
18 - 24 август 2014 г., година (X), 33 /461/

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

В дните 09 и 10 август 2014 година за 11-ти пореден път се проведе събор на ва-
клиновските ливади, благодарение на проявеното разбиране и съдействие на всички 
собственици на ливади, които и тази година безвъзмездно предоставиха имотите си 
за провеждането на традиционния събор. 
Инициативният комитет по организиране и провеждане на събор 2014 проведе без 

инцидент мероприятието. Организаторите отново осигуриха обществен ред, спо-
койствие и сигурност чрез органите на МВР и наетите  лица по Национална програ-
ма „Сигурност”, безопасност на движението от органите на КАТ, противопожарна 
безопасност от органите на РС ПАБ, контрол на хранителните стоки от органите на 
Областна дирекция по безопасност на храните и ДВСК, здравно обслужване от СД 
„Медика” и добра  организация по разпределението на терена, определен за паркинг, 
охрана, лунапарк, полеви ресторанти, сцена, борби и т.н.. Всичко това  допринесе за 
приятни емоции и спокойно прекарване на събора за всички присъстващи. 
Полевите ресторанти бяха с капацитет над 5000 седящи места, а търговската площ 

(сергиите) -  на около 10 дка земеделски терен. По време на събора полевите ресто-
ранти бяха пълни. Продаденото количество храна, бира и безалкохолно бе завишено 
значително в сравнение с предишни години. Имаше и много машини за понички и 
дюнери.
Както при всяко увеселително мероприятие, в района, предназначен за детско за-

бавление, бе най-оживено и най-интересно. Родителите се бяха погрижили децата 
им да се повеселят и да прекарат приятни моменти на люлките в лунапарка.
Въпреки големите горещини посещаемостта на събора надхвърли 25  хиляди 

души. Съборяните не се изплашиха от горещото слънце и по време на музикалната 
програма с удоволствие и интерес гледаха и слушаха изпълненията на самодейците 
от читалищата в общината: Кочан, Ваклиново, Слащен, Сатовча, Плетена, Вълко-
сел, Туховища и Годешево.  В музикалната програма освен младия местен фолкло-
рен изпълнител Милко Бошнаков, фолклорните групи от селата: Брезница, Буйново, 
Абланица, Дебрен, дуо „Родопски ритми”, организаторите бяха поканили Държавен 
ансамбъл „Пирин” Благоевград, фолк-певицата Есил Дюран, Мария и Магдалена 
Филатови, Пепи Христозова, танцова група „Диамант” гр.Благоевград, Савка Сари-
ева и Румен Родопски, които допълнително покачиха градуса на настроението.
Минути преди полунощ небето над Ваклиново беше озарено от красива и много 

ефектна празнична заря с най-различни цветове и фигури, която възхити всички 
присъстващи на събора. 
По традиция в следобедните часове на втория ден от мероприятието се проведоха 

и очакваните за  много от посетителите зрелищни борби свободен стил. 
Победители в категориите са както следва: деца до 30 кг . – Малин Алендаров, до 

35 кг . – Шанол Масърлиев,  до 40 кг. – Аврам Райков, до 50  кг . – Арбен Джиналиев;  
категория юноши до 55 кг . – Кемал Айдаров, до 65 кг . – Нихат Кемеров, до 75 кг . 
– Георги Русев, до 85 кг . – Димитър Христов, над 85 кг . – Ерхан Моллов; категория 

мъже до 60 кг . – Фазли Пачеджиев, до 70 кг . – Георги Русев , до 80 кг 
. – Асан Молла, до 90 кг . – Ирен Юруков, над 90 кг . – Любомир Илиев 
и „Баш” на борбата стана също Любомир Илиев. 
За втора поредна година се проведе и атрактивното състезание по ка-

надска борба в категории с победители както следва: до 75 кг. Ибрахим 
Ролев и в категория над 75 кг. Емо Соленков.
За организацията и безпроблемното провеждане на мероприятието 

Инициативният комитет изгради свой бюджет, събран изцяло от  спон-
сорство, такси от наеми на ресторанти (скари), такса пазар на сергии, 
такса наем на място за лунапарк и такса паркинг, като за мероприятието 
не са похарчени средства от общинския бюджет.
Със събраните средства са обезпечени  концертните програми, изхран-

ването и транспортът на самодейците, турнирът по борба свободен стил 
и канадска борба, осигуряването на здравна помощ по време на събора, 
монтажът и демонтажът на сцената, дадените дежурства на паркинги, 
сергии и охраната на събора, прокарването на ел. мрежа, озвучаването на 
концертните програми, поканите, обявите и оповестяването в медиите за 
събора, записът с видеокамера, хонорарът на водещите, почистването на 
терена след мероприятието, наторяване на ливадите и други. 
След обобщаване на приходите и разходите на мероприятието Иници-

ативният комитет по организиране и провеждане на събор Ваклиново 
2014 година ще предостави за сведение на жителите на общината под-
робна информация по разходването на средствата.
Инициативен комитет по организиране и провеждане на крупното 

мероприятие сърдечно благодари на всички спонсори за успешното 
му реализиране.
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СТАЖАНТ - МЕНИДЖЪР
НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ЗА САЩ

Поликонтакт
Петя Станчева, гр.Варна, ул „Македония“ 2, 052/601601
Описание на длъжността
Утвърдена компания за набиране и управление на персонал в Salt Lake City, Utah обявява 

стажантско място по мениджмънт на човешки ресурси. Районът е известен като най-причу-
дливо красивият щат, с невероятни, райски гледки, които напълно оправдават табелата на 
влизане: Welcome to Utah – Life Elevated! Salt Lake City е столицата и най- големият град в 
Юта. Посетителите ценят града заради неговата многостранност и многобройните му забе-
лежителности- не случайно е избран за домакин на Зимните Олимпийски Игри през 2002.
Стажът е с продължителност от 18 месеца и е платен: $1200/месец.
Програмата дава възможност на стажантите да участват в цялостния процес по набиране и 

управление на персонал във водеща американска компания с цел усвояване и усъвършенстване 
на ключови умения и знания, необходими за успешно реализиране в областта на управлението 
на човешки ресурси.
При успешно приключване на програмата, стажантът има възможност да получи препоръки 

и сертификат.
Осигурена е квартира за ок. $500/месец.
Изисквания: отличен английски език, кандидатите трябва да са учащи или завършили висше 

образование в областта на бизнес администрацията или управлението на човешки ресурси, 
опит в областта е предимство.
Краен срок: 29 август 2014г.

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА -
ПРИТЧА ЗА ТРИТЕ КЕДРОВИ ДРЪВЧЕТА  

Както разказва една древна легенда, някога в прекрасните гори на Ливан се родили три 
кедрови дръвчета. Всеизвестно е, че кедрите растат много, много бавно, тъй че нашите три 
дървета прекарали цели векове в размисли за живота и смъртта, за природата и човечеството.
Те видели, как на земята на Ливан пристигнали пратениците на цар Соломон и как после 

в битки с асирийците тази същата земя се обляла в кръв. Срещнали се лице в лице със 
заклетите врагове Йезавел и пророк Илия. Пред погледите им била измислена азбуката. 
Дивели се, гледайки как покрай тях минават кервани, натоварени с чудни тъкани.
И в един прекрасен ден кедрите решили да поговорят за бъдещето.
-След всичко, на което станах свидетел - казал първият,- аз бих искал да се превърна в 

трон, на който да седне най-могъщият цар на Земята.
-Моето желание е да стана частица от нещо, което завинаги да преобрази Злото в Добро- 

обадил се вторият.
-Колкото до мен - проговорил третият,- аз бих желал всеки път, когато хората погледнат 

към мен, да си спомнят за Бога.
Изминали години, години. И ето че най-сетне в гората пристигнали дървосекачи. Те 

отсекли кедрите и ги нарязали с триони на дървен материал.
Всеки кедър си имал своето съкровено желание, но реалността никога не пита за какво 

мечтаем.
Първият кедър станал на обор, а от отпадъците му направили ясла.
От второто дърво сглобили груба дървена маса, която продали на един търговец на мебели.
Гредите от третия кедър така и не успели да продадат. Нарязали ги на дъски и ги прибрали 

на склад в един голям град.
Горестно заоплаквали съдбата си трите кедъра: „Нашата дървесина беше толкова хубава! 

Но така и никой не й намери достойно приложение...“
Времето минавало. И веднъж, в една звездна нощ съпружеска двойка, останала без 

подслон, влязла да пренощува в обора, построен от дървесината на първия кедър. Жената 
била в напреднала бременност. Същата тази нощ тя родила син и го положила в яслите 
върху мекото сено. И в този миг първият кедър разбрал, че мечтата му се сбъднала: той 
послужил да поеме най-великият Цар на Земята.
Няколко години по-късно  в скромен селски дом хора седели около масата, направена 

от дървесината на втория кедър. Преди да започнат да се хранят  един от тях произнесъл 
няколко думи над хляба и виното, поставени върху масата. И изведнъж вторият кедър 
разбрал, че точно в този момент той крепи върху себе си не само чаши с вино и блюдо с 
хляб, но и съюза между Човешкото и Божественото.
На следващия ден от две дъски на третия кедър сглобили кръст. След няколко часа довели 

окърваен човек и го заковали за кръста с гвоздеи. Третият кедър се ужасил от предопре-
делението си и започнал да проклина своята жестока участ. Но не минали и три дни и той 
разбрал подготвената му съдба: човекът, висял на кръста, станал Факел на Света. Кръстът, 
сглобен от дървесината на третия кедър, се превърнал от оръдие на мъчението в символ 
на тържеството.
Така се осъществила ориста на трите ливански кедъра: както винаги става с мечтите - 

мечтата на всеки се сбъдва, но съвсем различно от това, което си е представял.

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

18 Август 2014г., Понеделник, Ден на миньора
Денят на миньора официално се отбелязва от 1996 г. 

На 8 август същата година с Решение 834 Министер-
ският съвет обявява деня на църковния празник Успе-
ние на Свети Йоан Рилски за професионален празник 
на миньорите. Светецът се смята за техен покровител. На този ден празнуват 
и геолозите и работниците от енергийно-суровинния отрасъл.

18 Август 2014г., Понеделник, Международен ден на морските фарове
18 август по света се отбелязва като Международен ден на морските фарове. 

Отбелязва се за първи път в Шотландия през 1994 г. 19 години по-късно над 450 
фарове в 50 страни по света подкрепят инициативата, която дава възможност 
на хората да научат повече за ролята им в осигуряване на безопасността на 
морския транспорт през вековете. 

19 Август 2014г., Вторник, Световен хума-
нитарен ден
Отбелязва се от 2009 г. с резолюция 63/139 на 

Общото събрание на ООН от 11 декември 2008 
г. в знак на почит към всички, които оказват ху-
манитарна помощ по света, както и за по-добра 
информираност на обществото за значението на 
тази дейност. Световната организация се надява 
събитието да фокусира вниманието върху работещите в тази област и да уве-
личи подкрепата за тяхната роля. Те работят в нарастващо опасни условия и 

често се превръщат в мишена на нападения. 
23 Август 2014г., Събота, Международен ден в памет 

на жертвите на робството и неговата забрана
ЮНЕСКО е обявило 23 август за Международен ден в 

памет на жертвите на робството и неговата забрана (по 
повод въстанието на робите в Санто Доминго, 22-23 август, 
1791г.). Робството е социално-икономическа система, при 

която на определена личност - наречена роб - се отнема личната свобода и му 
се налага принудителен труд. Робът се третира като вещ и собственост на не-
говия притежател. Понякога терминът „робство“ се използва по идеологически 
съображения на места, където историческите или съвременните обстоятелства 
не оправдават тази употреба. Въпреки, че официално робството е премахнато 
и забранено във всички държави в света, то приема съвременни форми чрез 
нелегалния трафик на хора, принудителната проституция и принудителния 
тежък физически труд. 

СТИПЕНДИИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ЯПОНИЯ  
Краен срок: 31 август 2014 г. 
Международната фондация „Мацумае“ в Токио организира стипендиантски 

програми за кандидати от цял свят.
Стипендиите се присъждат за научни изследвания, които се провеждат в срок 

от 3 до 6 месеца в периода април 2015-март 2016 г.
Приоритет ще имат научните изследвания в областта на инженерните науки, 

естествените науки и медицината.
Възможност да получат стипендия имат кандидатите, които:
- притежават докторска степен;
- са под 49-годишна възраст;
- владеят английски или японски език
- не са посещавали Япония до този 

момент;
- притежават покана от японска институ-

ция (университет, научноизследователски 
институт или лаборатория) с работна 
програма.

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ
ЗА МЛАДЕЖИ ОТ 16 ДО 25 ГОДИНИ     

Краен срок: 29 август 2014 г.
Областен съвет на БАС – гр. Стара 

Загора под патронажа на областния 
управител на Стара Загора и БСП - 
Стара Загора обявиха Национален 
литературен конкурс за есе „Девети 
септември 1944 г. – ден на промяната“.
Цел: Да се провокира мисленето на 

младите хора, творческата им изява и 
лична позиция по темата на конкурса.
Право на участие в конкурса имат 

всички, които са на възраст от 16 до 25 години.
Конкурсът се провежда в две възрастови групи: от 16 до 18 г., и от 19 

до 25 години.

Н О В И Н И
18 - 24 август 2014г., брой 33

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 15.08.2014 г.



З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
18 - 24 август 2014г., брой 33

ЗАПОЧВА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА ВТОРИЯ ТРАНШ ПО СХЕМАТА ЗА 

РАЗВЪДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
От 18 до 29 август 2014 г. развъдните организации 

могат да кандидатстват за второ плащане по Схемата 
за водене на родословна книга и за определяне про-
дуктивността и генетичните качества на животните 
през 2014 година. Документите ще се подават в об-
ластните дирекции на ДФ „Земеделие” по адрес на ре-
гистрация на организациите. Кандидатите по схемата 
трябва да получат оставащите 30% от полагащата им 
се помощ, като средствата ще бъдат изплатени до 12 
септември 2014 година.

Дейността за водене на родословна книга включва 
регистриране произхода на животните, поддържа-
не на актуален опис на техния брой, вписвания на 
датите на заплождане и раждане и др. За целевото 
подпомагане за говедо се дават 6, 60 лв., за бивол – 7 
лв., за свиня – 5, 40 лв., за овца и коза – по 3, 30 лв., 
за кон – 33, 30 лв., за пчелно семейство - 1, 80 лв., а 
за птица – 0, 04 лева. 
По другата дейност – за определяне продуктив-

ността и генетичните качества на животните - се 
контролират млечната и месодайната продуктивност, 
вълнодайността, работоспособността на конете и др. 
За нея се отпускат по 15, 60 лв. за говедо, 17, 70 лв. за 
бивол, 2, 70 лв. за свиня, 3, 90 лв. за овца, 3, 10 лв. за 
коза, 14, 80 лв. за кон, 4, 90 лв. за пчелно семейство 
и 0, 05 лв. за птица.
Договорите по схемата се сключваха от 4 април до 

31 май 2014 г., а първият транш от помощта, в размер 
на 70% от полагащите се средства, беше изплатен до 
13 юни 2014 г. Тогава по двете дейности бяха под-
помогнати общо 35 организации, които получиха над 
2, 509 млн. лева.

НА  15 АВГУСТ  ЗАПОЧНА
ПРИЕМЪТ  ПО  СХЕМАТА

„УЧИЛИЩЕН  ПЛОД”
Над 10,5 млн. лева са средствата, предвидени за но-

вата учебна 2014/2015 година. През новата кампания 
на дете ще се полагат свежи плодове и зеленчуци на 
обща стойност 27,29 лв. без ДДС. Запазва се стой-
ността на порция – 0,68 лв. без ДДС.
Очакванията са през настоящата учебна 2014/2015 

година от схемата „Училищен плод” да се възполз-
ват 352 хиляди деца. Те ще бъдат от всички групи в 
детските градини, както и ученици от подготвителен 
до четвърти клас.
Документите за подпомагане по „Училищен плод” 

ще се приемат от 15 август до 20 септември 2014 г. в 
областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Образци на 
заявленията и указанията за кандидатстване са обявени 
на интернет страницата на схемата - http://schoolfruit.
dfz.bg/index.php?p=downloads&area=1. Кандидатите 
за участие са обособени в три групи - учебни заведе-
ния; еднолични търговци, търговски дружества и ко-
операции, организации на производители на плодове 
и зеленчуци, както и общини с учебните заведения, 
които се намират на тяхната територия. Важно за ди-

ректорите 
на детските 
градини и 
училищата 
е, че могат 
да  канди-
д а т с т в а т 
по схемата 
само  чрез 
един заяви-
тел.
Схемата 

„Училищен 
плод” ще се прилага от 15 септември 2014 г. до 31 май 
2015 г. в цялата страна. В срок до 31 октомври 2014 
г. на интернет страниците на ДФ „Земеделие” - http://
www.dfz.bg/ и на „Училищен плод” - http://schoolfruit.
dfz.bg/ ще бъдат публикувани и списъците с одобре-
ните изпълнители. Те ще трябва да доставят свежите 
плодове и зеленчуци в детските градини и училищата 
от 1 ноември 2014 г. до 31 май 2015 г.
За учебната 2014/2015 г. са одобрени следните 

съпътстващи мерки по схемата: посещения в зе-
меделски стопанства, отглеждане на плодове или 
зеленчуци от децата, беседи, разпространение на 
брошури и плакати, създаване на интернет стра-
ници и видеоклипове, организиране на празници, 
игри, викторини, изложби и др.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
АВГУСТ 2014 г.

Кодекс за социално осигуряване
• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 

за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и до-
пълнително задължително пенсионно осигуряване за 
месец юли 2014 г.: - лица, изпратени на работа в чужби-
на от български посредник; - лица, работещи в между-
народни органи или организации със съгласието на ком-
петентните български държавни органи - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху допълни-
телни доходи от трудова дейност (например допълни-
телни трудови възнаграждения за постигнати резултати) 
начислени или изплатени след 25 юли 2014 г., отнасящи 
се за труд положен през месец юни 2014 г. - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за самоосигуряващите се лица на авансово дължимите 
месечни осигурителни вноски за месец юли 2014 г. - 
25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за съпрузите на лицата, регистрирани като упражня-
ващи свободна професия и/или занаятчийска дейност 
и на регистрираните земеделски производители и тю-
тюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват 
в упражняваната от тях трудова дейност за месец юли 
2014г.  - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата, които работят без трудови правоотношения 
върху изплатените възнаграждения през месец юли 
2014 г. - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани 
служители в дипломатически служби по време на зад-
граничния им мандат осигурителни вноски, отнасящи 
се за месец юли 2014 г. - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за морските лица, за положения труд през месец юли 
2014 г. - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за работещите в чужбина по трудови или служебни пра-
воотношения с български осигурител, които подлежат 
на задължително осигуряване по българското законода-
телство, отнасящи се за месец юли 2014 г. - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата, на които през месец юли 2014 г. е изплатено 
обезщетение за оставане без работа - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за трудоустроените лица, на които през месец юли 2014 
г. се полага обезщетение, тъй като не им е предоставена 
подходяща работа - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата, чието уволнение от работа е обявено за неза-
конно с акт, който е влязъл в сила през месец юли 2014г.  
- 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата, чието недопускане или отстраняване от ра-
бота е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в сила 
през месец юли 2014 г. - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата, които през месец юли 2014 г. са възстанове-
ни на работа по реда, определен в специални закони - 
25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО 
за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от КСО, върху получе-
ните, включително начислените и неизплатените или 
върху неначислени през месец юли възнаграждения, ко-
ито се отнасят за труд, положен през месец юли 2014г.  
- 25.08.2014г.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
• Внасяне от работодателя на авансовия данък, опре-

делен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния 
размер на сумата от частичните плащания по трудови 
правоотношения, ако през месец юли са направени само 
частични плащания - 25.08.2014г.

• Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-
жан през месец юли за доходи от трудови правоотноше-
ния. - 25.08.2014г.
Закон за здравното осигуряване
• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 

здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от 
КСО, върху получените, включително начислените и 
неизплатените или върху неначислени през месец юли 
възнаграждения, които се отнасят за труд, положен през 
месец юли 2014 г. - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от 
КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност 
(например допълнителни трудови възнаграждения за 
постигнати резултати), начислени или изплатени след 
25 юли 2014 г., отнасящи се за труд положен през месец 
юни 2014 г. - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от 
КСО върху допълнителни доходи от трудова дейност 
(например допълнителни трудови възнаграждения за 
постигнати резултати), начислени или изплатени през 
месец юли 2014 г., отнасящи се за труд положен преди 
месец юни 2014 г. - 25.08.2014г.

• Внасяне на осигурителните вноски за задължително 
здравно осигуряване за лицата, които през месец юли 
2014 г. са били във временна неработоспособност пора-
ди болест, бременност и раждане и отпуск за отглежда-
не на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за 
осиновяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда 
на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда - 25.08.2014г.

Въпрос: Майка ми е на 85 год. и е пълен инвалид 
на100 %. На легло е и не може да се движи и да се 
обслужва.Как мога да й стана личен асистент?  По 
коя програма и колко ще е възнаграждението? Какво 
да направя? На какви привилегии имаме право като 
личен асистент и майка ми, която е инвалид? 
Отговор: Националната програма „Асистенти на хора 
с увреждания” стартира от началото на 2014 г. и е със 
срок на действие до 31.12.2014 г., като параметрите за 
нейното изпълнение са утвърдени с приетия с Решение 
на Министерския съвет на 21.12.2013 г. Национален 
план за действие по заетостта през 2014 г. Съгласно 
регламента на програмата в дейността „Личен асис-
тент” могат да бъдат включвани безработни лица, 
подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прила-
гане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) или 
отговарящи на условията за отпускането на този вид 
помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреж-
дания или тежко болни лица. Безработните лица могат 
да бъдат включвани в дейността „Личен асистент” и 
да участват в нея, ако отговарят и на следните допъл-
нителни условия:
− да не са в нетрудоспособна възраст по смисъла на 
§1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на ППЗСП;
− да са членове на семейството или роднини по възходя-
ща или низходяща линия до втора степен, по съребрена 
линия до втора степен, роднини по сватовство до втора 
степен или съжителстващи лица по смисъла на т. 2, §1 
от Допълнителната разпоредба на Закона за социално 
подпомагане или от семейство на роднини и близки - за 
дете с трайно увреждане, настанено в това семейство 
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
− да живеят в едно и също населено място с това на 
лицето, за което полагат грижи;
− да не са придобили право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно 
пенсиониране.
В програмата могат да бъдат включвани и безработни 
лица, полагащи грижи за изведени от специализирани 
институции лица или деца с увреждания.
Лица, нуждаещи се от постоянни грижи, могат да бъдат:
− лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспо-
собност или вид и степен на увреждане, с определена 
чужда помощ;
− деца до 18 години с трайно намалена работоспо-
собност или вид и степен на увреждане, с определена 
чужда помощ;
− лица или деца, изведени от специализирана инсти-
туция за лица с увреждания.
С решение на Изпълнителния директор на Агенцията 
за социално подпомагане, по изключение за участие в 
Програмата могат да бъдат наемани в дейност „Личен 
асистент” и безработни лица, които не отговарят на 
условията за отпускане на месечна помощ по чл. 9 
от ППЗСП, но полагат постоянни грижи за деца до 
18 години, ако месечният доход на семейството не 
надвишава трикратния размер на диференцирания 
минимален доход.
Желаещите да се включат в дейността „Личен асис-
тент” се обръщат към дирекция „Социално подпо-
магане” (ДСП) по настоящия си адрес, като подават 
следните документи:
− Молба-декларация за включване в дейността „Личен 
асистент”, заедно с всички необходими документи;
− Документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано 
като безработно в дирекция „Бюро по труда”.
С Националния план за действие по заетостта през 2014 
г. за личните асистенти по програмата се осигурява 
заетост в рамките на календарната година при 5-часов 
работен ден, като средствата за почасово трудово въз-
награждение са в размер на 2.03 лв. за един час.
Преценката на възможностите за включване в Нацио-
налната програма „Асистенти на хора с увреждания” 
се осъществява от Дирекция „Социално подпомагане” 
по настоящ адрес на кандидатстващите лица въз основа 
на подадена молба-декларация заедно с всички необ-
ходими документи към нея.

Въпрос:В отпуск съм поради бременност, раждане 
и осиновяване. Мога ли да се откажа и да се върна на 
работа и по какъв начин? Ще получавам ли някакво 
обезщетение?
Отговор: Съгласно чл. 163, ал. 1 КТ работничката или 
служителката има право на отпуск поради бременност 
и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 
дни задължително се ползват преди раждането.
Съгласно чл. 45, ал. 1 от Наредбата за работното вре-
ме, почивките и отпуските (НРВПО) отпускът поради 
бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете 
се ползва, както следва:
1. в размер 135 дни, от които 45 дни преди раждане-
то - въз основа на съответен акт на здравните органи, 
издаден по реда на чл. 26, ал. 1 от Наредбата за меди-
цинската експертиза на работоспособността (болнични 
листове);
2. в размер на остатъка до 410 дни - въз основа на 
писмено заявление на майката до предприятието, към 
което се прилага акт за раждане на детето и декларация 
съгласно приложение № 7.
След изтичането на отпуска по т. 1 майката може да се 
върне на работа или да подаде заявление (молба) до 
работодателя, който разрешава ползването на отпуска 
по т. 2 за остатъка до 410 дни.



ятната Spiraea prunifolia. Тя достига 2.5 м височина и 
цветовете и обикновено са кичести.
Много подобна на майския сняг е и Spiraea arguta, 

чийто клонки, обсипани с бели цветчета, са още по-по-
виснали, почти докосващи земята. Листенцата са по-из-
дължени от тези на предходния вид и цъфти по-късно 
– към средата на юни. Младите клонки са червеникави 
и изпъкват на фона на листата.
Още една подобна спирея е тунберговата – Spiraea 

thunbergii. Тя цъфти през късната пролет отново в бяло, 
но клонките са изправени. При пълен цъфтеж храстът 
изглежда така, сякаш няма нито едно листенце по нея – 
само бели цветчета. Ефектът е приказен – сякаш бели 
пухкави облаци са се разстлали по земята.
Японската спирея (Spiraea japonica) притежава мно-

жество декоративни форми. Най-често се използват 
‘Little Princess’, която е със зелени лита и тъмнорозо-
ви сенниковидни и леко пухести съцветия; ‘Golden 
Princess’ със златистожълти листа и бледорозови съцве-
тия и ‘Goldfl ame’ с жълти листа, преливащи към черве-
но и отново бледорозови цветове. Понякога цветовете 
могат да бъдат и яркочервени. В прасковено розово се 
среща сортът ‘Crispa’, а в  бяло цъфтят сортовете ‘Alba’ 
и ‘Albifl ora’. Повечето японските спиреи са ниски 
храстчета. Достигат височина 30-50 см и са чудесни 
за оформяне на бордюри и кантове на по-големи ком-
позиции. След 
прецъфтяване е 
добре да се из-
рязват прецъф-
телите цветове. 
Така се стиму-
лира по-бързото 
образуване на 
нови и спиреите 
скоро зацъфтя-
ват повторно.
Около 70 см 

достига наситено червеният сорт Dart’s Red. Тази спи-
рея направо грее вградината и е чудесна за по-предста-
вителните части както самостоятелно, така и в група.
Има и някои по-високи сортове японски спиреи. Към 

тях спада Spiraea jap. ‘AnthonyWaterer’. Тя достига 
1-1.50 м височина. Листата й са тревисто зелени, а съ-
цветията – наситено розови. Храстът цъфти обилно от 
юли нататък и чрез подходящо подрязване можете да го 
държите и на по-ниска височина. Бледо розови цветове 
притежава високата 1.50 м Spiraea jap. ‘Rose Superb’ С 
малко по-рехави, но и по-едри бели съцветия е Spiraea 
jap. ‘Fastigiata’, която достига 1.80 м.
Съществуват и много високи спиреи, които се из-

ползват най-често за задни части на композиции (най-
добре в миксбордери) или като запълващи видове в 
по-обемни растителни групи. Билардовата спирея – 
Spiraea billardii – е една от тях. Нейните красиви розови 
класовидни съцветия се извисяват понякога и над 2.00 
м височина. Много издръжлив храст, който е непре-
тенциозен към условията на отглеждане и вирее и на 
по-бедни и сухи почви. Прецъфтелите цветове не стоят 
много красиво и се изрязват редовно.
Много подобна на вид е дугласиевата спирея – 

Spiraea douglasii. Нейните листенца са със заоблен 
връх. Цветовете й приличат изключително на тези на 
билардовата, а и двете съвпадат по период на цъфтеж 
– юни-септември.
Спиреите са безценни в озеленяването, тъй като са 

лесни за отглеждане, не изискват много интензивна 
поддръжка и имат заместваемост на цъфтежа. Само с 
род Spiraea можете да си направите интересни компози-
ции, които да ви цъфтят от пролетта до късна есен. Ком-
бинирани и с други видове спиреите създават разкошен 
декоративен ефект и красиви обеми в пространството. 
Поради своите не малки предимства и ценни качества 
те се използват почти във всяко едно озеленяване, а 
създаването на нови форми и сортове продължава и се 
развива непрекъснато.

КАК ДА СИ ПРИГОТВИМ ОСВЕЖАВАЩИ 
МЕНТОВИ НАПИТКИ

Ментата е изключително полезна билка. Тя действа 
ефективно при състояние на стрес, главоболие и пре-
умора и е перфектното средство за освежаване. Доба-
вена в някои напитки, тя ги превръща в тонизиращи 
шейкове. Тях може да си приготвите и у дома. Ето кои 

са те:
Ментов ай-

ран. За този 
коктейл са ви 
необходими 
4 ч.ч. кисело 
мляко, 3 ч.ч. 
вода, 2 с.л. 
лимонов сок 
и 25 г свежи 
ментови ли-
стенца. Про-

дуктите се разбиват добре в блендер. Свежата напика 
се поднася с лед и резен лимон.
Домашна ментова лимонада. За приготвянето ѝ ще 

ви трябват 2 лимона, 500 г захар и няколко стръка све-
жа мента. Обелете лимоните и ги пасирайте. Премес-
тете ги в дълбок съд и прибавете захарта и ментата.
Отгоре залейте с 3 литра вряла вода. Изчакайте за-

харта да се разтвори напълно и течността да изстине и 
я приберете в хладилника за едно денонощие. Преди 
консумация, прецедете напитката. Поднася се с лед и 
цели резенчета лимон.
Медена лимонада с мента. Подобно на предишното, 

за това освежаващо изкушение ще са ви необходими 2 
лимона, 2 лайма, 1-2 с.л. мед, 1.5 литра газирана вода, 
връзка мента и много лед. Лаймът и лимоните се раз-
рязват наполовина, като се запазват по половин лимон 
и лайм. Те се нарязват на тънки кръгчета.
Останалите се изстискват добре и сокът се смесва 

с газираната вода, меда и листенцата от мента. Раз-
бъркват се добре и се изсипват в кана. В напитката се 
прибавят нарязаните на кръгчета лимон и лайм, както 
и много лед. Напитката се сервира изстудена.
Тонизираща напитка с мента и плодове. Сдобийте 

се с охладен чай от мента, 100 мл сок от касис и 50 мл 
сок от череши и ги смесете. Напитката представлява 
истинска енергийна бомба.
Ментовият чай. Подходящ за употреба по всяко вре-

ме на деня, той носи цялостно ободрение. Освен че е 
приятен на вкус, той е и изключително полезен при 
болки и спазми в стомаха.
Действа разпускащо и в най-напрегнати моменти. 

Приготвя се като всеки друг чай. Може да се консуми-
ра топъл и студен, като тонизираща напитка, замести-
тел на кафето и дори - като лекарство.

ИЗЛЕКУВАЙТЕ ХИПЕРТОНИЯ, БЕЗСЪНИЕ 
И НЕРВНОСТ ЗА 10 ДНИ С МИНЕРАЛНА 

ВОДА И ЛИМОН 
Чрез пиене на минерална вода с мед и лимон в рам-

ките на 10 - 15 дни може да премахнете хипертония, 
безсъние и повишена нервна възбудимост. За целта 
разбъркайте сока от половин лимон заедно с една ча-
ена лъжичка мед в 200 милилитра минерална вода. 

Пийте на малки глътки 
всяка сутрин на празен 
стомах.
За същата цел може 

да си приготвите и друг 
природен лек с лимо-
нов сок. Настържете на 
ренде 1 свеж морков и 
1 корен от хрян, приба-
вете 1 чаена чаша сок 

от червено цвекло, 1 чаена лъжичка мед и сока на 2 
лимона. Разбъркайте добре и съхранявайте в стъклен 
буркан в хладилника. Приемайте от сместа в продъл-
жение на месец и половина или два месеца по 1 супена 
лъжица 3 пъти на ден 1 час преди хранене.

СПИРЕИТЕ – ХРАСТЧЕТА,
ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСЕКИ ДВОР

Спиреята отдавна е призната в ландшафтната архи-
тектура като растение с отлични декоративни качества. 
Тя може да бъде малко храстче или едър обемен храст. 
В зависимост от сорта цъфти напролет или наесен и с 
различни по форма и едрина цветове. Обича живота под 
лъчите на яркото слънце, богатата и хранителна почва 
и умерената влага. Въпреки това издържа на суша и за-
сенчване и цъфти продължително, понякога дори пов-
торно след първоначалното прецъфтяване. Нека ви пред-
ставим няколко вида спиреи и техните сортове, които се 
срещат у нас и с които можете да си направите впечатля-
ващи композиции.
Ще отделим малко място за пролетния вид, наречен 

„майски сняг“ – Spiraea x vanhouttei. За този храст сме 
писали и в предишни материали. Той достига около 1.50-
1.80 м височина и цъфти в периода май-юни, като се об-
сипва целия с нежни бели цветчета. Прекрасен храст и 
за групови насаждения и като пролетен акцент в двора.
От пролетните видове като че ли най-висока е неверо-
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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.

Лавандула
Lavandula Angustifolia

Описание: Силно разклонен, 30-80 см висок полу-
храст с многобройни възходящи или изправени стъб-
ла. Цветоносните клонки са четириръбести. Листата 
са срещуположни. Цветовете са синьовиолетови, 
събрани по 6-10 в лъжливи прешлени, образуващи 
класовидни съцветия. Цъфти юли-август.
Разпространение: Отглежда се главно в Кар-

ловско и Казанлъшко, а също и в други райони на 
страната с надморска височина до 1000 м.
Употребяема част: Използват се цветовете и 

полученото от тях етерично масло.
Лечебно действие: Има успокояващо нервната 

система действие, премахва спазмите на гладката 
мускулатура, има и болкоуспокояващо и дезинфекци-
онно дейст-
вие.
Приложе-

ния:  •  при 
нервна въз-
буда, неврас-
тения, безсъ-
ние, сърдеч-
на невроза, 
мигренозно 
главоболие

• при сто-
машно-чрев-
ни колики, газове в червата

• външно под формата на бани: успокояващо
• етеричното масло приложено върху кожата: ус-

покоява ревматични и невралгични болки
• цветовете са добро средство за предпазване на 

дрехите от молци
• В българската народна медицина лавандулата се 

употребява при шизофрения, парализи, газове
 гастрит, безсъние, виене на свят, ревматизъм, 

ускорено сърцебиене, главоболие, стомашни болки.
Външно приложение: За налагане на лапи при 

стомашни болки, парализи, ревматизъм, натъртване, 
ужилване и ухапване от насекоми, за жабурене при 
зъбобол, гаргара при гърлобол.
Цветовете на растението, поставени между дре-

хите прогонват молците.
Маслото, разтворено в спирт се прилага за раз-

тривка при простуда, невралгия, ревматизъм.
Вътрешно приложение: 1 с.л. от билката се залива 

с 400 мл вряла вода. Кисне 1 час. Пие се по 100 мл 
15 минути преди ядене, 4 пъти дневно.

КАНЕЛЕНИ СЛАДКИ
Продукти:
- 1/2 кг брашно
- 75 захар
- 150 мл. мед
- 100 мл. вода
- 60 мл. олио
- 1/2 ч.л. бакпулвер
- 1/2 ч.л. канела
Приготвяне:
Течният мед (150 мл.) се 

разтваря във водата (100 мл.), 
след което към тях се прибавят 
захарта (75), олиото (60 мл.) 
и предварително смесените 
и пресети брашно (1/2 кг), 
бакпулвер (1/2 ч.л.) и канела (1/2 ч.л.).
От продуктите се замесва тесто, което се разточва с 

дебелина около 5 милиметра.
От него се изрязват сладки, които по желание се 

продупчват или поръсват с кристална захар.
Пекат се в умерена фурна в тавичка, на чието дъно е 

поставена хартия за печене. Щом станат леко златисти 
в краищата си, са готови.

В един блок на първия етаж живял професор по 
математика, а на втория, точно над него негов студент. 
Професорът обичал да си ляга рано, а младежът по 
ранните сутрешни часове. Имал си и ритуал - тръшвал 
се на кревата си, събувал си обувките и ги хвърлял 
със замах в двата противоположни ъгъла на стаята. 
Всичко това ужасно притеснявало професора и той не 
можел да спи спокойно. Затова взел мерки. Срещнал 
студента и го помолил да не си хвърля така обувките. 
Младежът се извинил и се разделили. Прибрал се 
студентът все тъй късно същия този ден, тръшнал се 
на леглото и хърлил лявата си обувка. После се сетил 
какво е обещал и съвсем внимателно поставил другата 
на пода. След половин час от долу се чува глас:

- Хвърли и другата, че да заспя спокйно!


