
11 - 17 август 2014 г., година (X), 32 /460/

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

Местните ловни дружинки тази година откриха ловния сезон на пъдпъдъци, гургулици, 
гривеци, горски бекаси и бекасини на 09 август. Ловците традиционно в първия ден от 
ловния сезон  се събират на излет, който очакват с нетърпение, заради изключително при-
ятното преживяване, на което се наслаждават от ранни зори до късни доби. Дългата пауза 
между стария и новия ловен сезон създава настроение и приятно напрежение с очаквани 
ловни страсти, много емоции, адреналин и много хубави, споделени радостни тръпки.
За този ден ловците и ловните дружинки се подготвят от седмици.   Пушките са 

готови за точен отстрел и показване на ловни умения. 
Първият ловен излет задължително се съпровожда от задължителния инструк-

таж преди официалния старт на лова. Председателите на дружинки напомниха, че 
ловуването се извършва само с писмени разрешения по образец, в които се вписват 
датата, имената на ловците, името на ръководителя на лова, номерата на ловните 
билети и членските карти, начинът и мястото на ловуване, видът и броят на разре-
шения за отстрел дивеч. Напомниха и за задължението за спазване на установените 
норми за отстрел от един ловец за един ловен излет, съгласно Правилника за при-
лагане на Закона за лова и опазване на дивеча, както и забраната за използването на 
електрически звуковъзпроизвеждащи устройства, живи птици за примамка, ловни 
соколи и други грабливи птици, независимо от вида и произхода им, както и ловни 
хрътки и други забранени средства и методи за ловуване, припомнят контролните 
органи.
Разрешен е 

ловът на до 15 
броя пъдпъдъци, 
от 10 броя гри-
вяк, гургулица, 
горски бекас и 
обикновена бе-
касина.
На тържестве-

ното откриване 
ловците, разби-
ра се, се зареко-
ха да бъдат едни 
от най- добрите, 
с най-много от-
стрелян пернат 
дивеч. Всяка 
ловна дружин-
ка си пожела да 
бъде първенец в 
лова.  
Наслука!

На 1 август 2014 година се про-
веде заседание на Общински съвет 
– Сатовча. 
Бяха приети  следните решения:
> Отчета на д-р Арбен Мименов - 

кмет на общината за изпълнението 
на решения на Общински съвет 
Сатовча за времето от 01.01.2014 
година до 30.06.2014 година.

> Отчета на д-р Ивайло Моллов 
- председател на Общински съвет  
за дейността на Общински съвет 
Сатовча и неговите комисии за пе-
риода януари – юни  2014  година.

> Допусна съществуването на 
маломерни – 26 самостоятелни и 
20 слети паралелки за учебната 
2014/2015 година в училища на 
община Сатовча.

> Предлага да се запази статута на 
средищни училища на  СОУ „Св. св. 
Кирил и Методий”  село Сатовча, 
СОУ „Христо Смирненски” село 
Кочан и СОУ „Христо Ботев” село 
Вълкосел за учебната 2014/ 2015 
година и да се включи в списъка на 
средищните училища СОУ „Кли-
мент Охридски” село Слащен за 
учебната 2014/2015 година.

> Даде съгласие да бъде премах-
ната улицата между О.Т.  48 и О.Т.  
63 по плана на село Долен, община 
Сатовча, област Благоевград. 

> Даде съгласие за бъде частично 
изменена уличната регулация за 
УПИ Х  имот пл. №405 и УПИ IХ 
имот пл. №406 от кв. 43 по плана 
на село Плетена.

> Даде съгласие да се създаде 
структурно звено с наименование 
„Управление и стопанисване на 
общинските горски територии” 
към звено „Стопански дейности” 
и определи следната численост и 
длъжности на звеното: - ръково-
дител на звеното – 1 бр. - горски 
стражари – 3 бр.

> Даде съгласие да се проведе 
публичен търг с явно наддаване 
за продажба на земеделски имот 
№028028  с начин на трайно полз-
ване – изоставена нива, с площ от 
1,230 дка, находящ се в местността 
Ямища в землището на село Годе-
шево и определи начална тръжна 
цена 787,20 лева.

> Даде съгласие да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за 
продажбата на УПИ ХIII от кв. 67 
по плана на село Кочан, с площ от 
500 кв. м с начална тръжна цена в 
размер на 3 200 лева без ДДС.

> Даде съгласие да се промени 
начина на трайно ползване след-
ните имоти:

- имот №006114, находящ се в 
местността Кара рид, село Вълко-
сел – публична общинска собстве-
ност, от  пасище, мера в нива

- имот №011020, находящ се 
в местността Разваница, село Фър-
гово – публична общинска собстве-
ност, от пасище, мера в изоставена 
нива

-  №006236, находящ се в мест-
ността Кукул по картата на зем-
лището на село Кочан, от пасище, 
мера в изоставена нива

- №072038, находящ се в мест-

ността Ширметев рид, село Въл-
косел – публична общинска соб-
ственост,

- от пасище мера в ливада
-  имот №006115, находящ се в 

местността Кара рид, село Вълко-
сел – публична общинска собстве-
ност, от пасище, мера в нива, 

- имот №00622, находящ се в 
местността Хаджийска ливада, 
село Кочан – публична общинска 
собственост , от пасище, мера в 
изоставена нива.

> Даде съгласие да бъде предос-
тавена земя от общинския позем-
лен фонд, придобита от общината 
на основание отменения чл. 19 
от ЗСПЗЗ и Протоколно решение 
№10/23.07.2008 година на комиси-
ята по чл. 19, ал. 2 от ЗСПЗЗ

- на Нури Мустафов Кълков - жи-
тел на село Плетена имот №000417, 
находящ се в местността Църкви-
ще (Ардъча), землището на село 
Плетена, община Сатовча, с площ 
– 2,462 дка

- на наследниците на Асан Ахме-
дов Чаушев – бивш жител на село 
Кочан,  имот №010132, находящ се 
в местността Дъбрава, в землището 
на село Кочан, община Сатовча, с 
площ 2,201 дка

-  наследниците на Мехмед Юсе-
инов Белев - бивш жител на село 
Вълкосел,  имот №043047, находящ 
се в местността Равнища, земли-
щето на село Вълкосел, община 
Сатовча, с площ – 2,509 дка 

- на наследниците на Арун Раки-
пов Уков - бивш жител на село Въл-
косел, имот №094090, находящ се в 
местността Сливака, землището на 
село Вълкосел, община Сатовча, с 
площ – 1,992 дка

-  на  наследниците  на  Рамзи 
Алиев Тюфекчиев - бивш жител 
на село Кочан, имот №032272, с 
площ – 0,813 дка,  имот №032270, 
с площ – 0,162 дка, находящи се в 
местността Бельовица, землището 
на село Кочан, община Сатовча, 
имот №035158, с площ – 0,542 дка и 
имот №035160, с площ – 1,657 дка, 
находящи се в местността Ахмедов 
баир, землището на село Кочан, 
община Сатовча

- на наследниците на Абдурахман 
Абдурахмадов Хаджиасанов - бивш 
жител на село Кочан, имот №019229, 
с площ – 0,829 дка,  имот №019225, 
с площ – 0,309 дка, имот №019227, 
с площ – 0,360 дка, находящи се в 
местността Изток, землището на 
село Кочан, община  Сатовча

> Одобри разходите за команди-
ровка на д-р Арбен Мименов – кмет 
на община Сатовча, за периода от 
01.01.2014 година до 30.06.2014 
година в размер на 860.00 лв. 

.: ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН :.
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - САТОВЧА, БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 07541/22-83
E-mail – obs_satovcha@abv.bg  Брой 26

ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
В МЕСТНОСТТА „ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК”

ОБЩИНСКА БАЗА НА М. ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК
ДО СЪРЦЕТО НА ПРИРОДАТА

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

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

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

дящо за почивка, зелено училище или провеждане на обучения. Местността се на-
мира в близост до най-високата част на общината - връх Унден. Базата ще ви подари 
минути на вътрешен мир, ще успокои напрегнатите мисли. Като водата - оставена в 
покой, тя е естествено прозрачна и бистра, в хармония с всичко около нея.

 Заповядайте в туристическа база „Плетенски чарк“!
 • Телефон за контакти: 0889 596 466



ФОТОКОНКУРС „ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН“    
Краен срок: 25 август 2014 г.
Третият ежегоден фотоконкурс „Европа в моя регион“ ще се проведе това лято и 

отново има за цел да привлече вниманието към проекти, получили финансиране в 
рамките на регионалната политика на ЕС.
Както и преди, конкурсът се провежда чрез Facebook страницата на Европейската 

комисия. Конкурсът започва на 12 юни и регистрации ще се приемат до понеделник, 25 
август 2014 г. (до обед). 100-те фотографии, получили най-много гласове, както и до 50 
участия, избрани на случаен принцип (които не са включени в първата група участия, 
получили най-много гласове), ще бъдат представени пред жури от трима професионал-
ни фотографи, които ще изберат трима победители. Победителите ще получат своите 
награди – пътуване до Брюксел и 1000 евро за закупуване на цифрово фотографско 
оборудване – по време на инициативата OPEN DAYS 2014 г. през октомври.

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - ИСТИНСКОТО ПРИЯТЕЛСТВО 
В далечна страна живеели двама приятели. Заедно работели, заедно си почивали, заедно прежи-

вявали трудностите, заедно се забавлявали и се радвали на успехите си. Решавали проблемите си 
заедно, ако направели грешен избор, заедно понасяли последствията. Никой, никога не ги видял, нито  
чул да се карат или да спорят. И най-важното двамата приятели не обръщали внимание на приказките 
по техен адрес, никога не се повлияли от хорското мнение, винаги техните лични отношения били на 
преден план. Имали си доверие и не вярвали на чуждите приказки.
Слуховете за тяхното уникално и неповторимо приятелство стигнали до ушите на Владетеля на 

страната, в която те живеели. Трябва да се каже, че Владетелят вече бил доста възрастен, а с годините 
загубил и вярата в истинското приятелство. Наредил да доведат при него двамата неразделни приятели.

- Вие, наистина ли сте верни приятели или съм разбрал погрешно? – попитал без заобикалки Вла-
детелят. Ако информацията ми е невярна ще накажа доносниците и това е всичко.

- Не, наказвайте никого, Владетелю, информацията Ви е вярна. Ние сме добри приятели. Радваме 
се на истинско приятелство. Никой и нищо не е успяло да  ни  раздели.

- Готови ли сте да го докажете! – попитал отново Владетелят.
- Ние не искаме да доказваме каквото и да било.
- Желанието ви няма никакво значение за мен. Аз искам да се уверя, че не лъжете. Може би се 

заблуждавате и грешите относно силата на Вашето приятелство. Но, в края на краищата ще бъда 
доволен да ме убедите, че истинското приятелство все пак съществува.
С тези думи Владетелят наредил да хванат приятелите и да ги затворят в студени и влажни тъмници 

– поотделно, всеки сам със себе си. В пълна изолация от света, и нито един слънчев лъч да не достига 
до лицата им. Между двамата затворника бил изключен и най-малкият контакт.
Надзирателите получили изчерпателни инструкции: „да не им се дава храна, а вода да пият от 

стичащата се струя по стените на затвора”.
Да оплакват съдбата на двамата нещастници могли само плъховете в чието общество щели да 

прекарат дните си до края на живота си, ако...
Приятелите били изправени пред следното условие: „Този, който първи се  помоли за милост и 

пощада, ще бъде незабавно освободен, а другият ще умре от мъчителна смърт.
Страшният експеримент продължил цял месец. През цялото време всички хора само за това гово-

рели, народът се възползвал от ситуацията и намерил повод за клюкарстване. Всички потривали ръце 
в очакване на драматичната развръзка. Очаквали да видят финала: Комедия или Трагедия ще бъде?
Никой от двамата приятели не поискал милост и снизхождение. Дните минавали, те си стоели без-

мълвни в затвора. Най-накрая и двамата били извадени изтощени до краен предел, почти безжизнени. 
Дълго време при тях идвали най-добрите лекари от цялото кралство, които да възстановят силите и 
здравето им.
Накрая, когато те дошли на себе си, възвърнали доброто си физическо и психическо състояние и 

можели да говорят, Владетелят отново ги извикал при себе си.
- Герои – възкликнал той, веднага след като двамата бивши затворници престъпили прага на вели-

чествените покои. Аз искам да ви благодаря, затова че ми дадохте урок и да ви се извиня за създаде-
ното неудобство. Но, от сега нататък ще знам със сигурност, че истинското приятелство съществува.

- Вие не можете да знаете това – казал единият от приятелите, спокойно гледайки в очите Владетеля.
- Защо да не мога? – попитал той – изненадан от отговора - има много свидетели на вашата упори-

тост, непоколебима воля и вяра в другия. В края на краищата, никой от вас не се поколеба, а търпеше 
наказанието без вина, никой от вас не предаде другия, а беше достатъчна една единствена дума, за 
да бъде прекратено мъчението ви.

- Грешите – отвърнал отново същият приятел – ние останахме верни само на принципите си, споде-
ляме едни и същи възгледи за живота и ги отстояваме. А, иначе всеки един от нас щеше да предаде 
другия още първия ден. Суровата действителност е в това, че в името на собствените си принципи и 
приоритети, а не заради приятелството, човек е способен и е в състояние  да издържи подобни изтезания.

- Наистина ли? – попитал още по - изненадан Владетелят – все пак вие твърдите, че сте приятели, 
в какво се крие истинското приятелство?

- Ние сме приятели. Дори вашите тъмни зандани и високи стени не могат да разрушат мислите, 
вярата, принципите и любовта в сърцата ни.

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

12 Август 2014г.,  Вторник, Международен ден на младежта
  На 17 декември 1999г. с резолюция 54/120, Общото събрание на 

ООН приема направените препоръки на Световната Конференция 
на министрите отговорни за младежта /състояла се в Лисабон на 
8 - 12 август 1998г./ 12 август да бъде обявен за международен 
ден на младежта.

13 Август 2014г., Сряда, Международен ден на левичарите
Между 7-10% от населението на света са левичари, като сред тях 

има и много известни личности. Президентът Обама,  хливудската перла Андже-
лина Джоли, екшан героят Брус Уилис, легендарният Кърт Кобейн и много други.
Левичарите празнуват този ден, за да разпространят ползите и недостатъците 

от това да си служиш с лявата ръка. Да бъдеш левичар е наистина трудно, защото 
се нуждаеш от специални устройства, които да са пригодени към лявата ръка.

15 Август 2014г., Петък, Голяма Богородица
Имен ден празнуват: Мария, Mариaнa, Mариянa, 

Mариo, Деспинa
Успение (заспиване) на пресвета Богородица е един от 

12-те велики християнски празници. Според Светото пи-
сание това е денят, в който Божията майка на 64-годишна 
възраст напуска земния живот и отива при сина си.
Традиции и обреди
Според народната традиция празникът се нарича Голяма Богородица, за разлика 

от Малката Богородица, когато се чества рожденият ден на Христовата майка. 
Никой нищо не работи. Правят се курбани, а болните нощуват на „свети места” 
за здраве.
На Богородица мелят от новото жито. От него приготвят обредни хлябове за 

празника и вярват, че ако на този ден вали дъжд, ще има голямо плодородие в 
следващата година. За празничната трапеза колят агне, като предварително го 
захранват и прекадяват, както на Гергьовден.
Поверия
Стари поверия съветват в този ден да се избягва пипането на всичко, което е 

червено, за да не стават ялови младите булки.
Вярва се, че Богородица помага на бездетни жени да се сдобият с рожба. Затова 

на празника Успение Богородично младите булки и невестите без деца носят 
дарове - домашно изработени кърпи, престилки, чорапи, цветя, и ги поставят 
под иконата на светицата.

16 Август 2014г., Събота, Международен ден за защита на озоновия слой
На 16 август светът отбелязва Международният ден за защита на озоновия слой 

тъй като на тази дата е подписан Монреалският протокол, който урежда защитата 
му.В резултат на предприетите мерки и усилията, положени досега, страната ни 
е прекратила 100% употребата на вредните за озоновия слой вещества.
Протоколът предвижда мерки за намаляване на производството и употребата на 

вещества, разрушаващи озоновия слой и за това е сочен за едно от най-успешните 
многостранни споразумения в областта на околната среда и човешкото здраве.
През 2007 г., България е наградена за нейния принос към общите усилия на 

световната общественост за защита на озоновия слой със специален сертификат.
16 Август 2014г., Събота,  Ден на Свети Йоаким Осоговски
Не е известно къде се е родил Йоаким. Живял е през ХІ век и се е представил в 

Господа в самото начало на ХІІ век, когато България се  намирала под византий-
ска власт. Той е един от четиримата велики български подвижници-отшелници, 
оказали най-силно влияние върху благочестието на своя народ и особено върху 
българското монашество - преподобните Йоан Рилски, Гавриил Лесновски, 
Прохор Пчински и Йоаким Осоговски.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА
НА АСЕМ „ДУО-ТАЙЛАНД 2015Г.“ 

Програмата за приятелство „АСЕМ ДУО“ е част от сътрудничеството в областта 
на образованието по линия на форума Азия - Европа (АСЕМ). Целта й е да засили 
образователния и културния обмен между университети от двата континента.
Като част от тази програма, „ДУО-Тайланд“ набира европейски и тайландски 

студенти, обучаващи се предимно в областта на алтернативните енергии, ин-
формационните технологии, нанотехнологиите, европейско право и др. Срокът 
за подаване на документи е 29 август 2014 г., като обменът трябва да приключи 
преди септември 2015 г.
Кандидатите следва да отговарят на следните общи изисквания:
• Да са редовни студенти;
• Да не са кандидатствали по други подобни програми;
• Да владеят много добре английски език;
• Да имат добър успех.
Обменът се осъществява между университети, които са сключили споразу-

мение по програмата. Обучението е с продължителност 4 месеца. Месечната 
стипендия на одобрените европейски кандидати е в размер на 800 евро и се 
предоставя от Комисията по висше образование към Министерство на образо-
ванието и науката в Тайланд. Партниращият български университет следва да 
се ангажира да освободи от такси за обучение тайландските студенти, приети 
на обучение по програмата.
Конкретните изисквания, процедурата за кандидатстване, както и необходимите 

документи за участие могат да бъдат намерени на: www.asemduo.org
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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 08.08.2014 г.
 “   ”  .    
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БЕЗ НАКАЗАТЕЛНА ЛИХВА ПРИ
ПРЕДСРОЧНО ПЛАЩАНЕ НА ИПОТЕКА   
Наказателната такса за предсрочно погасяване 

на ипотечен заем след първата година от тегленето 
отпада, след като в сила влизат приетите през април 
поправки в Закона за потребителския кредит, чиято 
цел е по-добра защита на потребителите на кредити.
Годишният процент на разходите, който включ-

ва лихвата и 
всички такси 
по жилищни, 
потребител -
ски  и  бързи 
кредити вече 
не  може  да 
надхвърля пет 
пъти законова-
та лихва. Вече 
б а н к и т е  н е 
може да искат 
и такси за усвояване и управление на кредитите. За-
пазва се само таксата за кандидатстване за одобрение 
за кредит, каквато в момента събират някои банки.
Кредитните институции могат да променят едно-

странно лихвите, само ако в договора е предвидена 
възможност за намаляване или увеличаване на раз-
хода по заема.
Слага се край и на дребния шрифт в договорите, 

вече всички текстове в тях трябва да са с еднакъв по 
размер, вид и формат шрифт.
При ипотечен кредит получателят има два ва-

рианта на договор. Ако заемът не може да бъде 
изплащан, банката се удовлетворява окончателно 
до размера на обезпечението. Втората възможност 
е както досега - кредитополучателят носи отговор-
ност с цялото си имущество.

  
 ЩЕ ИЗДАВАТ ДИПЛОМИТЕ

НА ДВА ЕЗИКА
Това ще става само при изрична заявка от страна 

на студентите
Дипломите вече да се издават на два езика – на 

български и „на един от широко разпространените 
езици в ЕС“ - това се предвижда да стане с промяна на 
Наредбата за съдържанието на основните документи, 
издавани от висшите училища.
Проектът е публикуван за обществено обсъждане 

в сайта за обществени консултации.
Документът ще се превежда само при заявено ис-

кане от страна на студента.
Това би улеснило българските граждани и ще 

отпаднат редица административни затруднения. 
Например ще се спестят разходи за превод на ди-
пломата, ако тя ще бъде представяна в чужбина, 
за да бъде призната придобитата образователна 
степен, смятат авторите на предложението -  Ми-
нистерството на външните работи.

В наредбата има и други промени, например се 
уточнява процедура за преиздаване на дипломи с ус-
тановени технически грешки – документът с грешки 
ще се унищожава и ще се издава нов с холограмен 
стикер.
Разписани са и правила, според които резултатите 

от обучението по първа и втора специалност се от-
разяват в една диплома.

.
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НОИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ПРОМЯНА НА ПЛАТЕЦА

НОИ продължава да приема заявления за промяна на 
платеца за всички свои клиенти, които имат представени 
в НОИ сметки за изплащане на пенсии и обезщетения за 

болест, майчин-
ство и безрабо-
тица по банкова 
сметка в „Корпо-
ративна търгов-
ска банка“ АД и 
„Креди Агрикол 
България“ ЕАД. 
НОИ отново на-

помня, че за про-
мяна на банкова 

сметка е необходимо лицата да подават заявление до 
териториалното поделение на института, което изплаща 
пенсията им, заедно с копие от новата банкова сметка 
на титуляра.
Лицата, които желаят да получават пенсията си чрез 

пощенска станция, следва да подадат в съответното тери-
ториално поделение на НОИ заявление за изплащане на 
пенсията, като представят лична карта или удостоверение 
за регистрация по настоящ адрес.
За лицата, получаващи обезщетения за болест, майчин-

ство и безработица в двете банки, НОИ ще продължи да 
прилага процедура за приемане на заявленията им, освен 
чрез работодателя, и лично. 
Клиентите могат да подадат декларация за промяна на 

банкова сметка директно в съответното териториално 
поделение на НОИ. 

ПРАВИТЕЛСТВОТО МАХНА ТАКСА НА 
ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Министерският съвет премахна една от най-масовите 

такси на гилдията на частните съдебни изпълнители, 
а тя остро протестира с предупреждение, че това ще 
блокира процеса по събирането на дълговете в страна-

та. Става дума за процента от сумата, която длъжникът 
плаща на съдебния изпълнител дори и при доброволно 
погасяване на дълга.
Министерството беше сезирано от Върховния каса-

ционен съд, че ако дълговете се събират от държавните 
изпълнители и бъдат платени в срок, то длъжникът не 
дължи такса като процент от събраната сума. Ако обаче 
дългът се събира от частните съдия-изпълнители, то 
такава такса се дължи. При досегашното положение 
частните съдебни изпълнители бяха задължени да 
изпращат покана за доброволно плащане на длъжника 
в 14-дневен срок той да се разплати. Преди това обаче 
частните съдебни изпълнители правят проучване на 
неговото имущество, доходи и спестявания. Още преди 
да изпратят поканата за доброволно изпълнение, те 
блокираха сметки на длъжниците, за да се гарантира 
плащането по дълга заедно с дължимите им такси. Така 
ефективно се събират и дълговете.
Още преди приемането на решението Камарата на 

частните съдебни изпълнители протестира и обяви, 
че процесът по събирането на вземания ще блокира. 
Причината е, че изпълнителите няма да имат интерес 
да си правят целия този труд да проучват собствеността 
на длъжника и да правят запори, защото няма да вземат 
тази такса. Те ще чакат пасивно длъжникът да си плати 
в срок от 2 седмици, а ако това не стане, срещу него 
ще бъдат водени дълги съдебни дела.

 ГОРИВАТА ЛЕКО ПОСКЪПВАТ     
По-скъпи горива в пика на лятото - Само за някол-

ко седмици цените на най-масовия бензин А-95 и на 
дизела скочиха с няколко стотинки. Засега поскъп-
ването е минимално, така че най-вероятно няма да 
бъде сериозно усетен 
от джоба ни.
Въпреки сезонният 

скок при горивата – 
това лято зареждаме 
по-евтино от миналото. 
Най-евтино ще ни из-
лезе, ако караме на газ.

„Все пак когато по-
треблението се увели-
чава е нормално да има 
леко поскъпване с 1-2 стотинки. Според нас вече се 
случва, така че не очакваме някакви сериозни проме-
ни при цените в момента”.
Експертите прогнозират, че дори ситуацията в Ирак 

да се усложни, горивата няма да скочат повече от 5-6 
стотинки на литър. Въпреки по-високите цени на 
горивата превозвачите обещават, че няма да вдигат 
цените на билетите за пътуването ни с автобус.
И тази година обаче най-евтино остава пътуването с влак.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2014 г.

До 14-ти август: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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

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

ление за неподаване на месечни декларации за юли 
2014 г.
До 15-ти август:
ЗКПО
Месечните авансови вноски за август за корпора-

тивния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане.
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец юли

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фи-
скални устройства за издадените свидетелства за ре-
гистрация на фискални устройства, за прекъсване и 
започване на сервизното обслужване, както и за по-
лучени уведомления за загубване, повреждане или 
унищожаване на свидетелството за регистрация на 
фискалното устройство през месец юли

за всеки отделен случай работничка или служителка, 
която е майка на дете до 3 годишна възраст.
В случай, че разрешение не е било поискано или не 
е било дадено, съдът отменя заповедта само на това 
основание, без да разглежда спора по същество – чл. 
344, ал. 3 от КТ.
 
Въпрос: Служител работи по трудов договор само 
събота и неделя от месеца, на пълен работен ден.
Длъжността е в списъка за ненормиран работен 
ден. Има ли право на платен отпуск за ненормиран 
работен ден.
Отговор: От запитването не става ясно какъв е тру-
довият договор на лицето, както и защо полага труд в 
събота и неделя, поради което отговаряме по принцип.
В чл. 139а, ал. 4 от Кодекса на труда /КТ/ е предвидено, 
че поради особения характер на работата работодате-
лят след консултации с представителите на синдикал-
ните организации и с представителите на работниците 
и служителите по чл. 7, ал. 2 може да установява за 
някои длъжности ненормиран работен ден. Със своя 
заповед работодателят определя списъка на длъжност-
ите, за които се установява ненормиран работен ден 
(чл. 139а, ал. 3 КТ). Съгласно ал. 4 на чл. 139а от КТ, 
работниците и служителите с ненормиран работен ден 
са длъжни при необходимост да изпълняват трудовите 
си задължения и след изтичането на редовното работ-
но време. Разпоредбата регламентира задължението на 
работниците и служителите, за длъжностите на които 
работодателят е установил ненормиран работен ден, 
при необходимост за изпълняват трудовите си задъл-
жения след изтичане на редовното работно време, а не 
преди неговото начало. Тъй като ненормиран работен 
ден се установява за някои длъжности, работата е 
свързана с изпълнение на служебните задължения на 
работниците и служителите. В случай, че длъжността 
на лицето е в списъка за ненормиран работен ден, ли-
цето има право на отпуск за ненормиран работен ден. 

Въпрос: Какви документи са нужни при подаване 
на молба за еднократна помощ на първокласник и 
могали да подам още сега?
Отговор: Еднократната целева помощ за ученици по 
реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца 
(ЗСПД) се отпуска въз основа на молба-декларация по 
образец с приложени към нея съответни документи, 
изчерпателно изброени в чл. 31, ал. 2 от Правилника 
за прилагане на Закона за семейни помощи за деца 
(ППЗСПД). Документите се подават след записване 
на детето в първи клас, но не по-късно от края на 
септември на текущата учебна година, с изключение 
на случаите, когато поради здравословни причини, 
установени с протокол на ЛКК, детето не може да за-
почне училище, но не повече от 6 месеца от започване 
на съответната учебна година (чл. 31, ал. 1 и ал. 3 от 
ППЗСПД). Един от документите, които се представят, 
на основание чл. 31, ал. 2, т. 2 от ППЗСПД, е удосто-
верение, че детето (децата) е записано в първи клас на 
държавно или общинско училище, издадено от съот-
ветното училище. За повече информация и преценка 
на възможността за отпускане на тази помощ, следва 
да се обърнете към съответната дирекция „Социално 
подпомагане“ по постоянен адрес.

Въпрос: Майка се връща от майчинство. Детето 
е на 2 години. Поради реорганизация, отделът в 
който е работила майката е закрит и всички дру-
ги служители са освободени. Предлага и се друга 
позиция, но тя не желае да я заеме. Как следва да 
се процедира, след като нейната позиция вече не 
съществува и не можем да я възстановим на нея?
Отговор: В чл.333, ал.1, т.1 от КТ е предвидено, че 
в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 
330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с 
предварително разрешение на инспекцията по труда 



С ДЕЦА НА МОРЕ - СЪВЕТИТЕ НА 
ПЕДИАТЪРА

Няколко полезни съвета от д-р 
Иван Стаменов, педиатър, относно 
поведението, което трябва да имат 
родителите при най-честите здра-
вословни проблеми и инциденти 
през лятото при децата.

1.Ухапване от кърлеж
Ухапването от кърлеж е опасно, 

тъй като кърлежите могат да бъдат 
преносители на болести. Особено 
опасен е Кърлежовият енцефалит, за който практичес-
ки не съществува ефективно лечение след проявена 
симптоматика. Важно е да се знае, че съществуват ен-
демични огнища в някои райони, които трябва да се 
избягват. Кърлежите също са преносители и на бакте-
рии Борелии, причинители на Лаймска болест.

2. Ужилване от пчели
При ужилване само пчелите оставят жилото си. Ако 

видите жилото, старателно го отстранете, без да при-
тискате мехурчето, където се намира отровата. Най-
честите реакции са оток, болезненост, зачервяване и 
сърбеж. В такива случаи използвайте локални проти-
вовъзпалителни средства - 1 % кортизонов мехлем, 
поставете студен компрес на мястото на ухапване. Мо-
гат да се наблюдават и т.нар. общи реакции, проявява-
щи се с оток на дихателните пътища (оток на Квинке, 
анафилактичен шок).

3. Диспепсия
Най-голям проблем по време на почивка е диспеп-

сията - повръщане и разстройство. Ако се случи това, 
трябва да преустановите храненето за 4 - 5 часа и да 
давате на често малки порции вода или специален раз-
твор за рехидратация. Когато детето започне да повръ-
ща, почти сигурно е, че ще се прибави и разстройство, 
което впоследствие води до обезводняване и нужда от 
болнично лечение. Затова още при първите симптоми 
е добре да започнете заместително лечение, за да се 
компенсират загубите на вода и електролити и да пре-
вантирате обезводняване.

ДИВИЯТ ЧЕСЪН - КРАСИВО ЦВЕТЕ 
И ПОЛЕЗНА БИЛКА

Той е един от първите предвестници на пролетта. 
За разлика от останалите си събратя по лютивост 
е красив и прилича повече на цвете, отколкото на 
бурен или лук. Той има свежозелени продългова-
ти листа, почти като на момина сълза. Цветчетата 
му също приличат на блатно кокиче или на момина 
сълза, стъблото му е гладко и достига до около 30 
см височина.
Расте на сенчести, богати на хумус почви, пре-

димно в широколистни гори. Спокойно може да си 
го отглеждате и в лехата с цветя в градината.
В народната медицина от стари времена се е из-

ползвал едновременно като подправка на ястия и 
като лечебно средство.
Използва се пресен, когато изсъхне лечебните му 

свойства изчезват.
Лечебни приложения:
Няколко капки сок от листата на дивия чесън мо-

гат да бъдат благотворен мехлем за трудно зараст-
ващи рани.
В бутилка се слагат нарязани листа от див чесън 

или луковици, допълва се с домашна ракия и се 
оставя да престои на слънце 14 дни. След това се 
приема по една чаена лъжичка, разредена с вода - 
помага за подобряване на паметта и срещу артери-
осклероза, безсъние, високо кръвно налягане, виене 
на свят.
За стомаха и други чревни проблеми пък наряза-

ните на ситно листа или луковици се заливат с то-
пло мляко, престояват няколко часа, след което се 
пие по няколко глътки. Отразява се добре при остри 
и хронични стомашно-чревни разстройства, запек, 
глисти, хронична кашлица. Пресните листа на ди-
вия чесън пречистват също бъбреците и пикочния 
мехур и стимулират уринирането.

ШЕСТ ПРИЧИНИ ДА ОБИЧАМЕ КАСИСА
В последните години светът преоткри редица пло-

дове и зеленчуци, които поради своите здравословни 
качества получиха названието „супер плодове“. Таки-
ва са авокадото, годжи бери, асаи и т.н.

Оказва се обаче, че добре 
познатият касис също не 
бива да бъде подценяван. 
Той съдържа достатъчно 
хранителни вещества и ан-
тиоксиданти, за да си съ-
перничи с екзотичните си 
братовчеди.

Богат на витамини, касисът не само е вкусен, но 
може да стимулира както мозъка, така и тялото. Бри-
танското издание изброява шест причини да се на-
слаждаваме на лилавия плод.

1. Той обича черния дроб
Учени от факултета по биохимия и хранителна хи-

мия в университета в Турку, Финландия, сравнили 
диети с и без боровинкови продукти и как това влияе 
на метаболитния синдром. Изследването установило, 
че хората, които редовно ядели боровинки, значител-
но намалили нивата на ензима alanineaminotransferase 
(ALAT), който показва увреждане на черния дроб. В 
дългосрочен план това може да допринесе за понижа-
ване на риска от сърдечно-съдови заболявания.

2. Касисът помага да правите упражнения по-дълго 
време
Плодът може да помогне за намаляване на натруп-

ването на млечна киселина в кръвта, която причинява 
болки в мускулите по време на усилени упражнения. 
При неотдавнашно изследване на факултета по спорт-
ни науки в университета в Чичестър, Великобритания, 
бил изследван ефектът от стрит на прах касис върху 
триатлонците.
Според изследването касисът намалил натрупването 

на лактат по време на експерименти с каране на коле-
ло, което позволило на участниците да спортуват по-
дълго време.

3. Подобрява концентрацията
Богатият на антиоксиданти касис, съдържащ състав-

ки, които прогонват умората, може да повиши бдител-
ността и концентрацията. Неотдавнашно изследване в 
Нова Зеландия установи, че хората, които увеличили 
приема на касис, значително намалили психическата 
си умора. Учените препоръчаха вземането на екстракт 
от касис преди стресиращи умствени изпитания за за-
пазване на прецизността.

4. Касисът предпазва от настинка и грип
Касисът съдържа повече витамин С от портокала. 

Ежедневна доза витамин С намалява продължител-
ността и остротата на настинките и грипа.

5. Той може да се справи с възпаление на уринарния 
тракт
Подобно на червените боровинки, касисът съдържа 

веществото проантоциниадин, което спира бактерии 
да полепват по стените на уринарния трак, предпаз-
вайки от възпаление. Освен това боровинковите про-
дукти спират растежа на някои видове вредни бакте-
рии в тялото.

6. Боровинковите продукти помагат да виждате в 
тъмното
Антоцианозидите, флавоноидни съединения в бо-

ровинките, касиса и редица други боровинкови про-
дукти, са мощен антиоксидант. Те са в основата на 
вещество, наречено rhodopsin, пигмент във фоторе-
цепторните клетки, които възприемат светлината, за-
силвайки нощното виждане.

КАК ЛЕСНО ДА СИ НАПРАВИМ
БАЛСАМ ЗА КОСА  

Балсамът за коса има различни полезни функции, 
затова е важно да го използваме редовно. Освен че 
предотвратява заплитането на косата и улеснява ней-
ното разресване, той подхранва, хидратира косъма и 
му придава допълнителен блясък. Също така балсамът 
осигурява термална защита от горещия въздух на се-
шоара.
Друга негова специфична функция е способността 

да неутрализира статичното електричество, което е 
особено важно през зимния период, в който носим 
шапки, а през лятото балсамът пази косата от ултрави-
олетовите лъчи.
А ето и една природосъо-

бразна рецепта за приготвяне 
на балсам.
Необходими продукти:
100-150 г кокосово масло
1 ч.л. витамин Е
1 ч.л. масло от жожоба
5 капки масло от лавандула
Начин на приготвяне:
Разбъркайте съставките в блендер за няколко мину-

ти, след което поставете сместа в подходящ контей-
нер или бурканче. Използвайте балсама, като нанасяте 
малко количество от него с масажни движения върху 
цялата повърхност на предварително намокрена коса.
Оставете балсамът да подейства между 2 и 5 минути 

и изплакнете.
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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.

Червен кантарион
Centaurium erythraea

Описание: Тревисто 2-годишно растение с изправе-
но, разклонено в горната си част стъбло. Цветовете са 
розовочервени, дребни, събрави в щитовидни съцветия 
на върха на стъблото. Чашката е венчето са петделни 
и сраснали в дълга тръбица. Тичинките са 5. Плодът е 
многосеменна кутийка. Цъфти от юни до септември. 
Разпространение: Расте по сухи и тревисти места, 

ливади и горски поляни в цялата страна. 
Употребяема част: За лечебна цел се 

използват цъфтящите стръкове, отрязани на 
около 15-20 см от върха. 
Лечебно действие: Билката има апети-

товъзбуждащо действие, тонизира стомаха 
и стимулира отделянето на стомашен сок, 
жлъчка и панкреатичен сок. Приписва и се и газогонно 
действие. Експериментално е доказано, че има проти-
воглистно действие. 
Приложения: • при безапетитие, възпаление на сто-

маха, възпаление на черния дроб, анемия, диабет, 
• външно се прилага при бавно заздравяващи рани.
• В българската народна медицина се употребява 

при болести на черния дроб, жлъчката и далака, при 
глисти, парализи, епилепсия, запек, туберколоза, липса 
на апетит, маточни кръвоизливи, хемороиди, бяло тече-
ние, цироза на черния дроб, водянка, захарен диабет и 
главоболие. Настойка от билката в червено вино (1:10) 
се приема за апетит и при слабо зрение (по 1 суп.л. след 
всяко ядене). 
Начин на употреба:  От надземната част на растени-

ето се приготвя запарка (1 чаена лъжичка от билката на 
200 см3 гореща вода), която се изпива на три пъти, 1/2 
час преди ядене. Може да се направи и извлек с вино, 
като 60 г билка се накисва в 1 л вино за 8 дни, след което 
се прецежда и се държи на хладно. 
Пие се по една винена чаша преди ядене — при анемия 

и след тежко боледуване. Запарката от дрогата се прилага 
и външно за компреси при бавно заздравяващи рани и 
при косопад. Понякога външно се прилага и счукана 
билка, смесена със зехтин.
Като продукт: Червен кантарион - стрък
Съдържание: суха маса - стръкове от червен кантарион
Използва се при: болести на черния дроб, жлъчката и 

далака, при глисти, парализи, епилепсия, запек, туберко-
лоза, липса на апетит, маточни кръвоизливи, хемороиди, 
бяло течение, цироза на черния дроб, водянка, захарен 
диабет и главоболие.
Настойка от билката в червено вино (1:10) се приема за 

апетит и при слабо зрение (по 1 суп.л. след всяко ядене).
Външно приложение: Кисне се 20 дни в зехтин 

(1:10) и се използва за мазане на рани от изгаряния и 
гнойни рани. 
Вътрешно приложение: 1 суп.л. от билката се слага в 

500 мл вода. Ври 5 мин. Пие се 15 минути преди ядене 
по 100 мл, 4 пътни дневно.

ЛЕСНИ ПАЛАЧИНКИ
С КИСЕЛО МЛЯКО

Продукти:
- 3 яйца
- 200 г кисело мляко
- 200 г брашно
- 2 с.л. масло
- 1 щип. сол
- 1/2 к.ч. вода
Приготвяне:
Яйцата (3 бр) се разбиват с по-

мощта на миксер до пухкава смес. 
След това към тях постепенно се добавят киселото мля-
ко (200 г) , разтопеното масло (2 с.л.), водата (1/2 к.ч.), 
солта (1 щип.) и на малки порции и при непрекъснато 
бъркане брашното (200 г). Сместа се разбива отлично, 
така че в нея да няма никакви бучки.
От нея в тиган за палачинки се изпържва цялото 

количество от сместа, като то се изсипва с черпак, за 
да станат еднакви по дебелина палачинки. Сервират се 
топли със сладко, шоколад или свежи плодове с мед.

Влезнала кюстендилска мутра в банката и казала: 
- Здрасти, искам кредит от 100 лева за срок от 

една година. 
- Разбира се, но за лихва от три процента годишно 

се изисква обезпечение. 
- А, няма проблеми. Ето ключовете на онзи 

Mercedes S600. 
Взела мутрата парите и си тръгнала. 
След една година борчето се върнало в банката: 
- Брато, ето ти сто и три лева, давай Mercedes-а. 
- Разбира се, господине, ето ви ключовете от 

колата. А може ли да Ви попитам - защо Ви беше 
този кредит от 100 лева? 

- Батко, кажи къде за 3 лв. на година ще намериш 
охрянаем паркинг?


