
1 - 7 септември 2014 г., година (X), 35 /463/

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

Обучението и 
възпитанието на 
децата и ученици-
те в детските гра-
дини и училищата 
на община Сатовча 
винаги е била при-
оритетна задача на 
общинското ръко-
водство. Също така 
и утвърждаването 
на учебните и дет-
ски заведения като 
ефективни образо-
вателни структури, 
осигуряващи пъл-
ноценни условия за 
провеждане на ка-
чествен учебно-въз-
питателен процес.
И през новата 

учебна 2014/2015 година приоритетни 
в образователната система остават дей-
ности, свързани с подобряване и обновя-
ване на сградния фонд, естетизиране на 
учебната среда, въвеждане на нови обра-
зователни технологии, разработване на 
проекти и усвояване на средства по Опера-
тивните програми, пълен обхват на децата 
и учениците, подлежащи на задължително 
обучение, оси-
гуряване на без-
платен транс-
порт за превоз 
на ученици, 
своевременно 
доставяне на 
н е о бход ими -
те количества 
дърва и нафта 
за отопление на 
учебните и дет-
ски заведения.
Ще продъл-

жат да функ-
ционират 14-те 
учебни заведе-
ния в общината, 
от които 3 на-
чални училища, 
7 основни и 4 СОУ. В тях ще се обучават 
1600 ученици, които ще бъдат организира-
ни в 97 паралелки от I до XII клас. За пър-
ви път училищния праг ще прекрачат 146 
първокласници. Във всяко населено място 
има открита целодневна детска градина, а 
в селата Плетена, Кочан, Ваклиново, Въл-
косел и Слащен и детски ясли.
В рамките на плануваните финансови 

средства е извършен текущ ремонт на сгра-
дите и учебните помещения и са създадени 
необходимите условия и предпоставки за 
нормално отпочване на учебните занятия.

По одобрени проекти по Националната 
инвестиционна програма „Растеж и устой-
чиво развитие на регионите” се извърш-
ват основен ремонт на детските градини 
в селата Крибул, Туховища, Годешево, 
Жижево и Осина. Прилагат се енергийно 
ефективни мерки на сградите на СОУ – 
Сатовча и СОУ – Слащен. Извършва се ре-
монт на физкултурния салон на СОУ – Са-

товча. Започна 
изграждане на 
физкултурен 
салон в СОУ 
– Вълкосел. 
Предстои из-
граждане на 
детски пло-
щадки в се-
лата Сатовча, 
Кочан, Вълко-
сел и Слащен.
И през но-

вата учебна 
година ще 
продължи до-
брата практи-
ка за достав-
ка на пресни 
плодове и зе-

ленчуци по схемата „Училищен плод”. За 
учениците от I до IV клас ще бъде орга-
низирана топла закуска. Доставени са без-
платните учебници от I до VII клас, както 
и задължителната училищна документа-
ция за началото на учебната година. Учи-
лищата и детските градини са осигурени с 
необходимите количества дърва и нафта за 
отопление.
Изпълнението на всички тези задачи ни 

дава основание и самочувствие да кажем, 
че с всяка изминала година се повишава 
ефективността на общинската образова-

телна система, 
коментира кме-
тът на общината 
д-р Арбен Миме-
нов, постига се 
по-добра и по-ка-
чествена учебна 
среда и се води 
п о - е ф е к т и в е н 
учебен процес, 
за което искре-
но благодаря на 
целия педагоги-
чески и непеда-
гогически персо-
нал, работещ в 
учебните и дет-
ски заведения на 
община Сатовча.

ЧЕСТИТ ДЕН НА СЪЕДИНЕНИЕТО!
В шестият ден на месец септември преди 128 години страната ни си 

възвръща онова, което й принадлежи. От този ден натътък всеки изгрев 
ни напомня една максима, която няма давност или пък националност:  
съединението прави силата.  

 Независимо пред какво сме изправени,  независимо какво ни чака зад 
прага на утрешния ден, ние трябва да 
сме обединени в целите си, в стреме-
жите си и в методите, по които да ги 
постигнем. Трябва да разширяваме 
хоризонтите за развитие, но и да запа-
зим цяло оново историческо богатство, 
което нашата земя ни е завещала. 
Желая благополучие, жизнерадост, 

вяра и обич към всичко родно.
 д-р АРБЕН МИМЕНОВ
Кмет на община Сатовча

В изпълнение разпоредби-
те на Наредба №1 за опазва-
не на озеленените площи и 
декоративна растителност и 
Закона за опазване на селско-
стопанското имущество об-
щинското ръководство изда-
де нарочна заповед, с която се 
забрани безстопанственото 
пускане и пашуване на вся-
какъв вид добитък в селско-
стопанските земи, парковете 
и градините за обществено 
ползване до приключване на 
селскостопанската година – 
до 01 октомври 2014 година.
Кметовете на кметства имат задължението по подходящ начин да уведомят 

населението на съответните села за забраната и  организират опазването на сел-
скостопанското им имущество. Също така се задължават да издирват нарушите-
лите и налагат административни наказания -  глоби, за констатирани нарушения 
и предприемат мерки по възстановяването на вредите.  
Кметовете по населени места ще бъдат подпомагани от органите на реда – слу-

жители на МВР, при изпълнението на вменените им със заповедта правомощия.
Цялостен контрол по изпълнението на заповедта е възложен на заместник-

кмета Ихлан Карагьозов.

ИЗБОРИ 2014
Във връзка с предстоящите избори за народ-

ни представители обявени за 05 октомври 2014 
година и  провеждане на предизборна агитация 
и съгласно разпоредбите на Изборния кодекс и 
Решение № 722 на Централна избирателна ко-
мисия общинското ръководство с нарочна запо-
вед  въведе редица забрани.

Забрани се провеждането на предизборна агитация в държавни и общин-
ски учреждения, институции и предприятия.
Забрани се използването на държавен и общински транспорт за предиз-

борна агитация, също така използването на агитационни материали, които 
застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и дър-
жавната собственост и безопасността на движението. Забрани се поставяне-
то на агитационни материали в районите на училища, детски градини, чита-
лища и други сгради с обществено и държавно предназначение, както и на 
сгради общинска собственост,  независимо кой ги стопанисва.
Агитационните материали могат да се поставят на сгради, огради и витри-

ни само след разрешение на собственика  или управителя на имота.
Със заповедта се забранява използването на агитационни материали, ко-

ито накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. Също 
така се забрани поставянето на агитационни материали на партии, коали-
ции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на 
разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е  изборното 
помещение, през изборния ден и до края на гласуването
Забранено е унищожаването и заличаването на агитационни материали, 

поставени по определения ред, до края на изборния ден.
Съгласно разпоредбите на Избирателния кодекс не се допуска предизбор-

на кампания 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.
С нарочната заповед е възложено на кметовете на кметства да определят 

местата и начина на поставяне на агитационните материали по населени 
места.
За неспазване на заповедта от политическите партии и коалиции от пар-

тии и от отделни лица ще бъдат налагани санкции по реда на ЗАНН, а по-
ставените неправомерно агитационни материали ще бъдат премахвани със 
съдействието на органите на МВР, по решение на Районните избирателни 
комисии (РИК).
Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в 7 – дне-

вен срок след изборния ден са задължени да премахват поставените от 
тях агитационни материали.

СЪСТОЯНИЕ  НА  ОБЩИНСКАТА
ОБРАЗОВАТЕЛНА  СИСТЕМА



дърво, споделете ни с какво ще го запомните.
Дървото-победител ще има привилегията да представи България в международния 

конкурс „Европейско дърво на годината 2015”, а други четирима от участниците ще 
бъдат отличени в допълнителните категории.

 Кой може да участва?
Конкурсът е отворен за участници от всички възрасти, занятия и населени места, за 

всякакви формални и неформални организации и групи от хора, вкл. клубове (учени-
чески или професионални), кръжоци, институции, фирми.

 Какви са категориите?
Конкурсът има 5 категории, в които могат да се номинират дървета:
- „Дърво с корен 2014“ - всички изпратени номинации участват в тази основна кате-

гория на конкурса.
- „Млад природолюбител” – в тази категория се приемат номинации за дърво или 

група дървета, които са засадени и/или чието развитие се подпомага и следи от деца, 
младежи, младежки групи, детски градини, училища, ученически клубове и кръжоци. 

- „Дървото на нашето семейство” – тук ще бъдат разглеждани предложения за дървета, 
които са засадени и/или грижата за които е семейна инициатива и традиция, в която 
водеща роля и участие имат децата с помощ от техните родители или баби и дядовци. 

- „Дърво с бъдеще” – в тази категория участват всички млади фиданки или отраснали 
дървета, включително застрашени от изчезване видове и сортове, за които някой се 
грижи и осигурява тяхното бъдеще.

- „Вековните дървета говорят” – категория за предложения за вековни дървета, на-
миращи се на територията на цялата страна, които са свързани с исторически събития 
или значими личности от нашето минало.
Как да участвате?
Изпратете ни вашата номинация по електронна или стандартна поща до 14 септември 2014 г. 
За да участва в конкурса, тя трябва да съдържа:
• История на дървото
Вашата история, свързана с дървото, или разказ за връзката на дървото със събитие 

и/или личност от българската история.
• Поне 3 снимки на дървото (в електронен формат)
На снимките да се вижда цялото дърво, като може да изпратите и отделни части от 

него по своя преценка (корона, клони, интересни форми и образувания по стъблото и 
кората, др.). Снимките да са с добро качество (резолюция) и кратък пояснителен текст 
към всяка от тях.

• Местоположение на дървото
Населено място или местност, където расте дървото 
(при възможност, но не задължително - и GPS координати).
• Описание на дървото
Вид, височина, обиколка, възраст.
• Категория 
Категорията/ите, за които номинирате дървото. Ако вашата 

номинация отговаря на изискванията и на други категории 
в конкурса, но не сте ги споменали, тя автоматично ще бъде 
разглеждана за участие и в тях.

• Информация за номиниращия
Име и населено място, възраст, адрес за кореспонденция, електронна поща, телефон за връзка.
Номинациите се приемат на:
• ел. поща: tree@bepf-bg.org
• факс: (02) 951 54 46
• адрес: гр. София 1612, кв. Хиподрума, ул. Феликс Каниц 13, ет. 1, Фондация „Еко-

Общност“
Конкурсът „Дърво с корен“ не търси и не оценява литературни или фотографски уме-

ния, а историята и изгледа на дървото с предаденото от разказвача отношение към него.
Номинации за несъществуващи днес или рисувани дървета няма да бъдат разглеждани.
Приемат се номинации само за дървета, които се намират на територията на България.
Всички изпратени номинации ще бъдат публикувани и видими във фейсбук групата 

Конкурс „Дърво с корен“ след постъпването им за участие. Те ще съдържат също и 
имената и населеното място на номиниращия/номиниращите, освен ако участниците 
изрично не заявят желание имената им да не се обявяват.
Как ще протече конкурсът?
Номинациите ще бъдат разгледани от независимо четиричленно жури, което ще излъчи 

10 финалиста в основната категория „Дърво с корен 2014”, 3 финалиста в категория 
„Вековните дървета говорят” и ще отличи победителите в допълнителните категории 
„Млад природолюбител”, „Дървото на нашето семейство“ и „Дърво с бъдеще”.
Финалистите в „Дърво с корен” и „Вековните дървета говорят” ще участват в онлайн 

гласуване на интернет страницата на фондация „ЕкоОбщност“, което ще се проведе 
от 1 до 31 октомври 2014 г. Победител ще стане дървото, събрало най-много гласове в 
съответната категория. 

 Награди
Дървото, спечелило титлата „Дърво с корен 2014”, ще получи подходяща грижа - оглед 

на състоянието му от специалист и оздравителни мерки, и/или поставяне на информаци-
онна табела и дървено ограждение при необходимост. То автоматично става финалист 
в конкурса „Европейско дърво на годината 2015”, в който ще представи България на 
международно ниво.
Участниците в конкурса, изпратили номинациите на дърветата-победители в четирите 

допълнителни категории - „Дърво с бъдеще”, „Млад природолюбител”, „Дървото на 
нашето семейство“ и “Вековните дървета говорят”, ще получат награди, осигурени от 
партньорите на конкурса: ваучер за рафтинг от „Адвенчър нет”, абонамент за списание 
National Geographic Kids Bulgaria, таблет, настолни или логически игри от Ятото. Награ-
дите ще бъдат връчени на церемонията по награждаване, която ще се проведе през м. 
ноември тази година и на която ще бъдат обявени класирането и победителите в конкурса.

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - МАЙМУНАТА  
Веднъж князът отишъл в маймунската гора. Както го видели, 

маймуните се изпокрили в паника, останала само една маймуна, 
която изобщо не му обръщала внимание и подскачала от клон на 
клон, сякаш показно. Князът пуснал стрела в нея, но тя я хванала 
в полет. В отговор князът заповядал на приближените си всички 
да стрелят по нея, полетял дъжд от стрели и маймуната паднала 
мъртва. Тогава князът се обърнал към своя приятел Йен-Буй: 

-Видя ли какво се случи? Това животно рекламираше ума и способностите си. То вярва-
ше, че е недосегаемо, вярваше в силата и майсторството си. Помни тази случка! Никога не 
показвай пред хората най-добрите си качества. 
Когато се върнали в двореца, Йен-Буй станал ученик на княза, той ден и нощ работел върху 

себе си, за да се избави от всичко, което го прави да изпъква. Скоро в кралството вече никой 
не знаел нито как да се държи с него, нито пък как да го манипулира..... 
Тази история съдържа един от най-тайните ключове на Дао. Дао казва, че всичко, което е 

прекрасно в човека, трябва да се пази и съхранява дълбоко. Това, което е истинско във вас, 
трябва да се съхранява в сърцето, защото, когато истината е скрита в сърцето, тя израства 
като зърно, попаднало в благодатна почва. Ако го измъкнете навън, за да го види всеки, то 
просто умира, умира без полза. Така във вас никога няма да цъфнат цветя. Обръщайте се във 
всичко истинно и прекрасно като към зърно. Внимателно му предоставете почва в сърцето 
си и не го демонстрирайте на всеки и навсякъде. 
Но всеки прави обратното. Това, което е неправилно, вие криете и не искате никой да види, 

а това, което е прекрасно-дори ако и не е така-вие непрекъснато изваждате на показ пред 
всички, вие го демонстрирате, опитвате се да го рекламирате, да го прославите. 
От това идва и гасненето на човека-защото уродливото расте, а истинското се губи и из-

съхва. Неистинското расте, то става зърно и дава плодове, а истинското се изхвърля и умира. 
Обръщайте се към всичко, което е истинно и прекрасно във вас, като към зърно.... 

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

1 Септември 2014г., Понеделник, 
Световен ден на мира 
Отбелязва се в деня на нападението на Германия над Пол-

ша, с което започва Втората световна война (1939 – 1945)
Начало на Църковната нова година; свети Симеон 

Стълпник (Симеоновден)
СИМЕОНОВДЕН, Летен Симеон
Имен ден празнуват: Симеон, Симеона, Симон, Симона, 

Симо, Сима, Симана, Смиляна, Мона, Моню, Божан, Божана.
Християнски празник в чест на св. Симеон Стълпник и неговата майка Св. 

Марта. С него се полага началото на църковната Нова година.
Обреди и Традиции
Българите наричат празника Симоновден, Летни Симеоновден, Симеон 

орач, Симеон сърп. Летният Симеоновден образува близначна двойка със 
зимния Симеоновден (3 февруари); обредността и на двата празника е твърде 
сходна, защото в основата й лежи представата за преход. Двата дни, посвете-
ни на св. Симеон маркират две срещуположни точки в календара. Зимният 
Симеоновден обозначава прехода от зима към пролет, а летният — от лято 
към есен. Така те стават ориентири в земеделската дейност, сигнализиращи 
пролетна и есенна оран и сеитба.
С този празник започва есенната оран; светецът се смята за покровител на 

орачите, затова го наричат Симеон орачо, Симеон стълпник, а денят му — 
Нова година, стопанската нова година.
На Симеоновден започва бруленето и събирането на орехите.
В навечерието на празника жените носят семето за посев в храма, за да 

бъде благословено. В ранното утро на Симеоновден замесват обредни пити, 
парчета от които слагат в кърмата на впрегатния добитък. На рогата им на-
низват кравайчета и червени вълнени конци.
Поверия за Симеоновден
Народната традиция изисква на Симеоновден да не се дава назаем на този 

ден и нищо не се изнася от къщата, защото така ще се изнесе плодородието.
Не се кладе огън, докато не се върне стопанинът от полето, за да се пред-

пазят посевите от пожари.
Жените не перат и не простират, за да не са празни класовете; забранена е 

всякаква домашна работа, свързана с вълна, за да не нападат вълци стадата.
Ден на движението на необвързаните страни
 Чества се от 1981 г. На тази дата през 1961 г. в Белград представители на 

25 държави от Африка,Азия и Европа участват в Първата конференция на 
необвързаните страни

5 Септември 2014г., Петък, Св. прор. Захария и праведна Елисавета
Имен ден празнуват: Захари, Зарко, Захарина, Зара, Елисавета, Елизабет, 

Елиза, Бети, Бетина, Ветка, Лиза
6 Септември 2014г., Събота, Ден на Съединението на България

Съединението е обявен за официален празник на 
страната с решение на Народното събрание от 18 
февруари 1998 г. 
Съединението на България е актът на фактическото 

обединение на Княжество България и Източна Руме-
лия през есента на 1885. То е координирано от Българ-
ския таен централен революционен комитет(БТЦРК). 
Съединението се извършва след бунтове в различни 

градове на Източна Румелия, последвани от военен преврат на 6 септември 
(18 септември по нов стил) 1885, подкрепен от българския князАлександър 
I и ръководен от майор Данаил Николаев.

КОНКУРС „ДЪРВО С КОРЕН 2014“
Петото юбилейно издание на конкурса „Дърво с корен” се провежда от 

7 юли до 14 септември 2014 г.Конкурсът приема предложения с истории и 
снимки на дървета от цялата страна, за да ги събере, разкаже на по-широка 
публика и вдъхнови пътувания и общуване с природата.
Търсим дървото, което и до днес носите в сърцето си покрай детски спо-

мени от лятото. Дървото, под което провеждате родови срещи или събори. 
Дървото, което ви е впечатлило с величие, осанка и природна сила. Дървото, 
от което сте паднали по време на бригада. 
Дървото, което...
Каква е вашата история и кое е то? Разкажете я!
„Дърво с корен” е конкурс, който се стреми да събере разкази за дървета, 

които не задължително са най-впечатляващи на вид, но които с нещо са оста-
нали или остават в сърцата и спомените на хората - с природната си красота, 
с историческо събитие, със забавно преживяване, което е развеселило вас 
или компанията ви, с изненадващо откритие.
Ако има дърво, което вие, вашето семейство и приятели или пък целият 

квартал, град, село обичате, цените и няма как да забравите, разкажете ни 
за него. Изпратете ни любима случка, история или легенда, свързана с това 
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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



Въпрос: Работодателят ми ме уволни с налагане на 
дисциплинарно наказание „уволнение“. След малко 
повече от месец отмени със заповед наказанието и 
на основание същата изготви нов трудов договор и 
ме върна. За периода от уволнението до възстано-
вяването ми на работа полага ли ми се заплащане 
и стаж?
Отговор: В чл. 344, ал. 2 от КТ е предвидено, че рабо-
тодателят може и по свой почин да отмени заповедта 
за уволнение до предявяването на иск от работника или 
служителя пред съда.
При отмяна на заповедта за уволнение от работодателя 
настъпват същите правни последици, както когато за-
поведта е отменена от съда – възстановяване на работа, 
обезщетение по чл. 225 КТ, признаване на трудов стаж. 
Съгласно чл. 225, ал. 1 и 2 от КТ при незаконно уволне-
ние работникът или служителят има право на обезще-
тение от работодателя в размер на брутното му трудово 
възнаграждение за времето, през което е останал без 
работа поради това уволнение, но за не повече от 6 
месеца. Ако през посочения период работникът или 
служителят е работил на по-нископлатена работа, той 
има право на разликата в заплатите. 
При оставане без работа през посочения от Вас пери-
од – „малко повече от месец“ работодателят Ви дължи 
обезщетение по чл. 225 КТ.
Съгласно чл. 354, ал. 1, т. 1 КТ за трудов стаж се при-
знава и времето, през което работникът или служителят 
е бил без работа поради уволнение, което е признат от 
компетентните органи – от датата на уволнението до 
възстановяването му на работа. На това основание вре-
мето на незаконно уволнение следва да бъде признато 
за трудов стаж от работодателя, вкл. и в случаите когато 
уволнението е отменено от него. 

Въпрос: Имам навършени 58г.,трудов стаж 1-ва 
категория 10г.-от 1978 до 1989г.-приравнен стаж 
43г.Мога ли да се пенсионирам и след 2015г?
Отговор: Съгласно действащата към момента редакция 
на разпоредбата на §4 от Преходните и заключителни 
разпоредби на Кодекса за социално осигуряване до 31 
декември 2014 г. включително, мъжете, които са рабо-
тили 10 години при условията на първа категория труд 
или 15 години при условията на втора категория труд, 
могат да се пенсионират при навършване на възраст 52 
години и 8 месеца при първа категория труд и 57 години 
и 8 месеца при втора категория труд, и ако имат сбор 
от осигурителен стаж и възраст 100. Когато изпълните 
посочените условия, Вие ще може да се пенсионирате 
при условията на §4 от ПЗР на КСО. Следва да имате 
предвид, че при определяне на правото на пенсия за 
ранно пенсиониране осигурителният Ви стаж, придо-
бит при условията на първа и втора категория труд се 
превръща в стаж от трета категория труд, при условията 
и реда на чл.104 от КСО, при което три години осигу-
рителен стаж от първа категория или четири години от 
втора категория се зачитат за пет години стаж от трета 
категория. Определянето на изискването за наличие на 
сбор от осигурителния стаж и възрастта – 100 се прави 
след превръщане на стажа по описания ред. 
Следва да имате предвид, че единствено компетентен 
да определи дали отговаряте на посочените изисквания 
за придобиване на право на пенсия е Националният 
осигурителен институт. Затова по този въпрос следва 
да се обърнете към него.

получат  помага-
лото. Заявката се 
изпраща по мейл 
до Асоциация „Ро-
дители“.
Родителите ку-

пуват  шкафчета 
и  диспенсъри  за 
вода, за да намалят 
тежестта на уче-
ническите раници. 
При едно неразумно подреждане школските чанти 
могат да стигнат и до 10 кг. В много училища обаче 
вече има осигурени втори комплекти учебници и 
шкафчета, където децата да оставят помагалата си, 
вместо да ги мъкнат на гърба си.
Там, където няма, пък родителите закупували или 

изработвали такива. Майки и татковци осигурявали 
и диспенсъри в класните стаи, за да не мъкнат децата 
им тежки бутилки с минерална вода, които качват 
допълнително теглото на ученическата чанта. Еки-
път за физическо също е препоръчително да остава 
в училище.
В наръчника е записано още, че раницата трябва да 

е в ярък цвят, висока не повече от 30-40 см. Според 
добре известните препоръки на здравните експерти 
ученическата чанта не трябва да е по-тежка от 15% 
от теглото на детето.
Така едно дете с тегло около 25 кг не трябва да 

носи раница, която да тежи повече от 3-4 кг. Друга 
важна препоръка е да се използват и двете презрамки 
на чантата, защото това осигурява по-равномерно 
разпределение на тежестта. Презрамките пък трябва 
да са добре уплътнени, за да не претриват раменете 
на децата.

ГЕРМАНИЯ ПЛАНИРА ЗАТЯГАНЕ НА 
ПРАВИЛАТА ЗА ИМИГРАНТИТЕ ОТ ЕС   
Германското правителство представи проектозакон 

за намаляване на „социалните туристи“ от държави 
в Европейския съюз, като обяви, че ще експортира 
тези, които злоупотребяват с щедрата германска со-
циална система, и няма да допуска завръщането им 
в страната за период 
от пет години.
Правителството 

предлага шестмесе-
чен срок за пребива-
ване за европейски-
те граждани, които 
стоят без работа в 
Германия. Само на 
онези, които дока-
жат после, че имат перспектива да получат работа, 
ще бъде удължено разрешителното за пребиваване.
Европейски граждани, за които се подозира, че 

са злоупотребили с германската социална система, 
може да стават обект на забрана за повторно влизане 
в страната. 
Германският министър обясни, че според новото 

предложение, граждани от ЕС, които злоупотребяват 
с германската социална система, може да бъдат осъ-
дени на до три години затвор или да бъдат глобени, 
ако бъдат признати за виновни за предоставяне на 
неверни или непълни информации за статута си на 
пребиваване в страната.
Германия ще въведе и по-внимателен контрол на 

хората, опитващи се да получат осигуровки. Германия 
по принцип подкрепя правото на гражданите да се 
придвижват свободно в ЕС. Предложението на пра-
вителството трябва да бъде одобрено от парламента 
и ще влезе в сила от 2015 г. 

   СТУДЕНТИТЕ  И  З Д Р А ВНО ТО
ОСИГУРЯВАНЕ . . .

По данни на НАП над 70% от редовните студенти, 
които са български граждани, имат пропуски в здрав-
ното осигуряване за един, два или три месеца. От на-
чалото на 2010 г. при повече от три неплатени вноски 
за последните три години се губят здравни права. 
Така не малко студенти могат да се окажат без право 
да ползват безплатните здравни услуги, осигурени от 
Националната здравноосигурителна каса.
В типичния случай про-

блемът идва от това, че уче-
ниците завършват средното 
си образование до края на 
юни на текущата година, а 
започват следването си през 
септември или октомври. 
В диапазона юли - септем-
ври те не са осигурени за сметка на републиканския 
бюджет, защото не попадат в нито една от двете кате-
гории. За този период бъдещите студенти трябва да 
платят сами здравноосигурителните си вноски.
Проверка на НАП показа, че болшинството от 

студентите не знаят това свое задължение. За това 
агенцията стартира информационна кампания, в която 
се очаква да се включат най-големите университети 
в България и най-посещаваните студентски сайтове. 
От НАП са изпратили писма до ректорите на висшите 
учебни заведения с предложение да участват в кам-
панията по информиране на студентите. Като допъл-
нение, от приходната администрация са подготвили 
и разпространили  диплянки, в които се разясняват 
задълженията на редовните студенти, които са българ-
ски граждани, свързани със здравното им осигуряване.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ОЩЕ ЧЕТИРИ ЕЛЕКТРОННИ
УСЛУГИ ОТ НАП

Четири нови електронни услуги са достъпни на 
интернет страницата на НАП, услугите са разрабо-
тени по Оперативна програма „Административен 
капацитет“
При новите услуги са валидни общите правила за 

достъп и работа с информационната система на НАП 
като за ползването им се изисква идентификация с 
квалифициран електронен подпис (КЕП) и подаване 
на заявление. Една от услугите представлява връчване 
и предоставяне на документи на клиентите на НАП в 
рамките на контролни производства. 
Чрез нея клиентите могат да получат изпратените за 

връчване по електронен път документи в рамките на 
извършвани контролни производства. Могат до бъдат 
връчвани документи и чрез препратка за сваляне в из-
пратено от системата електронно съобщение до елек-

тронен адрес за 
кореспонденция 
на задълженото 
лице. 
Друга  елек -

тронна  услуга 
предоставя въз-
можност за по-
даване на доку-
менти от страна 
на клиентите на 

НАП по собствена инициатива или след поискване 
от страна на орган по приходите. По електронен 
път вече може да се направи и справка за връчените 
и получените от НАП и подадените от клиентите 
към агенцията документи в рамките на контролни 
производства. 
Четвъртата услуга предоставя справка за приклю-

чилите и текущи контролни производства. Понасто-
ящем в електронната услуга е налична информация 
за текущите ревизии и проверки и за приключилите 
производства, възложени след 1 януари 2009 г. В 
бъдеще ще се натрупва информация за ревизии и 
проверки, възложени след старта на системата - 19 
август 2014 г.

ФЕРМЕРИТЕ МОГАТ ДА ПРОВЕРЯТ 
ЗАСТЪПВАНИЯТА НА ПЛОЩИ

ЗА ПОДПОМАГАНЕ
 Земеделските производители вече могат да направят 

справка дали в декларираните за подпомагане от тях 
площи има застъпвания, къде са застъпванията и какъв 
е размерът на двойно декларираните площи.

 Информацията е публикувана на официалната 
интернет страница на ДФ „Земеделие” – www.dfz.
bg в секция „Системата за индивидуална справка 
по Директни плащания“ - http://iacs-online.dfz.bg/
apex/f?p=2012.

 Стартирана е и процедурата по изпращане на уведо-
мителни писма за установените застъпвания. В срок до 
20 работни дни от получаването на уведомително пис-
мо, но не по-късно от 1 декември 2014 г., кандидатите 
трябва да се явят в съответната областна дирекция на 
ДФЗ и да предоставят документи, доказващи правото 

за ползване на 
застъпените 
площи.

 Такива до-
кументи  са 
нот ариал ен 
акт, договор 
за  наем  или 
аренда, реше-
ние на общин-
ските служби 
по земеделие, 

споразумения по чл. 37, ал. 4 от Закона за собственост-
та и ползването на земеделски земи и др.

 Кандидатите, които са направили електронна справ-
ка в сайта на ДФ „Земеделие” и са установили, че в 
декларираните от тях площи има застъпвания, могат 
да подготвят документите, доказващи правото за полз-
ване на земите. Тези документи могат да се представят 
в областните дирекции на ДФ „Земеделие” и преди 
връчване на уведомителното писмо.

 За Кампания 2014 по директни плащания чрез кръс-
тосани проверки бяха проверени над 1 млн. земеделски 
парцела с обща площ 3,890 млн. хектара (ха). Устано-
вените застъпвания са в размер на 43 хил. ха, или едва 
1,11% от всички декларирани за подпомагане площи.

 
 ПЪРВОЛАЦИТЕ ЩЕ СИ ЛЯГАТ В 21.00 ЧАСА    
Първокласниците да лягат не по-късно от 21 ч., за 

да получават необходимата им доза сън за възстано-
вяване и растеж. Такава препоръка ще бъде записана 
в новия наръчник за родители на първолаци, който ще 
бъде представен официално до началото на учебната 
година.
Помагалото е разработено от Асоциация „Роди-

тели“ и от образователното министерство.„Ранното 
лягане на децата е проблем, за който споделят много 
родители. То обаче е много важно за първокласни-
ците, които в момента израстват физически и инте-
лектуално. Затова е добре родителите да намерят 
ненасилствен начин да научат децата си да си лягат 
в 21 ч.“.

35 000 наръчника за първокласници ще бъдат разда-
дени на родителите на най-малките ученици. За целта 
обаче майки и татковци трябва да заявят желание да 

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2014 г.

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

организатори на хазартни игри и от оператори на те-
лефонна или друга електронна съобщителна услуга 
за проведени през предходния месец хазартни игри, 
при които залогът за участие е чрез цената на теле-
фонна или друга електронна съобщителна услуга. 
Внасяне на този данък от операторите на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга.
До 14-ти септември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно 

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

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 
място на изпълнение на територията на друга дър-
жава членка за данъчния период – месец август.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интра-

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

домление за неподаване на месечни декларации за 
август 2014 г.



след миене? Току-що изсушената коса най-често не е 
никак лесна за обработване. По-голям успех с ефектни 
прически ще имате, ако ги правите върху коса, която за 
последно е измита преди ден или два.
Освен това съвсем чистата коса е по-гладка, което 

може да доведе до по-лесното й измъкване от фибите, 
с които закрепвате прическата си. Дори сплитането на 
плитки се получава по-добре, когато косата не е минала 
току-що през водната струя.
Цветът на боядисаната коса ще се задържи по-дълго
Миенето на косата всеки ден вреди на цвета й и в 

резултат води до по-чести посещения до фризьорския 
салон с цел боядисване. Ефективен трик за по-дълго-
то задържане на цвета е косата да се мие през два дни. 
Добре е също така да използвате специален шампоан 
за боядисана коса, за да предотвратите изсветляването 
на оттенъка.
Подобрява здравината
Нанасянето на шампоан върху косата по-често от не-

обходимото води до отмиването на естествените масла, 
които се съдържат в нея. Оказва се, че колкото по-голя-
мо количество шампоан използвате при миене, толкова 
по-небляскав вид придобива косата.
Спестявате време
Всяка жена знае, че измиването и изсушаването на 

косата отнема немалка част от времето. За дълги коси 
процедурата се удължава значително. Ако съкратите 
ежедневните „ритуали” за грижа за косата, ще спече-
лите и повече време, което да оползотворите с други 
важни дейности.

ПЛУВАНЕТО Е МНОГО ПОЛЕЗНО 
ЗА ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ

Човек е свързан с водата още от утробата на май-
ката. Там развитието му е изцяло във водна среда. Но 
какво се случва след раждането? Защо повечето от нас 
“забравят” това ценно умение, дадено ни от природата 
и в най-добрия случай започва да се учи “от нулата”, а 
в по-лошия никога не се научава?
Всъщност навиците ни да плуваме не изчезват вед-

нага след като се родим. Те се запазват до към 3 месеца 
и след това, ако не се развиват “водните рефлекси” по-
степенно закърняват. Ето защо специалистите са убе-
дени, че ако детето е здраво и се развива добре, още от 
2-3-седмична възраст могат да се започнат занимания-
та по плуване. Това ще позволи да се формират основ-
ни навици и ще приучи детето да обича водата. Ако не 
започнете със заниманията до 3-месечна възраст не е 
беда - никога не е късно да се научиш да плуваш.
Защо плуването е по-

лезно за детето?
За ползите от плува-

нето всички знаем, но  
в какво точно се изра-
зяват те: нормализира 
кръвното налягане и е 
профилактика на сър-
дечно-съдовите заболя-
вания; помага за общото 
закаляване на органи-
зма и укрепва имунитета; повишава общата издръж-
ливост на организма, укрепва мускулите, особено тези 
на гърдите и гърба, краката, ръцете, корема; укрепва 
опорно-двигателния апарат и органите, профилактич-
но средство при плоскостъпие, помага за формиране-
то на правилната стойка; въздейства благоприятно на 
дихателните органи и е отлично профилактично сред-
ство при много заболявания на дихателните органи; 
ефективно се бори с излишните килограми, а това е 
за съжаление често срещан проблем при днешните 
деца; подобрява настроението, помага да се справим 
с безсънието и стреса, влияе положително на общото 
състояние на нервната система
Не забравяйте старата народна мъдрост “Здрав дух в 

здраво тяло”. Доказано е, че деца, които от най-ранна 
възраст развиват физическата си активност много по-
добре се справят в интелектуалното си развитие, пси-
хически са по-устойчиви, по-малко са подложени на 
стрес и депресии, по-добре общуват с връстниците си, 
а социалната адаптация при тях е без проблем.

ЗАБЛУДИ И МИТОВЕ – ХЛЯБЪТ,
ШОКОЛАДЪТ И КАФЕТО

От хляб се пълнее
Не е вярно, особено ко-

гато става дума за пълно-
зърнест хляб. В него има 
много баластни вещества, 
които на практика не съ-
държат никакви калории. 
Те обаче пълнят стомаха 
и му създават работа, т.е. 
засищат и помагат за отслабването. Също така регулират 
действието на целия стомашно-чревен тракт. Освен това 
поддържат стомашната флора и понижават холестерина.
Съвет: Яжте пълнозърнест хляб.
От тъмен шоколад не се пълнее 
И това не е вярно. Дали ще изпапате 100 грама нату-

рален, тъмен, млечен или обогатен със сметана шоколад 
е все тая, калориите при всички видове са между 520 и 
560. Същото количество, което се съдържа в едно нор-
мално ястие.
Всеки шоколад се състои от какаова маса, какаово мас-

ло и захар.
В млечния шоколад има повече мляко на прах или пък 

сметана. Така той става по-светъл, с по-плътен и по-ма-
зен вкус. Тъмният шоколад пък съдържа повече какаова 
маса, която е по-мазна. Неговият вкус е по-остър и по-
интензивен.
Едно от обясненията за предполагаемия му диетичен 

ефект е, че той по-бързо засища желанието за шоколад. 
Освен това тъмният шоколад е и по-здравословен, защо-
то в какаото има вторични растителни вещества, които 
предпазват от ракови заболявания.
Съвет: Ако сте на диета, няма значение с какъв шоко-

лад ще прегрешите.
Кафето действа отводнително
Грешка! Само при хора, които не са свикнали с кафето, 

се забелязва диуретичен ефект.Организмът обаче много 
бързо се нагажда, така че количеството кафе, което пиете 
на ден, трябва да се причисли към общото количество 
течности.
Внимавайте и с кофеина. Повече от четири кафета на 

ден вече са не особено здравословни. Отводняването и 
без това не помага за отслабването, защото чрез него гу-
бите само вода, но не и мазнини. А с водата изхвърляте и 
важни минерали и соли, нужни на организма. Има опас-
ност да навредите на сърцето си.
Съвет: При диети за отслабване се откажете от всякак-

ви медикаменти за отводняване! Пийте повече течности, 
поне два литра на ден.

8 СЪВЕТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ
СЛЕД РЕМОНТ 

Лятото е предпочитан сезон за извършване на ремонт-
ни дейности у дома, защото предлага идеалните клима-
тични условия – времето е топло и не особено ветровито. 
Проблемите обаче идват след това с почистването. Ви-
жте нашите 8 съвета за почистване след ремонт.
Независимо колко внимателни сте били по време на 

ремонта, дали сте покрили подовете и мебелите с найлон 
и вестници, на места винаги остават малки капчици боя, 
дебел слой прах, капки от фугираща смес или цимент. 
Понякога се получава така, че препаратите и силното 
търкане не са достатъчно решение, затова тук на помощ 
идват нашите 8 съвета за почистване след ремонт:

• След като сте приключи-
ли с боядисването, изплакне-
те четките от боята с хладка 
вода. За да запазите мекотата 
на косъма и да ги използвате 
отново при следващ ремонт, 
ги накиснете за кратко в смес 
от вода и омекотител, а след 
това отново изплакнете.

• Не бързайте да минавате плочките в банята с препа-
рат. Първо почистете на два пъти със суха микрофибър-
на кърпа и след това започнете мокрото почистване. По 
този начин прахът пада по-лесно.

• Алуминиевата дограма също е покрита с прах и сле-
ди от ремонта. Забършете я с парцал, напоен с хладък 
разтвор от вода и 2-3с.л. оцет.

• Разтвор от 1л вода и 2-3с.л. лимонов сок (или оцет) 
върши работа и за почистване на пода от петна от вар, 
цимент или латекс.

• Ако някъде откриете следи от силикон, не бързайте 
да го търкате с мокра кърпа, защото ще зацапа мястото 
допълнително. Изчакайте да изсъхне и след това внима-
телно го отлепете или отстранете с помощта на нож.

• Следите от боя по краищата на стъклата на прозор-
ците може да отстраните с помощта на памук, напоен с 
лакочистител. За да избегнете обаче подобни проблеми 
за в бъдеще, минавайте ъглите и ръбовете на прозореца 
със сапун – така боята няма да полепва.

• Ако срещате трудности с почистването на някое пет-
но след ремонта, опитайте с разтвор от амоняк и вода.

• В случай, че миризмата на прясно боядисано ви 
дразни,поставете в стаята купичка със сола или сода би-
карбонат, за да абсорбира неприятния аромат.

ЗАЩО НЕ ТРЯБВА ДА МИЕТЕ
КОСАТА СИ ВСЕКИ ДЕН?

Ако сте от жените, които мият косата си всеки ден, 
най-добре е да преосмислите тази практика. Третиране-
то на косата с шампоан и други най-различни продукти 
не е добре да се прилага твърде често. 
Улеснява правенето на прически
Случвало ли ви се е косата ви просто да не се „под-

дава” на изправяне или къдрене с преса непосредствено 
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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.

Смокиня 
Ficus Carica L.

 За родина на смокинята се сочи Югозападна Ма-
лая Азия. Тази култура има промишлено значение в 
страните около Средиземно море и в други страни с 
по-мек климат. България се смята като северна граница 
на разпространение на смокинята. У нас смокинята е 
разпространена главно в дворовете и лични стопанства. 
Напоследък тази култура започна да добива промишле-
но значение в Южното Черноморие и района на Петрич.
Смокиновите плодове се използуват в прясно и 

преработено състояние, като конфитюри и сладка от 
зелени плодове, мармелади и компоти. Подходящи са и 
за сушене. Богатият химичен състав обуславя високата 
хранителна стойност на смокиновите плодове. Те се 
ценят като диетично и лечебно средство за регулиране 
дейността на храносмилателната система и при сърдеч-
носъдови заболявания.
Смокинята в по-топлия и влажен климат на субтро-

пика образува дърво с големи размери, а в по-северните 
и по-хладни райони, какъвто е нашият, смокинята най-
често представлява храст с няколко стъбла или образува 
издънкови туфи. У нас смокинята се развива най-добре 
в райони с по-топла зима. 
Препоръчва се при: диарии, дизентерии, за налагане 

на рани и язви на кожата, против пърхут - чисти го и 
заздравява епидермиса.
Начин на употреба: Под форма на отвара - 1 супена 

лъжица нарязани листа се вари 1-2 мин в 1 чаша вода и 
се оставя да престои 30 мин. Пие се 3 пъти на ден по 1 
чаша. Една супена лъжица от същата отвара, примесена 
с половин чаена лъжичка зехтин е много добро средство 
против нервни спазми. Против пърхут се ползва същата 
отвара, като още в 
началото преди да 
заври към водата 
се добавя половин 
чаена лъжичка мор-
ска сол и 1 супена 
лъжица винен оцет 
- втрива се в коре-
ните.
Като продукт
Смокиня – листа
Може да се из-

ползва при: задух, кашлица, болки в стомаха, червата.
Външно приложение: за гаргара при зъбобол и въз-

палено гърло, за компреси при циреи, бюргер.
Начин на приложение: 2 супени лъжици от билката 

киснат 1 час в 400 грама вряла вода. Прецежда се. Пие 
се 4 пъти дневно по 100 грама преди ядене.
Опаковка: 40гр. сухи листа в целофанов плик.
Билков чай, добавка към храната.

СКАРИДИ НА ТИГАН
С КЪРИ И ЛИМОН

Продукти:
- 400 г скариди
- 1 лимон
- 4 с.л. зехтин
- 4 скилидки чесън
- 1/2 ч.л. къри
- сол
- 1 стрък магданоз
Приготвяне:
Скаридите (400 г) 

се обелват без опаш-
ките и се накисват в марината от зехтин (4 с.л.), пре-
сован чесън (4 скилидки), сол, къри (1/2 ч.л.), прясно 
изцеден лимонов сок и ситно накълцан магданоз.
След 10 минути скаридите се поставят в нагорещена 

мазнина в дълбок тиган и се готвят не повече от 10 
минути. След това се подреждат на дървени шишове 
и се поднасят.

Организирали конкурс за най-добър касоразбивач. Състе-
завали се американеца, германеца и Бай Ганьо.
Регламентът бил следния: светлината ще бъде изгасена за 

една минута, като през това време състезателите ще трябва 
да отворят касата и да вземат парите.
Американецът бил първи. Загасили свтлината. Когато след 

минута свтнали отново, той още се мъчел да отвори сейфа.
Дощъл ред на германеца. Изгасили, а когато светнали той 

точно вземал парите.
Излязъл и Бай Ганьо. Изгасили, засекли една минута. Ко-

гато тя изтекла съдиите се опитали да светнат, но лампата 
не светнала.
Тогава се чул глас в тъмното:
- Абе Ганьо, току що открадна 100 милиона! За какъв дявол 

ти е крушката?


