори на най-важните въпроси по 
темата, които вълнуват бъдещите майки, се надяваме да 
бъдем полезни на всички дами, които са в трепетно очак-
ване на своята рожба.

1. Как действа кофеинът?
Ефектът му като цяло е стимулиращ:
• Действа възбуждащо върху централната нервна сис-

тема;
• Повишава честотата на сърдечните съкращения и 

обема на изтласкваната от сърцето кръв;
• Провокира отделянето и на по-голямо количество 

стомашен сок;
• Както към всички наркотици, така и към кофеина се 

развива привикване;
• Когато не се приемат обичайните дози кафе, кока-

кола или чай, се появяват неприятни усещания. Това са 
проявите на т.нар. абстинентен синдром или синдром на 
отпадането – главоболие, раздразнителност и отпадна-
лост. Те изчезват веднага щом се поднови консумацията 
на предпочитаната напитка.

2. Може ли да навреди консумацията на кофеин на бъ-
дещото бебето в утробата?
Да, има проучвания, според които прекалената консу-

мация на кофеинови напитки сериозно може да навреди 
на плода. Също така има изследвания, които потвърж-
дават, че връзка между кофеина и бременностите със 
злощастен край съществува. Установена е например вза-
имозависимост между кофеина и по-честите спонтанни 
аборти, преждевременни раждания и раждания на безди-
ханен плод. Смята се още, че при бременни, които пият 
повече от 6 чашки кафе на ден, рискът от изоставяне във 
вътреутробното си развитие нараства значително. Близо 
до термина пък приемът само на две чашки кафе дневно 
е свързан с малко, но очевидно спадане на плацентарния 
кръвен поток, предупреждават още специалистите.
В медицинската литература са описани три случая на 

ектродактилия – сравнително често срещана малформа-
ция, при която е намален броят на пръстите на ръцете в 
съчетание с разцепване на дланите и китките при децата 
на три жени, всяка от които през бременността си еже-
дневно е приемала средно 1100 и 1777 мг кофеин – ок. 
10 чашки кафе на ден. Тези наблюдения са предизвикали 
огромен научен интерес. Засега липсват големи проучва-
ния, доказващи категорична връзка между прекалената 
консумация на кофеин през бременността и развитието 
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева, Красимир Странджев и Емине Дренкова

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

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

Черна боровинка
Описание: Полухраст, висок 10-40 см, със силно 

разклонени тънки ръбести стъбла. Листата са с къси 
дръжки, последователни, светлозелени, яйцевидни, 
назъбени. Цветовете са разположени единично. Пло-
дът е многосеменна, сферична, синкавочерна ягода, с 
приятно кисело-сладък и леко стипчив вкус. Цъфти 
от май до юли. 
Разпространение: Среща се по високите планини 

над 1000 м надморска височина, из иглолистните и 
широколистни гори и пасища заедно с червената и 
синята боровинка. 
Употребяема част: За 

лечебна цел се събират 
листата (през юли-август) 
и плодовете (през юли-
септември) 
Лечебно действие: За-

тягащо, антисептично, 
противовъзпалително. 
Приложения: • затяга-

що средство при диарии у децата 
• при гастрити, ентерити и колити у възрастни 
• пресни плодове - перисталтика на червата и подо-

бряване на храносмилането 
• плодове - при кокоша слепота 
• запарка от листата - при хемороиди 
• при болезнени пристъпи, бъбречни камъни, пода-

гра, ревматизъм
От сухите плодове се приготвя настойка: 100 гр се 

накисват с 200 г хладка вода в продължение на 8 часа 
(дневна доза). Запарка се приготвя от 5 гр. нарязани 
сухи плодове или 1 супера лъжица листа и 200 г ки-
пяща вода. Оставя се да кисне 2 часа. От запарката 
се приема по 100 г. 3 пъти на ден преди хранене (при 
възпаление на стомашно-чревния тракт и при диабет)
При диабет вместо вода може да се пие отвара от 3 

супени лъжици сухи плодове в 1 л вода. Ври 15 минути. 
Плодовете се използват като витаминозна дрога. 
Като продукт: Черна боровинка - плод                        
Използва се при:  гастрити, затягащо средство 

при диарии у децата, ентерити и колити у възрастни,  
перисталтика на червата и подобряване на храносми-
лането, при кокоша слепота и други.
Начин на употреба - листа: 2 супени лъжици от 

билката се заливат с 500гр. вряла вода и киснат 2 часа.
От сухите плодове се приготвя настойка: 100 гр. се 

накисват с 200 г хладка вода в продължение на 8 часа 
(дневна доза). Черната боровинка не променя дейст-
вието на предписваните лекарства. Може да се приема 
от бременни и кърмачки.
Опаковка: 15 гр. изсушени плодове
Билков чай, добавка към храната. 

РУЛЦА ОТ ПЕЧЕНИ ПАТЛАДЖАНИ 
СЪС СИРЕНЕ И ДОМАТИ

Продукти:
- 2 патладжана
- 100 г сирене
- 1 домат
- 50 мл. олио
- черен пипер
- сол
Приготвяне:
Патладжаните (2 

бр) се нарязват на 
тънки филийки, по-
соляват се и се оста-
вят за половин час да престоят, докато пуснат горчивия 
си сок. След това се измиват и подсушават. Поливат се 
с олио и се подреждат в тава Покриват се с фолио и се 
пекат до пълна готовност.
Всяка филийка патладжан се завива на руло, като в 

рулцата се поставят парченца пресен домат и сирене. 
Рулцата се поръсват с малко черен пипер и сол и се 
сервират охладени.
По желание могат да се полеят с готов сладко-кисел 

сос или с разбити мед и лимонов сок в равни количества.

На брега на язовира в края на село Добротица е седнал 
стар рибар. Чака търпеливо, вперил очи във водата. Пред 
него - маса,чаша с ракия и шопска салата. Цели четири 
часа  нищо .  По  едно  време  нещо  потопило  плувката . 
Трескаво изважда въдицата. На кукичката се е закачила 
една много дребна рибка. Докато я откача от кукичката, 
изтървал дребосъка в чашата с ракия. Внимателно я 
извадил и изхвърлил обратно в язовира. След няколко 
минути започнал да вади един след друг много големи 
шарани. Нямало вече място в живарника и започнал да 
ги оставя на брега. По едно време чул един шаран да 
казва на друг:“Оня дребосък така гадно ни излъга:“Хващат 
те,черпят те с ракия и отново те пускат в язовира!“.


