
Във връзка с отпочване на новата учеб-
на 2014/2015 година и организиране на 
безопасността на учениците, както и с 
цел недопускане на ПТП на територията 
на населените места от община Сатовча и 
спазване изискванията на наредба №1 за 
опазване на обществения ред в общината 
кметът на общината издаде нарочна запо-
вед, с която се разпорежда за срочното ос-
вобождаване на тротоарни пространства и 
улични платна.
Със заповедта е възложено на кметовете 

на кметства в срок до началото на учеб-
ната 2014/2015 година – 15-ти септември 
да организират освобождаването на тро-
тоарните пространства и уличните платна 
от дърва за огрев, сушилни, оборски тор, 
строителни материали и други, които ще 
възпрепятстват нормалното движение на 
хора и автомобили.

Съгласно заповедта кметовете на кмет-
ства е необходимо да уведомят населени-
ето по подходящ начин,  да организират и 
съблюдават за изпълнението й с цел недо-
пускане на ПТП на територията на насе-
леното място.
Цялостния контрол по изпълнението 

на заповедта е възложен на заместник-
кмета Елхан Кълков.

8 - 14 септември 2014 г., година (X), 36 /464/

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

При участието си в четвъртия световен 
шампионат „World Folk 2014“, проведен в 
периода 21- 31 август на сцените в Бургас, 
Несебър, Обзор и Свети Влас момичетата 
от ДФГ „Зорница” при читалище Сатовча 
получиха сребърен медал и диплом за съх-
раняване на автентичното пеене. 
Организатори на шампионата са Светов-

ната асоциация на фолклорните фестива-
ли, Европейската асоциация на фолклор-
ните фестивали и Световната фолклорна 
академия. Официалното откриване се про-
веде на 22 август в амфитеатър „Арена“ в 
Свети Влас. Всеки от седемте концерта на 
шампионата бяха с продължителност меж-
ду 5 и 6 часа. Освен концертите, в програ-
мата бяха включени и други съпътстващи 
събития като дефиле на участниците, ра-
ботни срещи и ретроспективна изложба, 
представяща лица и моменти от предходни 
шампионати.
Критериите, по които групите бяха оце-

нявани, са качество, степен на сложност 
на танцовите композиции, сценично пове-
дение и визия, които момичетата от ДФГ 
„Зорница” в Сатовча покриха изцяло.
Момичетата от ДФГ „Зорница”  за висо-

кото отличие се конкурираха измежду 90 
фолклорни колектива с над 2000 изпъл-
нители от десетки държави от целия свят, 
сред които Индонезия, Хърватска, Русия, 
Турция, Иран, Грузия и много други, също 
така и състави от всички етнографски об-
ласти на България.
Добрата подготовка момичетата полу-

чиха от ръководителката на групата Ка-
терина Коджаманова, която е и секретар 
на читалище Сатовча. Групата изпълнява 

предимно автенти-
чен фолклор, а най 
голяма е силата и 
признанието на 
публиката с уни-
калното им ”пеене 
на високо“.
С присъдените 

награди момичетата 
от певческата група 
при ДФГ „Зорни-
ца” при НЧ”Св. Св. 
Кирил и Методий 
-1926” с. Сатовча, за 
сетен път показаха, 
че имат прекрасни 
гласове и носят тра-
дициите на родният край в сърцето и душа-
та си. Тяхното отлично изпълнение и награ-
дите, които получиха са доказателство за 
техният талант и любов към съхраняването 
на песните на Сатовча. Момичетата доказа-
ха, че са достоен наследник на големите от 
групата „на високо” при читалище Сатовча.   
Заслужено присъдени  награди.:
1. Диплом – за съществен принос в съх-

раняването и развитието на света – тради-
ционни фолклорни изкуства;

2. Диплом – почетни представители на 
ІV Световен шампионат по фолклор;

3. Диплом  - лауреати на фестивала;
4. Диплом  – носители на бронзов медал 

за автентичен фолклор от 29.08.2014 г.;
5. Диплом  - носители на сребърен ме-

дал за автентичен фолклор от 30.08.2014г.;
6. Диплом – носители на званието 

световен вицешампион по фолклор от 
30.08.2014г.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, 
ПРЕДИ ДА ГЛАСУВАТЕ

ЦИК съветва да проверите дали сте вписани коректно в предварителни-
те избирателни списъци чрез обявения списък от съответната общинска 
администрация, или чрез интернет страницата на ГРАО по адрес или ЕГН
Кои са важните дати, с които е по-

лезно да сте наясно преди вота на 5 
октовмри.

 Проверка списъци в ГРАО
 Централната избирателна комисия 

съветва да проверите дали сте впи-
сани коректно в предварителните из-
бирателни списъци. Това може да се 
направи на място в обявения списък 
от съответната общинска администра-
ция или чрез интернет страницата на 
ГРАО по адрес или ЕГН.

 Права на ученици и студенти
Ако те са редовно обучение, навър-

шили 18 години, могат да гласуват в 
населеното място, където учат, ако то 
е различно от населеното място по по-
стоянния им адрес. В изборния ден – 5 
октомври, те трябва да представят на секционната избирателна комисия:

- Документ за самоличност;
- Редовно заверена за съответната учебна година ученическа книжка или 

за последния семестър студентска книжка;
- Декларация по образец – Приложение № 74-НС от изборните книжа, че 

не са гласували и няма да гласуват на друго място.
 Машинно гласуване
 На 5 октомври в 300 избирателни секции в 5 изборни района в страната 

ще се проведе експериментално машинно гласуване. ЦИК препоръчва на 
гражданите, които гласуват в една от тези 300 секции, първо да гласуват 
с хартиена бюлетина и чак след това да участват в машинното гласуване. 
Данните от машинното гласуване не се вземат предвид при отчитане на 
окончателните резултати от гласуването, тъй като се провежда експеримен-
тално.
Изчерпателна информация как протича процесът на машинно гласуване 

ще намерите в избирателните секции.
Ако сте български гражданин, който желае да гласува извън страната, 

трябва до 9 септември да заявите желанието си чрез писмено заявление 
по образец – Приложение № 22-НС от изборните книжа. То се пода-
ва до дипломатическото или консулско представителство на България 
в съответната държава или чрез електронно заявление през интернет 
страницата на ЦИК.
На 13 септември ЦИК определя местата в държавите и броя на секциите, 

които ще се образуват извън страната.
До 14 септември хората с трайни увреждания могат да подадат заявление 

по образец – приложение №17-НС от изборните книжа до общинската ад-
министрация за гласуване с подвижна избирателна кутия.
До 20 септември можете да подадете заявление, ако искате да гласуватe 

по настоящ адрес, а не по постоянен (вписан в личната ви карта). Заявлени-
ето е по образец – приложение №14- НС от изборните книжа и се подава до 

кмета на общината, 
района или кметство-
то по настоящ адрес. 
Преди това трябва 
да имате направена 
актуална адресна ре-
гистрация за настоящ 
адрес.
На 24 септември 

общинската админи-
страция публикува 
списък на заличените 
лица.
Избирател, който 

е открил името си в 
него, има право да се 

запознае с основанието за заличаване и в срок от три дни, до 27 септември, 
да подаде заявление по образец – приложение № 15-НС от изборните кни-
жа, за да бъде изключен от този списък. Заявлението се подава до кмета на 
общината. Искането се разглежда незабавно. Отказът на кмета може да се 
обжалва в срок от 24 часа пред административния съд. Решението на съда 
е окончателно.
В изборния ден избирателят ще бъде допуснат да гласува само ако пред-

стави удостоверение от общината по образец – приложение №18-НС от 
изборните книжа, че няма основание да е в списъка на заличените лица и 
има право да гласува.
До 29 септември хората с трайни увреждания, които са пропуснали да 

подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия, могат да го 
направят, но само в случаите, когато в населеното място вече има назначе-
на подвижна избирателна комисия.

При участието си в четвъртия световен предимно автенти

ОТНОВО  С  ВИСОКО  ОТЛИЧИЕ 
ДЕЦАТА  ОТ  ДФГ  „ЗОРНИЦА”
ПРИ  ЧИТАЛИЩЕ  САТОВЧА

б



НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 
„ТВОРЦИТЕ В ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ НА МОЯ РОДЕН КРАЙ”

Краен срок: 19 септември 2014 г.
Община Стара Загора, Народно читалище „Ро-

дина 1860” – Стара Загора, клуб „Млад писател” 
и вестник „Teen’s Paper” организират Национален 
литературен конкурс за есе „Творците в духовното 
развитие на моя роден край”.
Конкурсът е в две възрастови групи:
- Първа група - до 13 години.
- Втора група - до 18 години.
Есетата ще бъдат приемани на e-mail: teen_stzagora@abv.bg до 19 септември 2014 година.
Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури. И в двете възрастови 

групи ще бъдат номинирани най-добрите три литературни творби. Организаторите ще 
раздадат и поощрителни награди. Награждаването ще стане в навечерието на 5 ОК-
ТОМВРИ - ДЕН НА СТАРА ЗАГОРА 2014 година. 

СТАЖАНТ IT И УЕБ ДИЗАЙН
Максофт е една от водещите фирми в областта на рекламното и интернет обслужване 

на малки и средни български фирми. 
В областта на интернет решенията Максофт поддържа стотици интернет сайтове на 

фирми от различни браншове със собствена система за управление на съдържанието, 
разполага със собствен алгоритъм за оптимизация на интернет сайтове (SEO) и упра-
вление на онлайн репутацията (ORM).
Ако Вие сте 
студент специалност информатика / компютърни технологии или
сте завършили средно или висше образование в специалност свързана с IT техноло-

гиите
имате базови познания в Уеб дизайна и програмирането
и желаете да научите повече за
- уеб дизайна
- програмирането на PHP
- работата с MySQL, JQuery и 

JavaScript
- възможностите на XML 
- SEO оптимизацията на сайтове 
- рекламата и маркетинга в интернет
работейки върху реални проекти, можете да кандидатствате за тази позиция. 
За да кандидатствате моля
- попълнете приложеният въпросник
- опишете мотивите си да кандидатствате за позицията
- ако имате опит в графичния дизайн приложете превю на ваши проекти
- приложете снимка и CV при възможност. 
Контакт се осъществява само с одобрените кандидати.  
Повече информация на http://www.jobs.bg/f2444667
Краен срок: няма посочен

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА -
ДУМИЧКА КАЗАНА НА ВРЕМЕ   

„ - Тате, защо винаги подаряваш рози на мама?
- Защото,сине, жените са като розите. Майка ти ме научи 

на това. Нали си виждал розовите храсти в двора на баба си. 
Преди да разцъфнат не изглеждат толкова привлекателни, 
колкото сме свикнали да ги виждаме в двора на баба ти или 
по витрините на магазините, нали? Само стъбла с бодли и 
листа и напъпил цвят. И жените са така - не допускат туко 
така някой да види истинското им аз, защитават се, предпаз-
ват се да не бъдат наранени, опитват се да бъдат независими, 
свободни... И само правилните хора, които обичат и могат да 
чакат, ще успеят да видят онази красота на жената, за която се 
пишат поеми след поеми... И както когато розата разцъфне, 
се превръща в най-красивото цвете в градината на баба ти и 
ароматът му се усеща от толкова далече, същото се случи и с 
майка ти. Отначало тя изобщо не ми вярваше, искаше да бъде 
независима, но аз не се отказах. Обичах я, тя беше красива, 
беше очарователна, дори когато беше със „своите бодли“ и чаках, чаках докато тя не 
реши да ми се довери. И тогава, когато тя „разцъфна“... Сине, няма друг такъв момент. 
Тя се превърна в най-прекрасното цвете сред цветята. Просто защото беше Моята роза. „

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

8 Септември 2014г., Понеделник, 
> Рождество на Пресвета Богородица (Малка Богороди-

ца) в календара на Българска православна църква
Рождество на Пресвета Богородица, също Рождество Бого-

родично, Малка Богородица или Рожен е църковен празник 
посветен на рождението на Богородица. В календара на 
Българска православна църква празника се отбелязва всяка 
година на 8 септември, в календара на Македонската пра-
вославна църква и другите източноправославни църкви по стария календар 
празникът се чества на 21 септември.
Рождество Богородично е един от трите големи празника в източноправо-

славния календар посветени на Богородица, празникът също е и сред 12-те 
най-големи религиозни празника в календара на църквата.

> Ден на международна солидарност на журналистите
Чества се от 1958 г. по решение на Международната организация на жур-

налистите
> Световен ден за борба с беса
Отбелязва се от 2007 г. по инициатива на британския Съюз за контрол на 

беса, създаден през януари 2006 г. за разпространението на информация за 
предпазването на хора и животни от болестта бяс

> Международен ден на грамотността
 Отбелязва  се на 8 септември. Обявен e от ООН на 

17 октомври 1965 и честван за пръв път през 1966 г. 
Призван е да усили действията на обществото към 
разпространение на грамотността.
През 2002 г. Общото събрание на ООН (с Резо-

люция № A/RES/56/116) обявява „Десетилетие на 
грамотността на ООН“, а на следващата година утвърждава представения от 
генералния секретар план за „Десетилетието“ (Резолюция № A/RES/57/166). 
ЮНЕСКО става координатор на международно ниво по съгласуването и 
стимулирането на проявите предвидени в инициативата.

9 Септември 2014г., Вторник, Световен ден на 
красотата
Празникът се чества по инициатива на Международ-

ния комитет по естетика и козметология (CIDESCO), 
световната организация в областта на естетиката и 
козметологията, която е основана в Брюксел през 1946 
година и има свои отделения в 33 страни. С развитието 

на козметиката и козметологията, празникът на красотата стана необходимост 
и през 1995 г. бе взето решение за неговото съществуване. Вече десет години 
(от 2003 г.) той се почита не само от жените, но и от стилисти, дизайнери, 
фризьори, модисти, фитнес инструктури и модели.

13 Септември 2014г., Събота, Празник на българските инженерни 
войски 
На 13 септември 1878 г. със заповед по Българската земска войска е създа-

дена първата строева сапьорна рота. Това е и рождената дата на инженерни 
войски на Българската армия. 

14 Септември 2014г., Неделя, 
> Всемирно въздвижение на Светия и Животворящ Кръст Господен 

(Кръстовден)
Въздвижение на Светия Кръст Господен или по-популярното Кръстовден 

е един от Дванадесетте велики християнски празника. Празнува се на 14 
септември.
Българската православна църква извършва поклонение на кръста Господен 

четири пъти в годината - на третата неделя от Великия пост, наречена Кръс-
топоклонна, на Велики петък, на 1 август и на 14 септември.

> Професионален празник на Национална служба „Пожарна безопас-
ност и защита на населението” и на българските пожарникари
Годишнина от учредяването през 1905 г. на първото професионално обе-

динение на пожарникарите в България. Обявен за празник с Решение на 
Министерски съвет от 12 септември 1995 г.

СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ 
НА ПРОВИНЦИЯ JIANGXI, КИТАЙ

Краен срок: 20 септември 2014 г.
За привличане на повече чуждестранни студенти да 

дойдат да учат във висши учебни заведения в провин-
ция Дзянси и засилване на международната репутация 
Дзянси, правителството създаде държавна стипендия за 
чуждестранни студенти.
Стипендия: 25 000 RMB (около 2900 евро) на година 

за докторанти и студенти по магистърски програми; 20 000 RMB (около 2300 
евро) на година за студенти бакалаври, както и 6000 RMB (ca.600 евро) за 
гостуващи учени, пребиваващи в Китай в продължение на най-малко 6 месеца.
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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

Месец септември е. Първият месец с 
буквара „Р”.  Започва началото на есента. 
Но месец септември е най-забележителен 
в нашата нова история от гледна точка 
на събития. Ще се опитам да ги изложа 
в календарен ред с кратки мнения за от-
делните дати. 

5 септември 1944 год. - Командващият 
Трети Украински фронт маршал Толбухин 
обявява война на България. Забележете! 
Не съветското правителство, а маршал 
Толбухин. До същата дата България е в 
дипломатически отношения със СССР. 

6 септември 1885 год. Една от най-ве-
ликите дати в нашата история. Народът 
ни сам нарушава клаузите на Берлинския 
договор и се извършва Съединение между 
Княжество България и източна Румелия. 
Все още има предложения тази дата да 
бъде наш национален празник. В истори-
ята остана като дата на Съединението с 
главна буква. 

8 септември 1944 год. - Провежда се 
втория референдум в България, референ-
дума е за премахване на монархията и 
провъзгласяване на България за Народна 
република. Около този референдум се 
водят различни спорове, но фактът е, че 
сме република. 

9 септември 1944 год. – От национален 
празник се превърна в една от най-проти-
воречивите дати в новата ни история. За 
едни е преврат, за други въстание против 
фашизма, за трети началото на опит да 
избегнем Трета национална катастрофа. 
Преценете сами!

22 септември 1908 год. - Ден на неза-
висимостта. Още една несправедливост 
е премахната от клаузите на Берлинския 
договор. Тази дата също е предлагана за 
национален празник, защото родината 
ни от Княжество България се превръща в 
царство България.

23 септември 1923 год. - Датата на 
Септемврийското въстание. Тълкувания 
най-различни, но все пак то си остава 
въстание. Мисля, че великият поет Гео 
Милев му дава най-точната оценка. Дали 
„Септември ще бъде май” , ще остави на 
идните поколения за преценка.

29 септември 1918 год. – Много ва-
жна дата в новата ни история. Героя от 
Дойран Генерал Владимир Вазов разбива 
войските на съглашението (три френски, 
четири английски и две гръцки дивизии) 
и докладва в генералния щаб. Пътят към 
Солун е открит. Нашите политици използ-
ват тази локална победа и на тази дата 29 
септември 1918 год. се сключва Солунско-
то примирие. Една от най-важните точки 
е, че войски на нашите съседи Гърция 
и Югославия нямат право да навлизат в 
наша територия. При други обстоятел-
ства, ако нямаше тази точка за родината 
ни щеше да бъде страшно. Представете 
си само окупационни войски от сърби и 
гърци да навлязат в нашата родина. 
Септември е! Един месец от нашия 

календар. С колко поука, мъдрост и реали-
зъм можем да погледнем към тези важни 
събития от нашата история.

Автор: Кирил Караколев

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 



прекратяване на трудовия договор (вкл. и при прекра-
тяване по чл. 331 от КТ). 
Следователно ако са налице условията и на двете раз-
поредби, работникът или служителят би имал право и 
на двете обезщетения – по чл. 222, ал. 3 и по чл. 331, 
ал. 2 КТ). 

Въпрос: Освободен съм от работа преди няколко 
дни. През 2013г. за кратък период съм бил самооси-
гуряващо се лице като собственик на фирма. Този 
период смята ли се за получаване на обезщетение 
за безработица?
Отговор: За да получавате обезщетение за безрабо-
тица трябва да отговаряте на следните изисквания 
(съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигу-
ряване): да имате внесени или дължими осигурителни 
вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца 
през последните 15 месеца преди прекратяване на 
осигуряването и да имате регистрация като безработен 
в Агенцията по заетостта; да нямате отпусната пенсия 
за осигурителен стаж и възраст или професионална 
пенсия за ранно пенсиониране в Република България, 
или отпусната пенсия за старост в друга държава; да не 
упражнявате трудова дейност, за която да подлежите 
на задължително осигуряване. Паричните обезще-
тения за безработица се отпускат, изменят, отказват, 
спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват 
с разпореждане на длъжностното лице, на което е 
възложено ръководството на осигуряването за безра-
ботица в териториалното поделение на Националния 
осигурителен институт. В тази връзка Ви препоръчвам 
да се консултирате с експертите в териториалното 
поделение на НОИ, занимаващо се с обезщетенията 
за безработица. Координати за връзка ще намерите на 
адрес (www.noi.bg)/ рубрика „Контакти”

Въпрос: Имам неизползван годишен отпуск от 
2008 г Мога ли да използвам този отпуск през тази 
календарна година?
Отговор: Предвидената в закона 2- годишна погаси-
телна давност (чл. 176а от КТ) се прилага занапред и 
не се прилага за неизползвания платен годишен отпуск 
до 31 декември 2009 г., т. е. неизползваният отпуск за 
2008 г. може да се ползва до прекратяване на трудово-
то правоотношение. Поради това можете да ползвате 
този отпуск през 2014 г. след писмено разрешение на 
работодателя (чл. 173, ал. 6 от КТ). 

Въпрос: От няколко месеца съм в болнични, поради 
рискова бременност. Имам ли право на ваучери за 
храна, давани от работодателя, тъй като друг път, 
когато съм била в болнични са ми били давани и за 
дните, когато съм била в болнични, а сега не ми ги 
дават?
Отговор: Съгласно чл. 14 от Наредба № 7 от 9.07.2003 
г. за условията и реда за издаване и отнемане на раз-
решение за извършване на дейност като оператор на 
ваучери за храна и осъществяване дейност като опе-
ратор, ваучери за храна се предоставят при условия, 
уговорени между работодателя и представителя/ите на 
работниците и служителите и/или на представителя/
ите на национално представените синдикални орга-
низации в предприятието. Чрез ваучерите за храна 
работодателите предоставят на работещите по трудови 
правоотношения или по договори за управление слу-
жители средства за храна отделно от възнаграждението 
им (чл. 2, ал. 1 от наредбата).
От горното е видно, че ваучерите за храна не са част 
от работната заплата на работниците и служителите.
Предоставянето на ваучери за храна може да бъде 
извършено по реда на чл. 294 от Кодекса на труда 
със средствата за социално-битовото и културното 
обслужване на работниците и служителите, тъй като 
ваучерите за храна са социални придобивки, пре-
доставени в натура на работниците и служителите, 
когато са предоставени по реда и начина, определен 
в чл. 293 от КТ.
Поради това предоставянето на ваучери за храна само 
за месеците, в които работниците и служителите са по-
лагали труд, е възможно, ако това е записано изрично 
в решението на общото събрание на работниците и 
служителите в предприятието.

изплащане на стипендии на учениците за постигнати 
успехи в областта на спорта. Средствата са предвиде-
ни в централния бюджет като част от Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби и с тях 
ще бъдат осигурени 59 стипендии.
Програмата беше приета през м. април т. г. Тя 

предвижда насърчаване на творческите, научните и 
спортните заложби и потребности на деца с изявени 
дарби, заели призови класирания в национални и 
международни конкурси, състезания и олимпиади, 
чрез еднократно финансово подпомагане и едного-
дишни стипендии.
Реализирането на предвидените мерки ще позво-

ли ранно откриване и насочване на деца с изявени 
спортни заложби и създаване на спортен резерв, 
насърчаване и подпомагане участието и достойното 
им представяне в състезания от държавния и между-
народния спортен календар, създаване на мотивация и 
положителна нагласа в децата за системни занимания 
с физически уп-
ражнения и спорт 
и стимул за по-
стигане на спорт-
ни резултати.
През  м .  юни 

бяха отпуснати 
над 137 хил. лв. за 
учениците от дър-
жавните спортни 
училища.

  
 МЗХ ДАДЕ УКАЗАНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ 

ПЛАЩАНИЯ ПРИ ЖИВОТНИ,
ЗАСЕГНАТИ ОТ СИН ЕЗИК

Всички фермери, чиито стада са засегнати от за-
боляването Син език и са декларирали преживни 
животни по схемите за директни плащания, могат 
да подават заявления за наличие на форсмажорни 
обстоятелства. За целта те трябва да представят до-
кументи, доказващи форсмажор – заболяването Син 
език по преживните животни в срок до 2 октомври 
2014 г. –  т.е. 10 (десет) работни дни след периода на 
задържане, за кампания 2014.
Мерките се предприемат предвид продължителния 

период на разпространение на заболяването Син език 
и предприетите действия за ликвидиране на болестта. 
Това се посочва в указания на Министерството на 
земеделието и храните, изпратени до  ДФЗ – РА, по 
отношение на кандидатите по директни плащания, в 
стопанствата на които е констатирано, заболяването 
„Син език” по 
преживните 
животни.

 С л у ч а и -
те  при  кои -
т о ,  п о р а д и 
забраната за 
придвижване 
на  животни , 
кандидати по 
схеми за ди-
ректни плащания не могат да извършат замяна на 
животни, заявени за подпомагане (съгл. чл. 16 (6) от 
Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните 
изисквания за участие в одобрените схеми за наци-
онални доплащания и за специфично подпомагане) 
ще бъдат разглеждани, като случаи на извънредни об-
стоятелства. За целта земеделските стопани трябва да 
подадат заявление за замяна в сроковете, определени 
в наредбата и да посочат невъзможността за замяна.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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НА 5 СЕПТЕМВРИ ЗАПОЧНА
ПРИЕМЪТ НА ДОКУМЕНТИ

ЗА ПРОДАЖБА НА МЛЕЧНИ КВОТИ
 От 5 септември ДФ „Земеделие“ стартира приемът 

на заявления за продажба на индивидуални квоти. 
Крайният срок е до достигане на вече заявените за 
купуване квоти, но не по-късно от 10 октомври.
Заявленията за ку-

пуване се подаваха 
от 1 до 25 август, 
като броят им дос-
тигна 2,5 кг квота за 
доставка и 115 000 
кг за директна про-
дажба. И през тази 
година  се  запази 
фиксираната цена за 
покупко-продажба от 
0,01 лв. за килограм мляко за доставки и 0,01 лв. за 
килограм мляко за директни продажби, определена 
със заповед на министъра на земеделието и храните.
Квотната борса е част от квотната система, въве-

дена в рамките на ЕС. У нас тя се прилага за шести 
пореден път, като целта ѝ да постигне максимален 
баланс между търсенето и предлагането на мляко и 
млечни продукти.

БАНКНОТАТА ОТ 2 ЛЕВА 
СТАВА НА МОНЕТА

 От началото на 2015 г. хартиената двулевка ще 
бъде заменена от монета. Тя ще е украсена с образа 
на Паисий Хилендарски.
Вече готовият проект е изработен от експертите 

на монетния фвор по поръчка на Централната банка. 
Монетата ще се доближава максимално до дизайна на 

сегашната банкнота.
Металите, от които 

ще бъде изработена, са 
два – бял и жълт, както 
е при монетата от 1 лев. 
За разлика от нея оба-
че вътрешната част на 
двулевката ще бъде от 
жълт метал, а външният 
кръг – от бял. Монетата 

от 2 лева ще бъде и по-голяма.
Веднага след като бъдат изсечени и пуснати новите 

монети, ще започне изтеглянето на повредените и 
замърсени хартиени два лева. Банкнотите обаче ще 
продължават да са законно платежно средство. 

 НОТАРИУСИТЕ С ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО 
КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР    

От 1 септември нотариусите имат директен достъп 
до кадастъра и имотния регистър, като свалените по 
този начин документи като скици например, вече ще 
се признават за официални.
Редът, по който ще става това беше договорен меж-

ду изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър (АГКК) и председателя на 
Съвета на нотариусите. Двамата подписаха спора-
зумение относно реда и условията за осъществяване 
на отдалечения достъп на нотариусите до информа-
ционната система на кадастъра и имотния регистър.
Съгласно последното изменение на Закона за ка-

дастъра и имотния регистър от юни 2014 г. скиците 
и схемите за недвижимите имоти, предоставени на 
нотариусите чрез отдалечен достъп до информацион-
ната система на кадастъра и имотния регистър, имат 

силата на офици-
ален документ, 
издаден от АГКК, 
и могат да бъдат 
ползвани за но-
тариалното про-
изводство.
Разработена е 

функционалност, 
която дава въз-

можност на нотариусите, използвайки достъп до 
информационната система на кадастъра, да получават 
официални документи, необходими за нотариалното 
производство.
Функцията е тествана с група нотариуси, като от 1 

септември услугата е достъпна за всички нотариуси.
Тази услуга ще съкрати времето за реализиране 

на сделките с недвижимите имоти, ще повиши си-
гурността на данните за собствеността и ще доведе 
до намаляване на задълженията на гражданите и 
бизнеса в този процес, е посочено в съобщението на 
министерството.
Във връзка с усъвършенстването на обслужването 

на гражданите, в АГКК е създадена и възможност 
официални документи да могат да бъдат заявявани 
и получавани от гражданите във всяка една точка 
на страната, независимо от местонахождението на 
недвижимия им имот. Също така разглеждането на 
обекти в кадастралната карта може да бъде извърш-
вано и чрез интернет, безплатно, обещават от АГКК.

СТИМУЛИРАТ ФИНАНСОВО
ТАЛАНТЛИВИТЕ СПОРТИСТИ
ОТ ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА   
Над 65 хил. лв. са осигурени за 59 стипендии
Правителството одобри допълнителни трансфери 

по бюджетите на общини в размер на 65 475 лв. за 

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2014 г.

До 15-ти септември: 
ЗКПО
Месечните авансови вноски за септември 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 август

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведом-
ления за загубване, повреждане или унищожаване на 
свидетелството за регистрация на фискалното устрой-
ство през месец август
До 20-ти септември: 
ЗСВТС
Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации -пристигания/изпращания за месец август 
2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с 
възникнало текущо задължение.

Въпрос: Работодателят ми предлага прекратя-
ване на трудовите правоотношения по чл.331 
като ми предлага 13 брутни работни заплати.
Длъжен ли е да ми изплати и обезщетение по 
чл.222 ал.3,тъй като имам необходимият трудов 
стаж за пенсиониране?
Отговор: Съгласно чл. 222, ал. 3 от КТ, при пре-
кратяване на трудовото правоотношение, след като 
работникът или служителят е придобил право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо 
от основанието за прекратяването, той има право на 
обезщетение от работодателя в размер на брутното 
му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако 
е работил при същия работодател през последните 
10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в 
размер на брутното му трудово възнаграждение за 
срок от 6 месеца. Обезщетението може да се изплаща 
само веднъж.
От цитираната законова разпоредба е видно, че 
обезщетение за съответния срок се дължи от ра-
ботодателя, когато към датата на прекратяване на 
трудовия договор, работникът или служителят е 
придобил право на пенсия за осигурителен стаж и 
възраст. Работодателят дължи обезщетението ако 
работникът или служителят отговаря на посоченото 
условие, независимо от конкретното основание за 



ПОНИКВАНЕ НА ПЪРВИТЕ
БЕБЕШКИ ЗЪБИ

Поникването на първите бебешки зъби определено е 
от онези големи събития, които вълнуват всички вкъ-
щи. Понякога обаче поникването на млечните зъби е 
съпроводено от болки и дискомфорт. Какво трябва да 
знаете за поникването на първите бебешки зъби?
Първи зъбчета при бебето
Първите зъбчета при бебето поникват най-често око-

ло шестия месец, но при някои деца е възможно да се 
появят по-рано (към края на четвърти и началото на 
пети месец) или по-късно (около седми или осми ме-
сец). В началото се показват долните два централни ре-
зци, а няколко седмици по-късно излизат и горните два 
зъба. Около първия рожден ден усмивката на малчуга-
на има вече цели осем зъбчета. А до средата на втора-
та годинка или около третата излизат всички двадесет 
млечни зъби.
Важно е да се следи с какво темпо се показват бебеш-

ките зъби,защото бавното поникване може да е сигнал 
за проблем. Късната поява на млечните зъби е симптом 
на недостиг на калций в детския организъм, а в някои 
случаи и на рахит.
Симптоми на поникване на млечни зъби
Никой не знае кога точно ще се появят първите зъби 

на бебето. Има обаче симптоми, които намекват на ро-
дителите, че моментът е настъпил.Повечето деца стават 
неспокойни и раздразнителни, често плачат и проявя-
ват капризи. Сънят е нарушен, възможно е да изгубят и 
апетит, защото имат болки във венците.
Един от най-явните знаци 

за поникване на първите бе-
бешки зъби е желанието на 
детето да дъвче играчките и 
биберона си. Сред разпрос-
транените симптоми са също 
опитите на малчугана да на-
пъха юмрука си в устата и 
дърпането на ушите. Преди 
да се появят първите млечни 
зъби се забелязва и усилено 
отделяне на слюнка.
Някои деца изглеждат бледи, уморени и апатични, 

когато им никнат зъби.При други бебета обаче поник-
ването на зъбите е по-тежко и е съпроводено с висока 
температура, хрема, обилно потене, възможно е и пов-
ръщане. Бузите и устните са зачервени.
Как да успокоите бебето?
За да облекчите неприятното усещане, лекарите съ-

ветват да охладите венците. Това може да стане като 
намокрите кърпа с вода и я подържите в хладилника, 
а след това я сложите на устата на бебето. Охладени 
напитки и пюрета също вършат работа. Ако вече сте за-
почнали да захранвате детето, може да му дадете парче 
банан или ябълка, които преди това сте оставили за мо-
мент във фризера.
Друг вариант е да му направите масаж на венците. 

След като сте си измили ръцете, с показалеца разтрийте 
бебешките венци. Първоначално детето ще се бунтува, 
но после ще усети облекчение. Опитайте се също да му 
отвлечете вниманието като го забавлявате с играчки, 
като го гъделичкате и му говорите. Така разсейвате бол-
ката и бебето се концентрира върху играта.
Ако нищо не помага, обадете се на личния педиатър и 

се консултирайте с него. Не е изключено да ви изпише 
някакви обезболяващи.
Още съвети за поникване на първите бебешки зъби
• Тъй като бебешката кожа е чувствителна, не е из-

ключено да се появи обрив около устата заради по-
вишеното слюноотделяне. За да избегнете проблема, 
задължително дръжте под ръка или в бебешката колич-
ка повече кърпички, с които да забърсвате бебешките 
слюнки.

• Уверете се, че всички бебешки играчки са идеално 
чисти, за да не попаднат микроби в устата на детето, 
когато то „дегустира“ някоя от тях.

• Когато никнат първите бебешки зъби, родителите 
трябва да са още по-внимателни и наблюдателни. Има 
опасност детето да се задави, докато облекчава болките 
си, гризейки биберона или някоя играчка.

ЛЕЧЕНИЕ С БРЕЗА
Знаете ли, че освен красиво и открояващо с бялата 

си кора дърво, брезата е и билка с незаменими лечебни 
свойства. Ето как и за какво лечение да прилагате бил-
ката бреза.
С лечебна цел се използват листата и кората на бре-

зата, богати на витамин С, дъбилни вещества, етерични 
масла и др. Изключително полезен е и сокът от бреза, 
който се добива чрез прорязване на ствола на дървото. С 
лечебна цел се използва и сок от корените на растението.

С каква лечеб-
на цел се прилага 
билката бреза?
Хората, страда-

щи от атеросклеро-
за, бъбречни забо-
лявания (особено 
при камъни в бъ-
бреците) и инфек-
ции на пикочните 
пътища, кожни 
проблеми, ревма-

тизъм, заболявания на храносмилателния тракт, стомаш-
ни язви се повлияват изключително добре от лечение с 
бреза. Растението има силно противовъзпалително, оч-
истващо, диуретично, детоксикиращо, пикочогонно и 
потогонно действие. Пречиства кръвта, подобрява обмя-
ната на веществата в организма и стимулира отделянето 
на жлъчен сок.
Смята се също, че сокът от бреза облекчава симптоми-

те при настъпване на менопауза при жените и помага при 
проблеми с мъжката импотентност.
А заради високото съдържание на витамин С се смя-

та, че брезата подсилва имунната система и помага при 
лечение на анемия, вируси и настинки. Чаят от билката 
се използва и за сваляне на висока температура, тъй като 
води до обилно изпотяване.
Спиртовите извлеци, компресите и лапите с бреза пък 

помагат за бързото заздравяване на рани, както и за лече-
ние на кожни възпаления. 
Брезата успешно се използва и за лечение на отоци и 

премахване на целулит.
Брезата намира приложение и в козметиката. Запарка-

та от тази билка придава по-здрав вид на кожата, прави 
косата лъскава и стимулира растежа й, помага при пър-
хот. Маслото от пъпките на брезата пък се използва в 
парфюмерията заради приятния си аромат.

МЕБЕЛИ ЗА МАЛЪК ДОМ 
Малкият дом е уютен и симпатичен, а с правилното 

обзавеждане и подходящия декор може да бъде и мно-
го удобен. Вижте как да изберете най-добрите мебели за 
малък дом.
Двуместен диван
Ако нямате място за модерния ъглов диван, тогава из-

берете двуместен, може и в по-ярък цвят, за да служи 
като акцент в стаята. Освен това се продават модели дву-
местни дивани, които могат да се разтягат, така че когато 
имате гости и нямате друга стая, където да ги настаните, 
ще може да им предложите поне удобно легло и госто-

приемството си.
Модулна холна 

маса
Модулната хол-

на масичка пред-
ставлява две или 
три малки масич-
ки, като по-мал-
ката се пъхва под 
по-голямата. Защо 
са удобни? Защото 
когато сте сами и 

искате да имате повече място, държите другите две при-
брани, а когато ви дойдат гости и се нуждаете от по-го-
ляма холна маса, винаги може да изкарате другите две.
ТВ шкаф на колела
Предимството на ТВ шкафа на колела е, че пести мяс-

то, защото не е много широк. Освен това благодарение 
на своята мобилност, може да го местите, така че да от-
варяте място в единия ъгъл на стаята или да го позици-
онирате така, че да имате поглед към телевизора според 
гледната точка в момента.
Табуретки
Някои избират табуретки, които служат и като кош, в 

който да държите вестници, списания, детски играчки. 
Други харесват модели, които могат да се присъединя-
ват към дивана, така че да го правят по-голям. Трети пък 
предпочитат да използват табуретка вместо холна маса 
именно заради нейната мултифункционалност. Така или 
иначе получавате една мебел с няколко функции – едно 
от правилата за обзавеждане на малък дом.
Сгъваем плот
Ако кухнята ви е малка и нямате място за маса за хра-

нене, тогава помислете за сгъваем плот. Така, когато не 
ви трябва, ще имате пространство, за да се движите сво-
бодно, докато готвите. А сутрин ще можете да разпъвате 
плота, така че да закусвате спокойно.
Висока етажерка
Използването на високи мебели в малкия дом е добра 

стратегия, защото оползотворявате максимално прос-
транството не само в широчина, но и във височина. Ви-
соката и тясна етажерка ще успее да побере колекцията 
ви от книги, без да задръства стаята.
Мебели „трансформърс“ за детската
Този тип мебели са икономично и практично решение 

за детската стая. Обикновено се купуват, докато детето 
е още много малко, а в последствие с възрастта се тран-
сформират, така че да задоволяват нуждите му. Напри-
мер шкафът се превръща в самостоятелен скрин, леглото 
се разтяга или променя в бюро, над което има матрак.

8 - 14 септември 2014г., брой 36

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.

Карамфил
Eugenia Caryophyllata

Описание: Карамфиловото дърво е вечнозелено 
и расте на височина до 10–20 м. Има големи овални 
листа и пурпурни цветове в многобройни групи в 
съцветия по върховете на клоните.
Цветните пъпки първоначално са със светъл цвят, но 

постепенно стават зелени, след което се развиват до 
яркочервени и тогава са готови за бране. Карамфилът 
се бере, когато пъпките са 1,5 до 2 см дълги и се със-
тоят от дълга чашка, завършваща с четири разперени 
чашелистчета и четири неотворени венчелистчета, 
образуващи малко 
топче в средата.
Семейството на-

броява около 300 
вида, произхождащи 
от Европа, Северна 
Африка и Азия. Те 
са едно, дву и много-
годишни растения. 
Развиват силно раз-
клонена коренова 
система. Цветовете са прости или кичести, силно 
ароматни, разнообразно обагрени - розови, червени, 
жълти или бели. Създадени са много хибриди и сор-
тове с други багри и пъстри.
Разпространение: Карамфил се бере предимно в 

Индонезия (островите Банда, познати още като „ос-
трови на подправките“) и Мадагаскар. Отглежда се и 
в Занзибар, Индия и Шри Ланка.
Карамфилът е известен като подправка от неза-

помнени времена. Както повечето подправки е имал 
антисептично действие и е предпазвал хранопровода 
от инфекции.
Приложение: В стоматологията карамфиловото 

масло (или неговата главна съставна част ¬ евгенол) 
е употребявано като антисептик и ефикасно средство 
срещу болката.
Именно тези качества на маслото се използват при 

лечението на ревматизъм, артрит и инфекции на гор-
ните дихателни пътища.
Пробужда и прояснява мисълта. Афродизиак. 

Укрепва имунната система. Регулира нивото на не-
наситените мастни киселини, чиято липса води до 
стареене на организма.
Като продукт: Карамфил – плод
Може да се използва при: диабет, импотентност, 

храносмилателни смущения, като подправка.
Начин на употреба: 1 кафена лъжица от билката 

кисне 10 минути в 250 грама гореща вода. Пие се 3 
пъти дневно по 80 грама преди ядене.

ПИЛЕШКА СУПА СЪС СПАГЕТИ
И ОМЛЕТ

Продукти:
- 250 г пилешко месо
- 100 г спагети
- 3 яйца
- 1 стрък босилек
- 1 кубче пилешки бульон
Приготвяне:
Пилешкото месо (250 г) 

се сварява и се нарязва на 
ленти.
Яйцата (3 бр) се разбиват 

заедно с нарязания на сит-
но босилек (1 стрък) и се 
изпържват на омлет.
В останалата вода се разтваря бульонът (1 кубче), 

оставя се да заври и се добавят спагетите (3 бр), на-
трошени на дребно. След 5 минути варене се добавя 
пилешкото месо и омлетът нарязан на ленти. Овку-
сява се със сол и пипер и се сваля от огъня.

Пристигнал папата на посещение в София и се качил на 
едно такси за да разгледа забележителностите. Не след 
дълго решил и той да покара малко таксито, сменили се те с 
шофьора и продължили обиколката. По едно време ги спира 
полиция. Полицаят поискал документите, папата му отговаря:

- Ти не ме ли познаваш? Аз нямам, паспорт ето диаде-
мата и жезъла.
Погледал го полицаят, помислил дълго, пък решил да 

се обади на своя шеф.
- Шефе, да знаеш кой спрях?
- Кой си спрял, да не си спрял някой депутат?
- Не бе шефе, много по-голям от него.
- Да не е министър-председателя или президента?
- Не, още по високо ниво.
- Бе ти да не си спрял Дядо Господ?
- Ми сигурно ще е той след като папата го вози.


