
4 - 10 август 2014 г., година (X), 31 /459/

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

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

Крайният срок за подаване на молби е 31 октомври. Размерът на тази по-
мощ в момента е 65,72 лв. месечно или 328,60 лв. за целия отоплителен се-
зон. От 1 юли се приемат молби-декларации за отпускане на целева помощ за 
отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г. Молби-декларации се приемат 
в Дирекция  „Социално подпомагане” по постоянен адрес на молителите. 
В срок до 20 дни от 
подаване на мол-
бата социален ра-
ботник извършва 
социална анкета и 
определя правото 
на помоща.
Крайният срок за 

приемането им е 31 
октомври
Право на целева 

помощ за отопление 
имат лица и семей-
ства, чиито сред-
номесечни доходи 
за предшестващите 
шест месеца са по-
ниски или равни 
на диференцирания 
минимален доход за отопление и отговарят на условията, посочени в чл.10 и 
чл.11 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
В молбата-декларация задължително трябва да се посочи видът на полз-

ваното отопление – парно, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. 
В случаите на отопление с топлоенергия помощта се отпуска, като сумите 

се превеждат на даденото топлофикационно дружество. Когато потребители-
те се отопляват с електроенергия или природен газ, помощта се предоставя 
във вид на конкретна парична стойност. В случаите на отопление с твърдо 
гориво, помощта може да се предостави в пари на право имащото лице, което 
само решава как и от къде да си закупи твърдо гориво, или при изрично зая-
вено желание от негова страна на търговец, осъществил доставката. 
Целева помощ за отопление се предоставя за период от 5 месеца - от първи 

ноември до тридесет и първи март.
Целева помощ за твърдо гориво, природен газ, електроенергия се изплаща 

по следния начин:
- за месеците ноември и декември - не по-късно от края на месеца, следващ 

месеца на издаване на заповедта, с която се отпуска помощта;
- до 31 януари 2015 г. - за месеците януари, февруари и март.
Месечният размер на целева помощ за отопление се определя на база рав-

ностойността в лева на 350 квтч електроенергия (250квтч дневна + 100квтч 
нощна), по осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битови 
потребители, в началото на отоплителния сезон. 
Остава в сила едно от условията за отпускане на помощта - преценка стой-

ността на сделката/сделките от прехвърляне, продажба на жилищен, вилен, 
селскостопански или горски имот срещу заплащане извършени през послед-
ните 5 години от датата на подаване на молба-декларацията, която не трябва 
да надвишава 3 900 лв.

МОЛБИТЕ ЗА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИ 
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ

До 30 септември 2014 г. дирекциите „Социално подпомагане“ ще приемат 
молби-декларации за еднократната целева помощ за ученици, записани  в първи 
клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите 
в началото на учебната 2014/2015 г. С Постановление на Министерския съвет 
№ 177 от 27.06.2014 г. размерът на тази помощ е определен на 250 лева.
Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път 

в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход 
на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-
декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се 

изисква за деца с 
трайни уврежда-
ния, деца с един 
жив  родител  и 
деца, настанени в 
приемни  семей-
ства и в семейство 
на  роднини  или 
близки.
Молби-деклара-

циите се подават 
по постоянен ад-
рес, след записва-
не на детето в пър-
ви клас. Помощта 
се възстановява, 
ако детето не по-
стъпи в училище.



ФПББ ПРЕДОСТАВЯ 15 СТИПЕНДИИ НА
УЧАСТНИЦИ В „ИДЕИТЕ – ТОВА СМЕ НИЕ 3“

От 3 до 6 септември 2014 в София ще се проведе третото издание на конференцията „Иде-
ите – това сме ние“. Неин организатор е „Обединени идеи за България“ - неправителствена 
организация, съставена от български студенти от страната и чужбина, която насърчава младото 
поколение да се включва активно в моделирането на бъдещето, да бъде социално ангажирано 
и да реализира граждански проекти.
Фондация „Помощ за благотворителността в България“ под-

крепя тазгодишното издание на конференцията по два начина.
Първо, ФПББ и създаденият към нея Център за обучения 

и социално предприемачество „Ринкли“ отпускат стипендии 
на 15 участници в конференцията. Стипендиите ще покрият 
разходите по настаняването и пътните на младежи, живеещи 
извън София. Крайният срок за кандидатстване е 15 август. 
При по-голям брой кандидати, селекцията ще бъде направена 
на база мотивация и нужда на кандидатите.
Второ, ФПББ помага с напътствия на екипа, който има задачата да осигури спонсори на 

конференцията, помага за привличане на лектори и с други ценни съвети.
#идеите3 е събитие, в което могат да участват ученици, студенти и млади професионали-

сти. Регистрацията в конференцията е отворена до 15 август 2014 г. и става с попълване на 
онлайн формуляр, който можете да намерите на адрес: http://oib.bg/index.php/ideite-tova-sme-
nie/uchastie
В рамките на конференцията участниците ще бъдат разделени на 10 екипа според предпо-

читанията и индивидуалните си интереси. Със съдействието на гост-лектори те ще обсъж-
дат някои от основните предизвикателства, пред които е изправена България в съответната 
обществена сфера.

1. Градска среда /Умният град; Спирките на градския транспорт – удобни, полезни, красиви!?/
2. Журналистически екип /Медийно отразяване на „Идеите - това сме ние 3“/
3. Икономика /Икономика на споделянето - новата реалност; Подобряване на нивото на 

финансова грамотност/
4. Култура /Dance Priority – тласък за развитие на танцовото изкуство в България; Късоме-

тражно кино/
5. Наука и технологии /Дупката между науката и бизнеса в България; Социалният потенциал 

на новите технологии/
6. Образование /Управленски умения в училищата; Изграждане на обща визия за образо-

ванието от всички заинтересовани страни/
7. Образование /Дигитални иновации в образованието; Преход от образование към заетост/
8. Околна среда /Мястото на бизнеса в едно по-зелено общество; Място на технологиите 

в едно по-устойчиво бъдеще/
9. Право /Проблемът с липсата на практика; Възможности за правна закрила/
10. Социални политики /Интегриране на бежанци в обществото; Втори шанс за интеграция 

на сираци/
Повече информация може да бъде открита на: http://www.oib.bg/

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - ПАКЕТЧЕ С БИСКВИТИ 
Една жена трябвало да прекара няколко часа на летище, докато стане време за следващия й 

полет. Жената си купила книга и пакет бисквити и както си четяла, до нея седнал млад мъж.
Той протегнал ръка и без да се срамува, започнал да си взема бисквити от пакета, който стоял 

между тях. Една след друга те изчезвали в устата му. Жената решила да не се разправя и не 
му направила забележка, но започнала да вади бисквити и да ги яде със същото темпо, с което 
ядял и безсрамният младеж. По някое време тя наистина се ядосала и си помислила: „Ако не 
бях толкова възпитана и образована, досега да съм зашлевила този господинчо“.
Всеки път, когато жената си вземела бисквита, мъжът правел същото. Погледите им по-

стоянно се засичали и когато в пакетчето останала само една бисквитка, жената се зачудила 
как ли ще постъпи безсрамникът сега. Той взел последната бисквита, разчупил я на две и дал 
едната половина на жената, а другата изял сам. Тя рязко взела сладката и си помислила: „Колко 
неблагодарен тип! Колко невъзпитан! Дори не ми благодари!“ Скоро жената с облекчение чула 
да обявяват полета й. Тръгнала към обявения изход, без да се обърне към мястото, където седял 
безсрамният крадец. След като се качила на самолета, тя потърсила в чантата си книгата, която 
почти била прочела. За нейна най-голяма изненада и притеснение обаче открила, че пакетчето 
бисквити си стояло недокоснато в чантата й.

— Боже мой! — помислила си жената. — Ако моите бисквити са тук, значи онези са били 
негови и той е разделил всичко с мен!
Било прекалено късно, за да се извини на младежа. Оставало й само с мъка да признае, че без-

срамен, невъзпитан и крадец се е оказал не този, когото тя през цялото време била заклеймявала!
Колко пъти в живота ни се е случвало да сме сигурни, че нещо е станало точно по опреде-

лен начин, а после да излезе, че изобщо не е било така... Нека помислим два пъти, преди да 
съдим другите. Нека преди да помислим нещо лошо за тях да се усъмним в собствените си 
предположения.

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

5 Август 2014г., Вторник, Международен ден на бирата
На 5 август се отбелязва международният ден на бирата. Според организаторите 

на празника тази година той ще включва 334 събития в 193 града и 46 страни. 
Сред тях са в Австралия, Бразилия, Канада, 
Коста Рика, Англия, Франция, Германия и др.
Отбелязването му датира от 2008 г. По тра-

диция на тази дата хората се събират да пият 
бири или измислят други интересни инициа-
тиви - в Калифорния например си организират 
екскурзия с влак, която включва посещение на 
6 кръчми за един следобяд.
Местата обаче, в които се събират хората да 

почетат този ден са много разнообразни - барове, клубове, пивоварни, бирарии, 
изискани ресторанти, дори задните дворове по цял свят се изпълват с ентусиасти 
да отбележат важния повод подобаващо.

6 Август 2014г., Сряда, Световен ден на борба за забрана на ядреното 
оръжие и Ден на Хирошима 
Чества се по решение на Световния съвет на мира.
На 6 август 1945, в 8 часа и 16 минути, над Хирошима избухва първата атомна 

бомба, употребена срещу мирно население.
Взривът е еквивалентен на 12 500 тона тринитротолуол (12.5 килотона ТНТ). 

Непосредствено от взрива загиват около 100 000 души, жертвите до края на 1945 
са около 140 000, още пет години по-късно броят им надхвърля 200 000 души.

6 Август 2014г., Сряда, Международен ден “Лекарите в света за мир” 
Отбелязва се по решение на изпълнителния комитет на Международното 

движение “Лекарите в света за предотвратяване на ядрената война” в деня на 
бомбардировката над Хирошима

6 Август 2014г., Сряда, Ден на милосърдието
 Посветен е на състраданието към жертвите на атомните бомбардировки, вой-

ните и тероризма. Отбелязва се от Националния музей “Земята и хората”. Само на 
този ден в залата на Гиганските кристали се експонира “камъкът от Хирошима”, 
който музеят е получил през 1997 г. от Президентството на Република България. 
Гранитният камък е част от трамвайната настилка, която е била изложена на 
въздействието на атомния взрив в 8.15 часа сутринта на 6 август 1945 г.

9 Август 2014г., Събота, Международен ден на коренното население
На този ден почитаме коренното население и огромния принос, който техните 

традиции и знания имат за световното културно наследство и за устойчивото 
развитие на нашата планета. Намираме се в средата на второто Международно 

десетилетие на коренното население в света (2005-2015 г.).
10 Август 2014г., Неделя, Професионален празник на гот-

вачите
Чества се в деня на църковния празник Св. мчк и архидякон 

Лаврентий - покровител и закрилник на готвачите. За първи път 
в България и на Балканите е отбелязан на 10 август 2005 г. с 
шествие, организирано от Българската асоциация на професи-
оналните готвачи.

„ИНТЕРПОЛ“ ОРГАНИЗИРА ПЛАТЕНИ СТАЖОВЕ   
Всяка година „Интерпол“ организира ежегод-

но платени стажове за студенти или завършили 
висше образование в област, близка до дейност-
та на организацията. Продължителността им е 
от 2 до 11 месеца, а мястото на провеждане е 
седалището на „Интерпол“ в Лион, Франция 
или някое от регионалните бюра.
Стажантите имат възможност да работят в 

отделите по човешки ресурси, преводи, финан-
си, комуникации, организиране на конференции, правен отдел, информационни 
технологии или провеждане на обучения и мениджмънт.
Необходимо е отлично владеене на английски език, а познанията по друг офи-

циален език на организацията - френски, арабски или испански, са предимство.
Месечното заплащане е в размер на 550 евро. Стажантите сами поемат пътните 

си разходи. Документи се приемат целогодишно. Допълнителна информация 
можете да намерите на официалната страница на „Интерпол“.

КОНКУРС ЗА СНИМКА НА ТЕМА „МОЕТО НЕЗАБРАВИМО ЛЯТО“ 
Списание BBC ЗНАНИЕ организира конкурс за снимка на тема „Моето 

незабравимо лято“. Допускат се снимки както от България, така и от други 
места по света, но задължително трябва да са придружени с кратко описание.
Наградата за първо място е книгата „Пътуване: 1000 малко известни 

места, които да посетите“, за второ - книгата „Не може да бъде: невероятни 
визуални сравнения“. За трето място ще бъдат раздадени награди на двама 
участника - книгите „Great Cities of the World“ и „Wonders of the World“.
Желаещите да се включат в надпреварата трябва да изпратят снимките 

и текст на адрес: pictures@smediateam.com най-късно до 12 август 2014 г. 
Всеки може да изпрати до 10 снимки. Подробна информация можете да 
откриете на Facebook страницата на списанието.
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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 01.08.2014 г.
 “   ”  .    
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ПОДАВАМЕ БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ 
КЪМ НОИ ОНЛАЙН ОТ 2015 Г.   

От началото на следващата година болничните 
листове, които представяме към Националния осигу-
рителен институт (НОИ), ще се подават по електронен 
път. Промяната ще съкрати значително сроковете за 
изплащане на обезщетенията. Това се предвижда в 
приетата от правителството наредба, която ще опреде-
ля реда за представяне на болничните листове в НОИ.
Промените ще доведат до това данните, съдържа-

щи се в издадените болнични листове и решенията 
по обжалването им, да се извършва по електронен 
път чрез уеб услуги, които ще бъдат предоставяни 
от Националния 
осигурителен 
институт.
Данните ,  с 

изключение на 
съдържащите 
се в експертни-
те решения на 
ТЕЛК и НЕЛК, 
ще се подават от 
лекуващите ле-
кари лично или 
чрез лечебните 
заведения, в които осъществяват дейност, както и от 
лекарските консултативни комисии – чрез лечебните 
заведения, към които са създадени.
В резултат от електронното представяне в НОИ на 

издадените болнични листове, информацията, необхо-
дима за изчисляване на паричните обезщетения, ще се 
получава в скъсени срокове, при това преминала през 
формален и логически контрол, заложен в използва-
ния софтуер. По този начин ще се скъсят и сроковете 
за изплащане на обезщетенията на осигурените лица 
и ще се намали съществено броят на върнатите за 
корекция болнични листове.
За работодателите, които се явяват и осигурители, 

ще отпадне необходимостта от посещение на място в 
териториалните поделения на НОИ, за да предоставят 
болничните листове на осигурените от тях лица. Ще 
отпаднат и разходите за отпечатване и разпространя-
ване на бланките на болнични листове.
Проектът на наредба е съгласуван и одобрен от 

Националното сдружение на общопрактикуващите 
лекари и от Надзорния съвет на НОИ.

КАТ ЗАТЯГА КОНТРОЛА ПО ПЪТИЩАТА     
Освен шофьорите ще се проверяват и пешеходците
Целта на засилените проверки е да се намалят ин-

цидентите на пътя. За намаляването на катастрофите 
и жертвите на пътя всеки ден от 16 до 21 часа на 
възлови и проблемни 
за шофьорите места 
ще следят полицаи.
Под зоркото око на 

закона ще  попадат 
най-вече шофьорите и 
техните автомобили, 
като ще се следи и за 
техническото състоя-
ние на колата.
Приоритет на засилените проверки ще е това да 

можем да се движим свободно по основни пътни 
мрежи, които обикновено са пренатоварени - пътни 
възли, кръстовища и пътни отсечки.
Полицаите ще следят активно и за обезопасителни 

системи, шофьори, употребили алкохол, наркотици и 
такива без книжки. На прицел ще са още състоянието 
на колата, задължителните данъци и застраховки, 
както и дали водачът има неплатени глоби.
Униформените ще бъдат нетолерантни и към пре-

минаването на червено, неправилното изпреварване 
и паркиране.
Освен колите по пътищата под прицел ще са и пе-

шеходците, които често правят нарушения. Глобява-
ни ще бъдат хората, които не пресичат на пешеходни 
пътеки и не се съобразяват със светофарите.
В плана на главния секретар се включва още всеки 

месец, петък и събота от 22 часа до полунощ, да се 
наблюдават места, които са в близост до различни 
заведения.
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МЗХ ПРОМЕНИ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ 
ФЕРМИТЕ ЗА ЧЕРВЕИ И ОХЛЮВИ

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) 
промени Наредба 44 за ветеринарномедицинските из-
исквания към животновъдните обекти. Измененията и 
допълненията в Наредба 44 са обнародвани в Държавен 
вестник на 29 юли. С промените към селскостопанските 

животни се добавят ох-
люви и калифорнийски 
червеи.

 По отношение на 
изискванията към те-
рените за изграждане 
на нови животновъдни 
обекти в Наредба 44 
вече има нова точка, 
според която се допуска 

„едновременно отглеждане на селскостопански животни 
и калифорнийски червеи, с изключение на свободно от-
глеждане на птици и източнобалкански свине“.

 В нов раздел се разписват Специални ветеринарно-
медицински и зоохигиенни изисквания към животно-
въдните обекти за отглеждане на охлюви. Люпилните за 
отглеждане на охлюви задължително разполагат с камера 
за съхранение на охлюви за възпроизводство, зали за оп-
лождане и снасяне на яйца, лаборатория за разсяване на 
яйца, инкубатор, камера за съхранение на хайвер, които 
са оборудвани с необходимите за това системи, съгласно 
одобрен проект по НАССР.

 Фермите за угояване на охлюви трябва да имат изгра-
дени угоителни паркове с минимална площ от 0,5 дка, 
разделени на угоителни полета, да са водоснабдени от 
съществуващ водопровод, да са електроснабдени, както и 
да имат ограда с височина поне 1.5 м. Наредба 44 разпис-
ва и Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни 
изисквания към животновъдните обекти за отглеждане 
на калифорнийски червеи.

 При отглеждане на калифорнийските червеи на от-
крито трябва да се използва твърда повърхност, а при 
отглеждане на закрито трябва да бъдат изградени още 
оранжерия със стелажи. Не се допуска третиране с хими-
чески препарати на лехите с червеите и тора, с който се 
хранят, е записано в проекта. С промените в Наредба 44 
се въвеждат и специални изисквания при транспортиране 
на органичен тор до и от животновъдния обект.
Собствениците на стопанства за охлюви и калифорний-

ски червеи ще трябва да водят дневници на животновъд-
ните обекти за отглеждане на охлюви и калифорнийски 
червеи по образец. С промените се въвежда изискване 
теренът за изграждане на нови животновъдни обети за 
отглеждане на охлюви от различни собственици да е с 
отстояние не по-малко от 3 м.

 Това изискване, обаче, няма да се прилага за животно-
въдни обекти, построени или за такива, които са в процес 
на изграждане, преди влизането в сила на наредбата.

ГАРАНТИРАХА  ПРАВАТА  НА 
ПАЦИЕНТИТЕ  ПРИ  СНАБДЯВАНЕ 
С  ЛЕКАРСТВЕНИ  ПРОДУКТИ 

Правителството направи крачка напред по пътя за 
гарантиране на правата на пациентите при снабдяване 
с лекарствени продукти. Това се случи с решение на 
правителството да бъдат одобрени промени в Наредбата 
за условията, правилата и реда за регулиране и реги-
стриране на цените на лекарствените продукти. Цели 
се повишаване на устойчивостта на процесите по снаб-
дяване с лекарствени продукти и да се защитят правата 
на пациентите, като се гарантира, че лекарствата няма 
да поскъпват неколкократно в рамките на една година.
Промените ще засегнат срока за подаване на деклара-

ция, за извършване на проверка за съответствие на цената 
на лекарствения продукт с най-ниската цена в референт-
ните държави-членки, както и на срока за подаване на 
заявление за промяна на утвърдената цена. От шестме-

сечен, този срок 
става 12-месечен.
Шестмесечни-

ят срок е изклю-
чително кратък 
предвид наличи-
ето на над 3000 
лекарствени про-
дукта, които под-
лежат на проверка 
(т.е., годишно се 
извършват  над 
6000 проверки). 

Сроковете за влизане в сила и сроковете за обжалване на 
решенията на Националния съвет по цени и реимбурсира-
не на лекарствените продукти, предвидени в АПК, водят 
до застъпване на процедурите и обективна невъзможност 
решенията на Съвета да влязат в сила.
Също така, обществените поръчки за доставка на 

лекарствени продукти и сключените по тях договори са 
за срок от една година и това затруднява снабдяването с 
лекарствени продукти за лечебните заведения.
Шестмесечният срок за подаване на декларация и за 

извършване на проверка за съответствие на цена на ле-
карствен продукт с най-ниската в референтните страни се 
запазва по отношение на лекарствените продукти, които 
са единствени с международно непатентно наименова-
ние, включени в Позитивния лекарствен списък. При 
тези лекарствени продукти, които имат патентна защита 
и обикновено са с най-висока цена, липсва естествената 
пазарна регулация на цената и административната й 
регулация чрез извършване на по-честа проверка (на 
шестмесечен период) е оправдана.
По отношение на лекарствените продукти, от-

пускани без лекарско предписание, се запазва въз-
можността увеличението на цената да става само с 
процент, който не е по-голям от последната статис-
тически отчетена инфлация за периода на действие 
на последната регистрирана цена.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2014 г.

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

ганизатори на хазартни игри и от оператори на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга за 
проведени през предходния месец хазартни игри, при 
които залогът за участие е чрез цената на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга. Внасяне 
на този данък от операторите на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга.

Въпрос: От септември 2004 работя като учител, 
до 2014 три пъти за по три месеца съм била на 
борсата.Имам ли право на 8 заплати при пенси-
ониране през септември 2014?
Отговор: В чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е 
предвидено, че при прекратяване на трудовото пра-
воотношение, след като работникът или служителят 
е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст, независимо от основанието за прекратява-
нето, 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 ра-
ботодател 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 обезще-
тенията 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. Според чл. 
228, ал. 2 от КТ, размерите на обезщетенията по чл. 
215, 218, 222 и 225 се прилагат, доколкото в акт на 
Министерския съвет, в колективен трудов договор 
или в трудовия договор не са предвидени по-големи 
размери. Бюрото по труда, където сте била реги-
стрирана и сте получавала парични обезщетения за 
безработица не е “работодател” по смисъла на § 1 
от Допълнителните разпоредби на КТ, поради кое-
то то не е пречка за получаване на предвиденото в 
разпоредбата на чл. 222, ал. 3 от КТ обезщетение от 
шест брутни заплати, ако отговаряте на посочените 
по-горе изисквания на разпоредбата. Това време не 
се зачита за трудов стаж с оглед правото на обезще-
тение от 2 или 6 брутни заплати. По въпроса дали 
КТД се прилага спрямо Вас, следва да се обърнете 
към Министерство на образованието и науката.

Въпрос: От 01.04.2014г. получавам парично 
обезщетение за безработица с максимален срок 
1 година. На 23.10.2014г., навършвам 60г. и 8м. 
възраст за пенсиониране. Задължена ли съм да 
се пенсионирам на тази дата или имам право да 
получавам обезщетението от НОЙ до изтичане 
на законният срок и след това да се пенсионирам? 
Отговор: По българското законодателство не е 
предвидена възможност за едновременно полу-
чаване на обезщетение за безработица и пенсия 
за осигурителен стаж и възраст. Съгласно чл.54д, 
ал.1, т.3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) 
право на парично обезщетение за безработица имат 
лицата, които не са придобили право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно 
пенсиониране в Република България, или пенсия 
за старост в друга държава. В чл.54д,ал.3 КСО е 
посочено задължение за получаващото обезщете-
ние за безработица лице да декларира в срок до 7 
дни пред съответното териториално поделение на 
Националния осигурителен институт настъпването 
на това обстоятелство. 
Следва да имате предвид, че правото на пенсията 
за осигурителен стаж и възраст е субективно право 
на лицата, което се упражнява по тяхна преценка 
и след подадено заявление до съответното терито-
риално поделение на Националния осигурителен 
институт. В този смисъл Вие нямате задължение да 
упражните това свое право, но имате задължение да 
уведомите съответното териториално поделение на 
Националния осигурителен институт, в седмодне-
вен срок от неговото придобиване. В случай, че 
бъде установено, че Вие изпълнявате изискванията 
за придобиване на право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст (към момента 60 години и 8 месеца 
възраст и 34 години и 8 месеца осигурителен стаж 
за жените), то обезщетението Ви за безработица ще 
бъде прекратено.
Също така следва да имате предвид, че съгласно 
чл.94, ал.1 от КСО пенсиите се отпускат от датата 
на придобиване на правото, ако заявлението с не-
обходимите документи е подадено в 6-месечен срок 
от тази дата. Ако документите са подадени след 
изтичане на 6-месечния срок от придобиване на пра-
вото, пенсиите се отпускат от датата на подаването 
им. Конкретната преценка за придобиване на право 
на пенсия се прави от Националния осигурителен 
институт. Затова за повече информация следва да 
се обърнете към него.

Въпрос: Може ли да работя на основен трудов 
догор -7часов и на допълнителен трудов договор 
на 3.5 часа едновремвнно?
Отговор: В чл. 112, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е 
предвидено, че за работници или служители, които 
работят при специфични условия и рисковете за 
живота и здравето им не могат да бъдат отстранени 
или намалени, независимо от предприетите мерки 
(такива са случаите, когато за тези работници и 
служители е установено намалено работно време), 
е установена забрана за полагане на допълнителен 
труд при същите или други специфични условия. 
Това са тези работи и дейности, за които е устано-
вено намалено работно време по чл. 137, ал. 1 от КТ. 



КАКВО ИСКАТ РОЗИТЕ
ПРЕЗ ЛЯТОТО

Задължително се отрязват прецъфтелите цветове. 
При чайнохибридните рози и при розите Флорибун-
да прецъфтелите цветове се изрязват с малка част от 
стъблото. Отрезът се прави на 0,5 - 1 см над добре 
развито око (пъпка в пазвата на първия нормален лист 
след тройния) или по принцип на 10 -15 см под цвет-
ната дръжка.
Може да се извърши и колтучене - премахване на из-

лишните леторасти, излезли след резитбата. При пар-
ковите, минирозите и пълзящите (катерливите) рози 
повехналите цветове се премахват чрез прищипване, а 
при дивите рози и при шипките - те не се отстраняват, 
защото наесен плодчетата са елемент от декоративния 
ефект на растенията.
Добре е да не се режат храстите за букети много чес-

то. Причината е, че така 
храстът се изтощава и 
животът му е по-кратък. 
През лятото, в много 
сгъстените храсти, може 
да бъдат отстранявани 
клонките, които растат 
навътре.
ОСВЕН ТОВА
Не е желателно и чес-

тото поливане на градинските рози. Но ако времето е 
много засушливо, налага се те да се поливат в сутреш-
ните или вечерните часове. Водата се подава под хра-
ста с малко налягане, за да може почвата да се напои 
постепенно. Оптималната поливна доза е 20-30 л на 
кв. метър.
Колкото по-малко вода при поливането попада вър-

ху листата на розите, толкова по-добре. Така се пони-
жава опасността от развитие на гъбни болести (мана, 
ръжди и др.)
Подхранването на розите с торове през лятото също 

се извършва внимателно. То е необходимо най-вече на 
розите, на които е извършена лятна резитба. Използ-
ват се комбинирани торове със завишено съдържание 
на калиеви соли, които стимулират цъфтежа. На бедни 
почви, в началото на юли, може да се тори с комплек-
сен универсален тор (NPK), но в средата на месеца 
подхранването спира. Особено опасен в този период 
е хранителният елемент азот, защото той стимулира 
растежа и нарушава процеса на вдървесиняване на 
леторастите, а клонките и леторастите започват подго-
товката си за зимуване.

НАПРАВЕТЕ СИ КАФЕ ЗА ЛЯТОТО 
ВЪВ ФОРМА ЗА ЛЕД

Не можете да 
не изпиете поне 
едно кафе през 
деня, а често и по 
няколко? В лет-
ните жеги обаче, 
това, което най-
малко ви се иска 
е пиенето на го-
реща напитка. 
Тогава опитайте 
този трик за при-
готвяне на т.нар. лятно кафе. Направете по-голямо 
количество от любимата си ароматна напитка, из-
чакайте да изстине напълно и напълнете с нея една 
или няколко форми за лед. Поставете ги за няколко 
часа във фризер, докато замръзнат напълно. После 
може да използвате ледените кубчета кафе, като ги 
прибавите към сладолед, мляко, шейк, айс-кола, шо-
коладова или друга напитка по желание.
Освен че разхлажда в горещото време, студе-

ното кафе има свойството да изглажда бръчките 
по кожата.

РАЗБЕРЕТЕ КОЙ ВИТАМИН ВИ ЛИПСВА 
И КАК ДА СИ ГО НАБАВИТЕ

Ако напоследък не се чувствате добре, без да има 
видима причина за това, е напълно възможно да ви 
липсват някои ценни витамини. Но как да разберем 
кой витамин ни липсва и от къде може да си го наба-
вим? За целта прочетете следните признаци и вижте 

кои са източниците на ви-
тамина, който ви е необхо-
дим.

• Липсва ви витамин A, 
ако:

- кожата ви е много суха 
или възпалена;

- понякога необяснимо 
много ви се яде пъпеш или 
морков;

- имате значително нама-
лен апетит;

- зрението ви се влошава.
Яжте повече риба, яйчен жълтък, масло, всички 

жълти и оранжеви зеленчуци и плодове.
• Липсва ви витамин B, ако:
- редовно сте с течащ нос;
- страдате от безсъние;
- косата ви губи блясък и капе;
- имате главоболие при промяна на времето.
Включете в менюто си повече зърнени храни, суро-

ви ядки и зеленчуци (зеле, червено цвекло, ряпа, тиква 
и други).

• Липсва ви витамин C, ако:
- трудно се концентрирате;
- раните ви зарастват трудно;
- понякога венците ви кървят;
- не се чувствате възстановени, въпреки че се храни-

те нормално.
Никотинът унищожава витамин C, алкохолът също. 

Яжте повече цитрусови плодове, червени чушки, бро-
коли, спанак. Пийте чай от шипка.

• Липсва ви витамин D, ако:
- всичко ви дразни;
- чувствате мускулна слабост;
- състоянието на зъбния ви емайл се влошава;
- имате болки в ставите.
Слънчевите лъчи активират производството на този 

витамин. А когато в тялото липсва витамин D, калци-
ят се абсорбира слабо, което се отразява на зъбите и 
костите. Ако това е възможно правете безопасни слън-
чеви бани. Яжте морски дарове, растителни масла и 
сурови ядки.

5 ЛЕТНИ, ВКУСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ 
ПЮРЕТА ЗА БЕБЕТО  

Тези лесни, вкусни и здравословни, пълни с вита-
мини, протеини и желязо, гозбички са подходящи за 
най-малките бебчовци, навършили 1 годинка. Период-
ът на захранване е специален за всяко мъниче. Най-ва-
жното при него е да започнем с един вид храна, и по-
степенно да добавим към същия втори вид, и т.н. Ако 
сте спазили това правило, спокойно може да зарадвате 
мъничето си с тези чудесни кашички. Превъзходните 
комбинации, които ви поднасяме, ще се усладят и на 

по-големите малчу-
гани, както и на мама 
и на тате… ;)
Пюре от боровин-

ки, манго и авокадо
½ чаша пресни бо-

ровинки (добре из-
мити и почистени от 
дръжките)

1 едър резен манго, 
обелен и нарязано на зарчета

¼ зряло авокадо
Смесете горепосочените съставки и ги намачкайте 

с вилица. Миксирайте до получаването на гъста каша.
Пюре от кисело мляко и нахут
½ кофичка домашно кисело мляко
1 с.л. нахут
Зърната на нахута се накисват от 12 до 24 часа. Раз-

бийте отцедения нахут в блендер и смесете с кисело-
то мляко. Получава се пюре с вълшебен вкус и аро-
мат. Нахутът е сред най-подходящите за бебето първи 
храни от семейство Бобови. Той е богат на протеини, 
витамин Е, цинк, лецитин и фолиева киселина. Преди 
поднасянето му към обаче, трябва да сте уверени, че 
бебето ви няма алергична реакция към него.
Пюре от праскови и пъпеш
Обелете 1 праскова, отстранете костилката и я сме-

сете с няколко резена пъпеш.
Намачкайте добре с вилица или миксирайте за по-

гладка консистенция.
Пюре от боровинки, праскови и спанак
½ чаша пресни боровинки (добре измити и почисте-

ни от дръжките)
1 праскова
1 с.л. спанак (сварен и отцеден)
Смесете съставките в блендер, разбийте и поднесете.
Мус от банани и авокадо
1 банан
½ зряло авокадо
Намачкайте плодовете с вилица и поднесете.
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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 ряпа
Черна ряпа - Действие и приложение:
Черната ряма ила жлъчегонно, апетитовъзбуждащо 

и пикочогонно действие.
Черната ряпа се използува 

като храна и като лекарство. 
Съдържащите се в ряпата ве-
щества (киселини, етерични 
масла, лизоцим и др.) й при-
дават специфичен вкус, аромат 
и лечебни свойства. Използва 
се като апетитовъзбуждащо 
и жлъчегонно средство и при камъни в бъбреците. 
Опитно е установено стимулиращо действие върху 
секрецията на храносмилателните сокове. Захарен 
извлек от ряпата се използува против кашлица, при 
ишиас, против глисти и др. Настърганата ряпа, нане-
сена като лапа, има действие, близко до това на синапа. 
Очуканите семена от ряпата се препоръчват от народ-
ната медицина като антимикробно и противогъбично 
средство за външно приложение.
Черна ряпа - Описание:
Двегодишно зеленчуково растение, развиващо през 

първата година листна розетка и кореноплод, а през 
втората - цветоносно стъбло. Кореноплодът е от 5 
до 20 см в диаметър с разнообразна форма и багра. 
Вътрешната част на кореноплода е бяла, жълтеникава 
или червеникава, с остър парлив вкус и характерна 
миризма. Цветоносното стъбло е до 1 м високо.
Приосновните листа са събрани в розетка. Цветове-

те са бели, розови или виолетови с по-тъмни жилки. 
Цъфти през юни-юли.
Черна ряпа - Използвани части:
Използват се листата (през юли - август) и плодовете 

(през юли-септември)За лечебни цели се използува 
кореноплодът (Radix Raphani sativi).
Черна ряпа - Начин на приложение:
Прави се захарен извлек от кореноплодът - корено-

плодът се издълбава, поставя се захар и се изчаква една 
седмица, след което се използува захарният извлек. 
Настъргани корени, счукани семена под формата на 
чай и настойка за външно приложение.
Черна ряпа - Лечебни съставки:
Съдържа етерично масло с фитонцидни свойства, 

витамини (А, В2, С, Р, К). минерални вещества (кали-
еви, калциеви, серни, магнезиеви и фосфорни соли), 
микроелементи, ферменти, пектинови вещества и др.
Черна ряпа - Къде се среща?
Отглежда се като зеленчуково растение в цялата 

страна.

ТИКВА С ОРИЗ
Продукти:
- 150 г тиква
- 1 ч.ч. ориз
- 1 глава лук
- 1 с.л. олио
- 1 ч.л. масло
- сол
- 1 с.л. шафран
- черен пипер
- 1 с.л. мак
Приготвяне:
Тиквата (150 г) се на-

рязва на кубчета и се за-
душава в загрятото масло 
5 минути. Налива се топла 
вода, колкото да я покрие. Посолява се и задушаването 
продължава на слаб огън още 10 минути. В друг съд 
се загрява олиото и в него се задушава нарязаният на 
ситно лук (1 глава). Щом стане прозрачен, се прибавя 
измитият и отцеден ориз (1 ч.ч.). Посолява се, разбърква 
се и се пържи 2-3 минути. Налива се вода и се оставя да 
поври 3 минути при непрекъснато бъркане. Прибавят 
се шафранът (1 с.л.), черният пипер и маковото семе 
(1 с.л.). Разбърква се и се оставя да поври 3 минути. 
Прибавя се задушената тиква, разбърква се и се вари до 
пълна готовност. Цялата течност трябва да бъде поета 
от ориза, а самият той да бъде сварен.

Един селянин гледал зайци, а съседът му имал злобно куче. 
Един ден първият се хвали на комшията:

- Ей, ако знаеш само какъв заек си купих! Шампион! Красавец!
След няколко дена другия излиза на двора и какво да види 

- кучето му захапало заека за врата... Заекът цял в кръв и кал, 
мъртъв... Ами сега?

Огледал се човекът, видял че комшията го няма, измил заека, 
прескочил оградата и го подхвърлил в зайчарника.

Прибрал се и зачакал. По някое време съседът се прибрал 
и - право в зайчарника, да си нагледа добитъка. Излиза от там 
блед като платно, тича при съседа и заеква:

- Д-д-д-д-ай ед-д-д-на ракия.
- Защо, какво става?
- Вчера най-хубавия ми заек умря и го зарових, а сега се е 

върнал в зайчарника.


