
ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ  
Всяка година в края на лятото се разразя-

ват гръмотевични бури с мълнии и градуш-
ки, които причиняват значителни матери-
ални щети, а понякога и човешки жертви. 
Въпреки, че в днешно време има начини за 
защита от това природно явление, за хора-
та, които работят на открито има риск.
КАКВО ДА ПРАВИМ, КОГАТО 

НИ НАСТИГНЕ БУРЯ?
- Ако се намирате сред природата по 

време на гръмотевична буря, постарайте 
се да застанете далеч от високи дървета 
и самотно стърчащи канари. При наличие 
на сух предмет, седнете върху него. 

- Ако сте на открито, не лягайте и не 
докосвайте земята с ръце. Клекнете, като 
плътно прилепите нозе. Наведете главата 
си надолу и притиснете колене до гърдите 
си. Със скръстени ръце обхванете глезе-
ните на краката. Дръжте се на разстояние 
от съседа си. 

- Ако сте на колело, слезте от него. Не 
се хващайте и не дръжте метални пред-
мети, те привличат гръмотевиците. Отда-
лечете се от електропроводите за високо 
напрежение. Стойте настрани от метални 
конструкции, огради, парапети и други 
метални заграждения. 

- Подходящи места за подслоняване са 
дълбоките пещери. Застанете най-малко 
на 3 метра навътре от входа и се старайте 
да има поне метър свободно пространство 
от двете ви страни. Не се подслонявайте 
близо или под надвиснали скални маси. 

- Ако бурята ви изненада в река, езеро 
или басейн незабавно излезте от водата и 
се отдалечете. В случай че сте с лодка или 

сърф в морето бързо тръгнете към брега. 
- Когато се намирате в къща или на ра-

ботното място, трябва да изключите от 
мрежата телевизора, кабела от външната 
антена, компютъра, видеокасетофона и 
останалите електрически уреди. Затворе-
те вратите и прозорците. Стойте далеч от 
чешми, балконски врати, прозорци. 

- По време на пътуване с кола прибере-
те антената на колата. Ако падне гръм по 
време на движение, проверете гумите на 
колата, ако са обгорели, могат да се спу-
кат. 

- Незабавно легнете на земята, ако по-
чувствате изтръпване на части от тялото в 
резултат на ел. напрежение. 

- За защита от пряко попадане на мъл-
нии се изграждат мълниеприемници и 
мълниеотводи. Мълниезащитната инста-
лация на всяка сграда трябва да бъде пе-
риодично проверявана. 

- При градушка потърсете незабавно 
подслон, големите ледени късове могат да 
ви причинят травми и наранявания.

15 - 21 септември 2014 г., година (X), 37 /465/

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

Във връзка 
с усложнената 
епизоотична си-
туация на тери-
торията на об-
щина Сатовча, 
свързана със за-
боляването „Син 
език” по пре-
живните живот-
ни, ръководство-
то на  Общинска 
администрация 
Сатовча уведо-
мява животно-
въдите – канди-
дати по схемите 
за национални 
доплащания и 
за специфично 
подпомагане за 
кампания 2014 
година, в чиито 
ферми е констатирана  болестта  да пред-
приемат следните действия:

1. При загуба/смърт на заявени за под-
помагане животни в следствие „Син език”, 
стопаните е необходимо да уведомят Об-
ластните дирекции на Държавен фонд 
„Земеделие” – отдел „Прилагане на схеми 
и мерки за подпомагане”, не по-късно от 
2-ри октомври 2014 година.

2. Уведомлението се извършва чрез пода-
ване на заявление за форсмажорни обсто-
ятелства по образец, като към заявлението 
се прилагат доказателствени материали - 

протоколи от ветеринарно медицинските 
власти и екарисажни бележки, удостове-
ряващи загубата на животни в резултат на 
заболяването „Син език”.

3. Предвид продължителния период на 
разпространение на боластта, животновъ-
дите могат да предоставят доказателстве-
ни документи за форсмажорни обстоятел-
ства и еднократно/наведнъж, но в указания 
по-горе срок – 2-ри октомври 2014 година.

4. Животните фигуриращи в описаните 
по-горе документи следва да са идентифи-
цирани, посредством номер на ушна марка.

ИЗБОРИ 2014
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗБИРАТЕЛЯ 

1. Кой има право да гласува в изборите за народни представители на 5 
октомври 2014 г.? 
Право да гласуват в изборите 

за народни представители на 5 
октомври 2014 г. имат всички 
българските граждани, които: 

• са навършили 18 години към 
изборния ден включително;

• не са поставени под запреще-
ние;

• не изтърпяват наказание ли-
шаване от свобода.

2. Кой има право да гласува в 
изборите за народни представи-
тели на 5 октомври 2014 г. извън 
страната? 
Право да гласуват в изборите 

за народни представители на 5 
октомври 2014 г. извън страната 
имат всички български гражда-
ни, включително и тези които са 
в списъка с непотвърдени заявления от информационния масив на ЦИК, 
навсякъде, където има открити избирателни секции извън страната при 
спазване на следните условия: 

1. да представят валиден документ за самоличност - лична карта или 
паспорт;

2. да подадат декларация по образец (Приложение № 23-НС), която ще 
получат в съответната избирателна секция.

3. Как да заявите своето желание за гласуване в изборите за народни 
представители на 5 октомври 2014 г. извън страната? 
Чрез подаване на заявление по един от следните два начина: 
1. В писмена форма пред дипломатическото или консулското предста-

вителство на Република България в съответната държава. Това става в 
писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 22-НС) от из-
борните книжа не по-късно от 9 септември 2014 г., подписано саморъчно 
и подадено лично или чрез писмо до дипломатическото или консулското 
представителство на Република България в съответната държава.
Този образец не може да бъде използван за подаване на електронно за-

явление през интернет страницата на ЦИК или през електронната поща 
на комисията.

2. Чрез електронно заявление през интернет страницата на Централна-
та избирателна комисия. Електронните заявления могат да се подават не 
по-късно от 24,00 ч. българско време на 9 септември 2014 г.

4. Задължително ли е да подадете предварително заявление за гласу-
ване в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. извън 
страната? 
Подаването на писмено заявление за гласуване в изборите за народни 

представители на 5 октомври 2014 г. извън страната не е задължително 
- Вие може да упражните правото си на глас и когато не фигурирате в 
предварително съставения списък. 

5. Къде може да упражните правото си на глас в изборите за народни 
представители на 5 октомври 2014 г. извън страната? 
Правото си на глас в изборите за народни представители на 5 октомври 

2014 г. извън страната може да упражните в избирателна секция по Ваш 
избор. 
Предварително условие за произвеждането на избори извън страната и 

за образуването на секции извън страната е получаването на съгласие от 
съответната държава, като ръководителите на дипломатическите и кон-
сулските представителства на Република България задължително офици-
ално се обръщат до приемащата държава с молба за получаване на това 
съгласие. 
При наличие на съответно съгласие на приемащата държава, избирател-

ни секции се образуват в дипломатическите и в консулските представи-
телства на Република България, в сгради извън тях или в места, в които 
няма български дипломатически или консулски представителства. 

Продължава в следващ брой.

Във връзка

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА
ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ПРИ

ЖИВОТНИ, ЗАСЕГНАТИ ОТ СИН ЕЗИК

р рр р

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!
По случай  настъпващият Първи учебен ден – 15 

септември поздравявам всички учители, ученици и 
родители като им желая Новата 2014/2015 учебна 
година да бъде мирна, изпълнена със здраве, желание 
за нови познания и постигане на високи професио-
нални успехи.

На добър час!
д-р Арбен Мименов, 

Кмет на Община Сатовча 



БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ
ДА УЧАТ И РАБОТЯТ В ШВЕЙЦАРИЯ

От тази година „Висше училище международен колеж“ (ВУМК) дава възможност на 
българските студенти да учат и работят в Швейцария. Желаещите ще започнат следването 
си във ВУМК на английски език, след което ще продължат образованието си в Швейцар-
ското бизнес училище (Business and Hospitality Management School – BHMS) в Люцерн, 
без да се налага да държат допълнителни изпити, съобщиха от висшето училище.
Програмата е в рамките на три години – първите две в България, а третата в Швей-

цария. Двата семестъра в Швейцария са 
разделени на обучение и шестмесечен 
платен стаж, който може да се удължи до 
дванадесет месеца със стартова месечна 
заплата от 1810 евро.
Учащите ще могат да се възползват 

и от студентски заем, гарантиран от 
българската държава. Отделно висшето 
училище ще осигури стипендии в размер 
от 1000 до 2000 лв. на семестър в зави-
симост от успеха, съобщават от ВУМК. 
Завършилите успешно тригодишния курс 
ще получат швейцарска, британска и българска дипломи за висше образование.

BHMS е част от швейцарската група училища Бенедикт, открита през 1928 г., в която 
към момента учат над 15 000 студенти. Курсовете, които предлага институтът, са в об-
ластта на информационните технологии, търговията, бизнеса и туризма.
Повече информация ще намерите на сайта на ВУМК. 

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - ПРОШКАТА   
Един ден, когато шестгодишният малчуган обикаляше около 

баба си, за да провери какво ще му сготви за обяд, тя се сети 
да го попита за прощаването. 

- Какво се случи с онова другарче, на което трябваше да 
простиш?

- Простих му! Веднага, даже и подарък му направих.
- Браво, чедо! Много добре си постъпил! Учи се да проща-

ваш, че докато си малък е по-лесно. Децата лесно прощават 
и бързо забравят, но на възрастните им е трудно, а понякога и въобще не желаят да 
простят. Запомни, че прошката е велико нещо! Прощаването е светлина и живот, а който 
не прощава сее тъмнина и смърт.

- Бабо! Не ме плаши! Как така сее смърт? –  попита с треперещ глас момчето.
- Не се плаши, а се учи! Представи си човешкия живот като една голяма книжка с 

картинки за оцветяване, която Бог ни дава, когато се раждаме.Дава ни и бои с всички 
възможни цветове, които можем да си представим. Всеки човек сам си избира цветовете, 
с които да оцветява своята книжка. Ако избереш черната боя и почнеш да оцветяваш с 
нея цяла страница от книжката, какво ще се получи?

- Чернилка! Тъмнина! Ще изчезне цялата картинка.
- Браво! Ти си умно момче. Обърни внимание какво казват хората, когато са ядосани, 

обидени или сърдити: ”Като видях това или като чух онова, така се ядосах, че направо 
ми причерня пред очите”. Почват да оцветяват с черната боя и колкото по-дълго вре-
ме са в това състояние, толкова повече страници и картинки ще заличат и почернят в 
своята книжка. И ако никога не простят, те ще почернят цялата си книжка. Ще покрият 
всичките си картини с мрак и тъмнина и животът им ще изчезне.Тъмнината е смърт, 
но не е страшна. Един ден ще разбереш. Сега само вярвай и от нищо не се страхувай!

- Разбрах! Бабо, много си умна! Вече не ме е страх! Излизам на игра! – ведро извика 
момчето и целуна баба си по челото, преди да изтича навън.

- Бабо! – извика отново върналото се запъхтяно момче. – Знаеш ли, че ако ползваме 
само бялата боя, пак ще ни изчезне цялата картинка?

- Да! Прав си, сине! Животът не може да бъде нито бял, нито черен. Ние можем да 
живеем нормално и истински, само в един много цветен и пъстър свят. 

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

15 Септември 2014г., Понеделник,
• Световен ден за борба с лимфома
 Денят на лимфома е иницииран от американ-

ския актьор Роб Лоу под патронажа на Между-
народната организация „Коалиция за борба с 
лимфона”.
Статистиката показва, че на всеки 24 часа ня-

къде по света се регистрират 1000 нови случая 
лимфом, като 95% от хората не знаят нищо (или имат много малко познания) 
за проблема.
Лимфомът е злокачествено заболяване на кръвта и е петият по честота рак. 

Той засяга най-често лимфните възли, където  лимфоцитите започват да се раз-
множават неконтролируемо. След като се натрупат в лимфните възли, настъпва 
обхващане на  други лимфни зони и след време се засягат и съседни органи.

• Международен ден на демокрацията
Датата е обявена за такава в края на 2007 г. от Общото събрание на ООН. 

Основаният през далечната 1889 г. като асоциация на отделни парламентаристи 
Интерпарламентарен съюз днес има над 140 страни-членки, за които основопо-
лагащите идеи за мир, сигурност и междупарламентарен диалог представляват 
непреходни цели. През 2002 г. ИПС придобива статут на постоянен Наблюдател 
към ООН, а също и изключителното право да изпраща документи до Общото 
събрание на ООН. Датата 15 септември е избрана за Международен ден на 
демокрацията, защото на този ден през 1997 г. Интерпарламентарният съюз 
приема Универсалната декларация за демокрация, която утвърждава принципи-
те на демокрацията, елементите и упражняването на демократично управление, 
както и глобалността на демокрацията.

• Първи учебен ден
Най-вълнуващият ден за българското училище. 

Първият учебен ден е много специален празник за 
всеки един от нас, защото е символ на почитта на 
българина към знанието и образованието. И тази 
есен училищните врати се отварят празнично, за да 
посрещнат малките и големите ученици, учителите 
и всички, които изпращат с благопожелание за добро 
начало своите деца и внуци.

16 Септември 2014г., Вторник, Международен ден за защита на озоновия слой
На 19 декември 1994 г. Общото събрание на ООН обявява 16 септември 

за Международен ден за опазване на озоновия слой - датата, на която през 
1987 г. бе подписан Монреалският протокол за веществата, които нарушават 
озоновия слой.
На 16 септември 1987 г. в Монреал, Канада, политици от цял свят подписват 

Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой, към 
подписаната две години преди това Виенска конвенция за защита на озоновия 
слой. Конвенцията обвързва страните с ангажимент да защитават човешкото 
здраве и околната среда от ефектите на озоновото намаляване и постановява 
участващите държави да си сътрудничат в изследванията, наблюденията и 
информационния обмен. Монреалският протокол идентифицира основните 
вещества, които нарушават озоновия слой, и поставя специфични ограничения 
на тяхното бъдещо производство.

17 Септември 2014г., Сряда, 
• Св. мъченици София и трите ѝ  дъщери Вяра, Надежда и Любов 
Имен ден празнуват: Вера, Вяра, Люба, Любов, Любен, Любомир, Надежда, 

Надя, Севда, София.
В светския календар както и в църковния, на тази дата се празнуват основни-

те добродетели: вяра, надежда, любов и мъдрост. Според традицията, жените 
раздават питки и плодове за здраве. Всеки проявява милосърдие към хората в 
беда - помага се на сиромах и на сираче, гостенин не се връща.

• Международен ден в памет на загиналите в Сабра и Шатила
Отбелязва се от 1983 г. с решение на Международната конференция за соли-

дарност с народите на Палестина и Ливан
21 Септември 2014г., Неделя, 
• Ден на глобалното прекратяване на огъня и отказ от насилие 
Определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 2001 г., призовават 

се всички държави и народи да спазват прекратяването на военните действия 
през този ден. До 2001 г. Международният ден на мира се отбелязва през третия 
вторник от м. септември съгласно резолюция 36/67 на Общото събрание на ООН 
от 1981 г., в която поддържането на мира на международно и на национално 
равнище се определя като главна цел на ООН в съответствие с Устава на ООН 
и се определя специален ден за отбелязване и укрепване сред всички нации 
и народи на идеалите на мира. За пръв път Международният ден на мира се 
чества през 1982 г.

• Световен ден на болестта на Алцхаймер
Отбелязва се ежегодно от 1994 г. по инициатива на Международната орга-

низация за борба с болестта на Алцхаймер

Н О В И Н И
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

И Н Ф О Р М А Ц И Я
За свободните работни места в Дирекция

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев  към 12.09.2014 г.
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Отговор: Когато работник или служител работи по 
трудов договор за допълнителен труд по чл.110 от КТ, 
той има право на платен годишен отпуск и по трудо-
вия договор за допълнителен труд. Изчисляването на 
платения годишен отпуск по договора за допълнителен 
труд става по общия ред, като времето, което евенту-
ално би се признало за трудов стаж се изчислява и 
набира по часове, дни и месеци.
При прекратяване на трудовия договор за допълни-
телен труд, лицето има право на обезщетение по чл. 
224 от КТ - за неизползван платен годишен отпуск, ако 
такъв не е ползвало и правото на който не е погасено 
по давност.

Въпрос: Защо осигуряването по извънтрудови пра-
воотношения на лице, което е самоосигуряващо 
се е изцяло за негова сметка? Това не създава ли 
неравнопоставеност? В същото време този начин 
на осигуряване създава много проблеми в практика-
та, защото много често лицата не заявяват пред 
възложителите факта, че са самоосигуряващи се 
и те удържат осигурителни вноски?
Отговор: Самото наименование „самоосигуряващ се“ 
означава лице, което само осигурява себе си. Това е 
лице, което е задължено да внася за своя сметка със 
свои лични средства осигурителните вноски. Само-
осигуряващите се лица работят на свой риск и за 
своя сметка. Те упражняват самостоятелно трудова 
или друга стопанска дейност, заради която възниква 
необходимостта от общественото им осигуряване. Те 
нямат работодател, упражняват съответната дейност 
самостоятелно, поради което и осигуряването им е 
изцяло за тяхна сметка.

Въпрос: Ноември ми изтича втората година от 
майчинството. Шефа ме освобождава от работа.
Имам ли право на борса и колко месеца?
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 безработна 
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.
Съгласно чл. 352, ал. 1, т.2 и т. 4 от Кодекса на труда 
за трудов стаж се признава и времето по трудово пра-
воотношение, през което работникът или служителят 
не е работил, в случаите на ползвани платени отпуски 
независимо от тяхното основание и начина на запла-
щането им, както и ползваните неплатени отпуски 
за временна неработоспособност и за бременност и 
раждане.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 333, ал. 1, т. 1 
от Кодекса на труда, в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 
2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6, работодателят може да 
уволни само с предварително разрешение на инспек-
цията по труда за всеки отделен случай работничка 
или служителка, която е майка на дете до 3-годишна 
възраст. Също така обърнете внимание, че съгласно 
чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, 
безработните лица, чиито правоотношения са били 
прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, 
или поради виновното им поведение, на основание чл. 
325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, получа-
ват минималния размер на паричното обезщетение за 
безработица за срок 4 месеца. За повече информация 
относно размера на паричното обезщетение за безра-
ботица и периода, през който ще се получава то, Ви 
съветвам да се свържете с експертите от териториал-
ното поделение на НОИ, занимаващо се с обезщетения 
за безработица. Координати за връзка ще намерите на 
адрес (www.noi.bg)/ рубрика „Контакти”.

РЕГИОНАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО 
ЩЕ КОМУНИКИРА С ХОРАТА И ЧРЕЗ 

ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР   
На разположение на заинтересованите лица е и ин-

формационен бюлетин
Министерството  на 

регионалното развитие 
представи разработения 
електронен регистър на 
заинтересованите групи 
и инструменти за промо-
тиране на политиките на 
ведомството, свързани с 
информационната стра-
тегия за регионално, общинско и градско управление.
Регистърът осигурява информация, достъп и 

активно участие на различни групи в сферите на 
регионалното развитие, електронното управление, 
архитектурата и градоустройството, инфраструктура-
та, устройствени планове, инфраструктурни проекти 
и геозащита, ВиК сектор, обновяване на жилища, 
образование, здравеопазване, административни 
услуги, младежки дейности, спорт и туризъм.  На 
разположение на заинтересованите лица е и инфор-
мационен бюлетин.
С функционалността си електронният регистър 

предоставя възможност за проучване на мнения и 
становища по редица теми, като по този начин дава 
възможност на администрацията на Министерството 
на регионалното развитие да бъде в по-тясна връзка 
с гражданите.
Електронният регистър е разработен по проект 

„Усъвършенстване на управлението на националната 
политика за развитие на електронното управление  
чрез разработване на Секторна информационна стра-
тегия за регионално, общинско и градско управление 
и въвеждане на механизми за консултация и коорди-
нация на МРРБ и останалите въвлечени в процеса 
страни за постигане на синергия на проектите на 
национално, регионално и местно ниво“.

  
ПОМОЩИ ЗА МАЙКИ СТУДЕНТКИ 
СЛЕД ЗАВЕРКА НА СЕМЕСТЪРА

Нови правила за отпускане на еднократната соци-
ална помощ за майки студентки подготвя социалното 
министерство.
Идеята е сумата 

от 2880 лв., която 
получават майките, 
които следват ви-
сше, да се дава на 
два пъти. Първия 
транш младите жени 
ще получават след 
заверка на началния 
семестър, а останалата част след заверка на втория. 
Сега младите жени вземат парите накуп само след 

като се запишат във ВУЗ. Така много бременни се 
записват в университет само за да вземат помощта, 
а след това не посещават нито една лекция.“
Интересът към държавната подкрепа от 2880 лв. 

расте с всяка изминала година, показват данни на 
Агенцията за социално подпомагане (АСП).
През цялата 2011 година по 2880 лв. са получили 

2344 жени, през 2012 година ¬ 3090, а през миналата 
година броят им е скочил до 4532. 

„За периода януари-юли 2014 година 2827 жени са 
получили помощта“, отчетоха от АСП. Това означава, 
че за седемте месеца на годината младите майки са 
получили над 8,1 млн. лв. от хазната. 

„Броят на подадените заявления за помощта се 
увеличава значително в периода август-септември, 
когато е записването на новата учебна година“, обяс-
ниха от социалното министерство. Така до края на 
годината броят на помощите за майки студентки ще 
нарасне още. Въпреки това всички социални плаща-
ния ще бъдат изплатени навреме.

„Няма опасност пенсионната система да фалира и 
да няма пари за пенсии, дори и след 2030 година”.
Пенсионната възраст трябва да бъде обвързана с 

продължителността на живот. Военни, полицаи и слу-
жители на ДАНС също трябвало да имат минимална 
възраст за излизане в заслужена почивка, а не както 
сега само 27 години осигурителен стаж. 
В бюджета за следващата година щял да бъде 

заложен ръст на минималната заплата от 340 лв. на 
380 лв., както и увеличение на възнагражденията на 
социалните работници.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ДФЗ ЗАПОЧВА ПРИЕМ ПО СХЕМА 
ЗА СКЛАДИРАНЕ НА СИРЕНЕ,

ИЗВАРА И КАШКАВАЛ
Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) обяви, че от 8 

септември (понеделник) започва прием на докумен-
ти за кандидатстване по извънредна схема за частно 
складиране на пушено и синьо сирене, кашкавал и 
извара. Това е мярка във връзка с наложената забрана 
за внос на селскостопански продукти от Европейския 

съюз в Русия, 
поясняват  от 
ДФЗ.

 Помощта е  
15,57 евро на 
тон/ден за по-
стоянните раз-
ходи за склади-
ране и 0,40 евро 
на тон /ден за 
складовото съх-

ранение на продукцията по договора. Тя се отпуска 
единствено, ако договореният период на складовото 
съхранение е между 60 и 210 дни, като допустимите 
количества са от 0.5 тона  до 155 000 тона. 
Субсидията по мярката е за конкретни видове сире-

на със следните кодове: КН 0406 20 (сирена, които са 
стъргани или на прах), 0406 30 (топени сирена), 0406 
40 (сини сирена  и други сирена с плесен в тестото), 
0406 90 (други сирена, сред които и кашкавал) и КН 
0406 10 (замразена извара). За пресните сирена няма 
да бъде отпускана помощ.

 Всяка партида трябва да има неизтриваема марки-
ровка с кодиран надпис, който указва производителя 
и датата на производство, както и датата, на която 
партидата се внася в склада. Тя не трябва да е предмет 
на предишен договор за складиране. 

 От ДФЗ поясняват, че по схемата могат да кан-
дидатстват български производители и търговци, 
регистрирани по ЗДДС. Приемът продължава до 31 
декември 2014 г. Заявленията за намерение за участие 
се подават лично от кандидата или от упълномощено 
лице в Централно управление на Държавен фонд 
„Земеделие” в София, отдел „Мляко”.

ДО 23 СЕПТЕМВРИ ДФЗ ПРИЕМА 
ДОКУМЕНТИ ПО СХЕМАТА

„УЧИЛИЩЕН ПЛОД“
 До 23 септември 2014 година училищата и детските 

градини могат да подават документите за участие в 
схемата „Училищен плод” към областните дирекции 
на ДФ „Земеделие”, това съобщиха от пресцентъра 
на ДФЗ. До момента са приети общо 71 заявления, 
като приемът започна от 15 август. Директорите на 

детските гра-
дини и учи-
лищата  мо-
гат да канди-
датстват по 
схемата само 
чрез един за-
явител.

 Обособя-
ват  се  три 
г р у п и  з а 
кандидатите 

участващи в схемата: учебни заведения, еднолични 
търговци, търговски дружества и кооперации, орга-
низации на производители на плодове и зеленчуци, 
както и общините. 

 През учебната 2013/2014 от подпомагането са се 
възползвали близо 320 хиляди деца, а за тази учебна 
година се очаква, че схемата „Училищен плод” ще 
достигне до 352 хиляди деца. Това ще са деца от 
всички групи в детските градини, а също и ученици от 
подготвителен до четвърти клас. По схемата са пред-
видени 10,5 млн. лв за учебната 2014/2015 година, ка-
тто на дете ще се полагат свежи плодове и зеленчуци 
на обща стойност 27,29 лева без ДДС. Стойността на 
една порция се запазва – 0,68 лв. без ДДС. 

 В срок до 31 октомври 2014 г. на интернет страни-
ците на ДФ „Земеделие” - www.dfz.bg и на „Училищен 
плод” - schoolfruit.dfz.bg ще бъдат публикувани и 
списъците с одобрените 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.
Образци на документите и указанията за кандидат-

стване са обявени на интернет страницата на схемата.  
 

ЕНЕРГИЙНИТЕ ПОМОЩИ ЩЕ ЗАВИСЯТ 
ОТ ПОСКЪПВАНЕТО НА ТОКА    

Енергийните помощи ще 
бъдат индексирани спрямо 
увеличението на тока. 
Нарастването на месеч-

ната енергийна помощ се 
определя по специална 
формула. С колко ще бъде 
увеличена ще зависи от 
това с колко ще поскъпне 
токът от 1 октомври. 

49 000 първокласници ще бъдат подпомогнати с 
по 250 лв. за първия учебен ден. Вече са изплатени 
помощите на 20 хиляди деца

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
СЕПТЕМВРИ 2014 г.

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.
До 25-ти септември:
ЗДДФЛ
1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удър-

жан през месец август за доходи от трудови правоот-
ношения.  

2. 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 август са направени 
само частични плащания.
До 30-ти септември: 
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните пред-

ставители на данъка върху застрахователните премии, 
дължим за предходния месец. 

Въпрос: Работя на основен трудов договор и вто-
ри трудов договор по чл. 110. При прекратяването 
на втория трудов договор бяха ми останали общо 
19 дни неизползван платен годишен отпуск за 
2014 г. Имам ли право на обещетение за неизполз-
ван отпуск по чл.224 за тези дни в заповедта за 
освобождаване от тази длъжност.



ишете на лекаря, защото те често се менят или бързо 
изчезват.
Жълтеница
Жълтото оцветяване на кожата и склерите на очи-

те винаги е тревожно. Изключение правят само две 
състояния – физиологичната жълтеница при новоро-
дените и пожълтяването на кожата на малките деца 
при консумация на храни с оранжева оцветка-морко-
ви, тиква, чушки поради незрялост на ензимната им 
система.В други случаи жълтеницата е отлагане на 
жлъчни пигменти в кожата в резултат на разрушава-
нето на червените кръвни телца, увреждане на чер-
нодробните клетки или запушване на жлъчните ка-
налчета. При по-големите деца най-честата причина 
за жълтеница е хепатит. Черният дроб се уврежда и 
се появява жълтеница и при някои отравяния, напри-
мер гъби, нафталин и др. Ако детето ви се стори жъл-
то, обърнете внимание на урината и изпражненията 
му.Обикновено и те променят цвета си, урината става 
тъмна, а изпражненията много светли при хепатит. 
Вземете урина в стерилно шишенце и посетете лекаря 
на детето. За изясняване на състоянието ще се назна-
чат допълнителни изследвания – кръв с чернодробни 
проби, ехография.
Обриви
Ако детето ви е в контакт с болен и има обрив и 

температура, може да сте се заразили с шарка. Най-
прилепчивата шарка е варицелата, обривът е по-едър 
и с мехурчета, задължително по лицето. Другите шар-
ки рубеола и морбили са значително по-редки, защото 
децата са имунизирани. При тях обривът е по-ситен, 
има увеличени лимфни възли.
Единствената бактериална шарка, която задължи-

телно се лекува с антибиотик, е скарлатината. Обри-
вът започва от слабините и пълзи нагоре по странич-
ните части на тялото и е много ситен. Задължително 
има силно зачервено гърло, честo с гнойни налепи и 
температура. Езикът в началото е обложен, а после 
става “малинов”.
Най-чести са алергичните обриви. Те могат да са 

ситни, например от антибиотици, или по-едри, на пла-
ки като уртикария. Получават се от облазване на на-
секоми, консумация на шоколад, яйца, ядки и десетки 
други алергизиращи храни, както и при допир с хими-
чески вещества. Детето няма температура, жизнено е, 
но има силен сърбеж.
Сърбеж се наблюдава и при атопичния дерматит. 

Кожата е суха и зачервена, засегнати са бузките и 
свивките по краката и ръцете.

ХАРТИЯТА –
БЪДЕЩЕТО В ГРИМА

На козметичния пазар непрестанно се появяват нови 
продукти, които имат единствената цел да привлекат 
вниманието на дамите и да попаднат в козметичните 
им несесери.
Сега поредното но-

вовъведение набира 
скорост. Става дума 
за гримираща хар-
тия, колкото и неве-
роятно да звучи.
Малки листчета 

ще помагат да се 
нанася фон дьо тен, 
руж и сенки.
Начинът на използване е повече от елементарен –взи-

ма се листче от малката кутийка, в която са, и с кръгови 
движения се прокарва по кожата. Колкото по-наситен 
цвят искате – толкова по-силно притискате листчето.
Подобна техника на гримиране е идеална за ежедне-

вието и за дами, които като цяло обичат да имат по-мал-
ко козметика върху лицето си.
С тези листчета се създават основно нюанси – да пре-

дадете цвят и блясък на скулите, да оцветите клепачите, 
без това да бъде натрапчиво.
Още по-приятното е, че можете да носите листчета-

та навсякъде с вас, без да се притеснявате, че могат да 
нацапат дамската ви чанта (както биха направили пуд-
рата, сенките или фон дьо тена например).

КИСЕЛОТО МЛЯКО Е
ВРАГ НОМЕР ЕДНО НА СТРЕСА

Американски учени са установили, че възрастните 
мъже, които не си доспиват, са застрашени от проблеми 
с кръвното и по-точно – от хипертония.
Резултатите от изследването показват, че недостигът 

на дълбок сън увеличава риска от високо кръвно наляга-
не с около два пъти.
Известно е, че затлъстя-

ването, тютюнопушенето 
и др. са рискови фактори 
за високо кръвно, но но-
вите проучвания доказват, 
че най-опасна е липсата на 
достатъчно или добър сън.
Затова лекарите съвет-

ват пациентите да се преборят със стреса, за да си оси-
гурят спокойни нощи. А ирландски изследователи твър-
дят, че киселото мляко е продуктът, от който се нуждаят 
хората с лош сън.
Киселото мляко, с което България се гордее, е естест-

вен антидепресант и помага за облекчаване на психиче-
ските разстройства.
Стомашните проблеми могат да причинят депресия и 

психични проблеми, както и да са постоянен източник на 
стрес. Активните пробиотици в млякото пък въздействат 
благоприятно на чревната флора и успокояват стомаха.
Учените се надяват, че допълнителните изследвания 

ще докажат същата ефикасност при хората, които нямат 
стомашни проблеми, което ще доведе до промени в ле-
чението на депресията.
Съществуват и други храни, които действат антистре-

сово.
Такива са черната боровинка, броколито, пъпешът, 

цитрусовите плодове, тиквичките, яйцата, рибата, мор-
ските дарове, чесънът, зеленият пипер, червеното зеле, 
тиквата, сладките картофи, доматите - все храни, в които 
се съдържат антиоксиданти.
Съдържащите витамин В6 и витамин В12 авокадо, 

грах, фъстъчено масло,свинско месо, сьомга,спанак, 
слънчогледово семе, домати, орехи, говеждо, яйца, аг-
нешко и домашни птици - също.
Заради калция и магнезия, които се съдържат в каш-

кавала и киселото мляко, те също могат да се приемат 
за успокояващи продукти, защото отпускат мускулните 
влакна.

БОЛЕСТИТЕ СЕ „ИЗПИСВАТ“
ПО КОЖАТА НА ДЕЦАТА 

Казват, че кожата е огледало на здравословното със-
тояние на човека, независимо от възрастта му. Знае се, 
че много болести се “изписват” на кожата и тяхното 
ранно откриване и лечение зависи от това колко сме 
наблюдателни.
Ако сте забелязали, че детето ви има промени в цвета 

или структурата на кожата, прочетете описаните по-до-
лу отклонения. Те може да са признак на здравословен 
проблем, но е възможно и да няма място за никакви 
притеснения, просто е наследило някои особености на 
кожата фамилно или да е индивидуална особеност.
Бледа кожа
Обърнете внимание, ако кожата на детето е мно-

го бледа. Нормалната детска кожа е с бяло-розов или 
мургаво-розов цвят. Ако липсва розовият оттенък, се 
счита, че е бледа. Но дали детето е бледо или просто ко-
жата му е по-бяла? Бледата кожа е признак на анемия, 

а бялата е индиви-
дуална особеност, 
някои деца са с ос-
къдни кожни капи-
ляри, които дават 
розовия цвят на 
кожата. При съм-
нение за анемия, се 
обръща внимание и 
на ноктите. У ане-
мичното дете те са 

бели, докато при здравото през нокътя прозира розови-
ят цвят на подлежащата тъкан. Когато анемичното дете 
застане до прозореца, ушните му миди изглеждат като 
прозрачни. Анемичното дете често страда от отпад-
налост, няма апетит, понякога му се появяват рагади 
(цепнатини) в ъгълчетата на устата. Най-сигурно обаче 
си остава изследването на кръвната картина, която ще 
покаже диагнозата.
Отоци
На някои деца при по-дълъг сън горните клепачи из-

глеждат леко подути. Това обикновено е невинно със-
тояние, но за да се изключи друга причина, е редно да 
се изследва сутрешна прясна урина. Защото истинските 
отоци винаги са признак на болестно състояние.
При бъбречните заболявания отоците са най-добре 

изразени сутрин. Те могат да обхванат цялото тяло, но 
най-напред се появяват там, където съединителната тъ-
кан е най-рехава – по клепачите и половите органи.
Отоци, които са по краката и са студени на пипане 

насочват към проблеми със сърцето. Локализираните 
отоци обикновено са от  ужилване или облазване от 
насекомо, но при алергични деца могат да се разпрос-
транят и на голяма площ. Те често се придружават от 
обриви и силен сърбеж.
Локалните отоци могат да са и следствие от възпале-

ние, например при нараняване.Мястото може да се ин-
фектира, като често не се вижда входната рана, напри-
мер при убождане или леки драскотини. Кожата става 
червена и болезнена при пипане, отокът се задържа 
дълго време, може да има и температура. При всички 
положения, дете с отоци трябва да бъде прегледано от 
лекар. Разгледайте добре отоците, за да може да ги оп-
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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.

Японска акация
Sophora japonica

Японска акация - Действие и приложение:
Капиляроукрепващо - намалява чупливостта и 

пропускливостта на капилярните кръвоносни съдове. 
Предпазва от кръвоизливи. Има противовъзпалително 
действие. Предпазване от кръвоизливи на мозъка, 
ретинат при хипертония, атеросклероза, бъбречни 
заболявания, при капилярни увреждания от токсични 
вещества, инфекциозни процеси. Желателно е дрогата 
да се използва заедно с витамин С.
Японска акация - Описание:
Листопадно дърво. Лис-

тата са нечифтоперести. 
Цветовете са светложълти. 
Плодът е боб с цилиндрич-
на форма, до 10 см дълъг 
и 1 см широк. Цъфти през 
лятото.
Японска акация - Из-

ползвани части:
Използват се неразтво-

рените цветни пъпки и 
плодовете
Японска акация - Начин на употреба:
Приложение имат цветните пъпки, изсушени и стри-

ти на прах, по 0,2-0,5 г дневно на 3-4 приема. Може да 
се приготви и спиртен извлек (20 г цветове се наставят 
със 100 см3 70° спирт в течение на 7 дни). Приема се 
по 20-40 капки 3 пъти дневно.
Японска акация - Лечебни съставки:
20% рутин (кверцетин-3-О-рутинозид)
Японска акация - Къде се среща?
У нас се отглежда като декоративно дърво из паркове 

и градини почти в цялата страна. Спонтанно расте в 
Япония и Индия.

КЮФТЕТА С КАЙМА,
ОРИЗ И ДОМАТЕН СОС

Продукти:
За кюфтетата:
- 1/2 кг кайма
- 1 ч.л. ориз
- 1 глава лук
- 1 яйце
- 4 стръка магданоз
- 1/2 ч.л. черен пипер
За соса:
- 3 к.ч. вода
За кюфтетата:
- сол
За соса:
- 1 кг домати
- 1/2 глава лук
- 1 ч.л. червен пипер
- 1 ч.л. сушен босилек
- 1 ч.л. захар
- 6 с.л. олио
-1 к.ч. вода
Приготвяне:
Оризът (1 ч.л.) се изчиства и измива. Налива се сту-

дена вода (3 к.ч.), посолява се, полива се със струйка 
олио. След като водата заври, температурата се нама-
лява на най-ниската степен и се вари до готовност.
Приготвя се сосът. За целта лукът (1/2 глава) се 

нарязва на ситно. Запържва се за кратко, поръсва се 
с червен пипер (1 ч.л.), налива се малко гореща вода 
(1 к.ч.) и се задушава за около 5 минути.
След като лукът омекне и водата се изпари, се при-

бавят намачканите или нарязани на дребно домати 
(1 кг)(могат да се използват и домати от консерва). 
Поръсва се с босилек (1 ч.л.) и захар (1 ч.л.). Вари 
се още няколко минути. По желание сосът се пасира.
Приготвят се кюфтетата. Нарязва се лукът (1 глава) 

и се прибавя към каймата (1/2 кг), заедно с охладения 
ориз. Добавя се яйцето (1 бр), посолява се, поръсва 
се с магданоз (4 стръка) и черен пипер (1/2 ч.л.).
Получената смес се омесва много добре и с мокри 

ръце се оформят кюфтета. Пържат се в сгорещено 
олио по няколко минути и от двете страни, докато 
станат напълно готови. Отцеждат се върху домакин-
ска хартия.
Поднасят се със соса.

Турист е впечатлен от разкошната дълга брада 
на един селянин. Пита го:

- О, как успяхте да си пуснете такава хубава и 
голяма брада?

- Когато жена ми за един рожден ден ми купи 
нова електрическа самобръсначка, аз иэхвърлих 
стария си бръснач.

- И какво се случи с електрическата самобръс-
начка?

- Нищо, чакам да прокарат ток в селото ни...


