
3 - 9 ноември 2014 г., година (X), 44 /472/

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

Средно общообразователно училище „Св.св.Кирил и Методий” с.Сатовча стартира 
учебната година с нов проект. Заслугата е на г-жа Райка Славчева – старши учител по 
френски език  и Директор по Европейски проекти във Френски Алианс, гр.Благоевград, 
и нейните колеги-партньори от Италия, Испания, Португалия и Румъния, които разрабо-
тиха и спечелиха проект по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2 – сътрудничество 
на иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства.Работният език на 
проекта е френски.
Програма Еразъм+ стартира през 2014г. и се базира на интегриран подход, който га-

рантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, 
обучението,  младежта и спорта /за повече информация,вижте сайта на hrdc.bg/.
Стойността на проекта е 444901 евро, финансиран от програма Еразъм+. За училище 

Сатовча са предвидени 87585 евро.
Темата на проекта е „Градина без граници. Нека нашият дух цъфти в градината на Ев-

ропа” и е с продължителност три години.
Избрахме думата „Градина” тъй като в проекта са включени всички учебни дисципли-

ни, с цел създаване на интердисциплинарни връзки. Учениците ще обсъждат темата за 
„градината” в часовете по чужди езици, история, география, химия, физика, биология, 
музика, литература, изобразително изкуство, математика, технологии, ИКТ и др.
Целите и приоритетите на училищата-партньори са: 
-Развиване знанията, уменията и компетенциите на учениците за подобряване  качест-

вото на учебно-образователния процес;
-Въвеждане на иновационни методи на преподаване за модернизиране на педагогиче-

ския процес;
-Интегриране на инфор-

мационно-комуникацион-
ните технологии  в учебния 
процес;

-Възможности за диску-
сии, проучвания, обмяна на 
опит и експериментиране 
на класове;

-Осъществяване на транс-
национални мобилности;

-Обмен на ученици и учи-
тели за период от седем дни 
в партньорските страни;

-Развиване на чуждоези-
ковите умения от ученици, учители и родители и насърчаване изучаването на чужди ези-
ци като средство за комуникация;

-Усъвършенстване на интеркултурното образование;
-Използване на е-Twinning във всички етапи на проекта  за: по-добра комуникативност; 

умения за работа в екип; упоритост при разрешаването на проблеми; умения, свързани с 
информационно-комуникационните технологии като средство за подобряване на качест-
вото, достъпа и отворения характер на образованието;

-Изграждане на полезни партньорства на основата на международно сътрудничество и 
трансфер на опит;

-Насърчаване и популяризиране нуждите на учениците за учене през целия живот;
-Обмяна на добри педагогически практики на училищно и европейско ниво, които ще 

осигурят по-голямо въздействие на резултатите на проекта.
Проектът предвижда шест транснационални срещи в Италия, Румъния, Португалия, 

България, Испания и Италия - заключителна среща.
Дейностите по проекта са много и разнообразни, което ни задължава да работим отго-

ворно, професионално и в екип.
Ще бъде създадена уеб – страница на проекта, където ще бъдат  представени продукти-

те на учениците, дидактически и педагогически материали, брошури, плакати, диплянки 
и документация на събитията.
От участието ни в проекта очакваме да се включим в среда с междукултурен диалог, 

да се подобри устната и писмената комуникация на френски език и други езици, изу-
чаващи се в страните-партньори; да изградим творчески личности, конкуретноспособни 
на европейските връстници; да усъвършенстваме иновационните методи за развиване на 
творческия потенциал на учениците; да обменим добри европейски практики, които се 
използват в европейските училища-партньори; да  създадем основа за по-нататъшни мно-
гостранни партньорства, проекти еTwinning и  общи проекти.
НИЕ ВЯРВАМЕ, че с този проект ще добавим една позитивна и устойчива практика в 

усилията за модернизиране на образователния процес и най-вече в усилията за изгражда-
не на хармонично развити, творчески и активни личности, и  ще сътворим една европей-
ска градина от знания в училищата на България, Италия, Румъния, Испания и Португалия.
Изказвам благодарности на: Общността на програма Еразъм+, която е одобрила проек-

та; Центъра за развитие на човешките ресурси, гр. София; колегите – партньори от Ита-
лия, Румъния, Испания, Португалия и не на последно място на Директора на СОУ „Св.
св.Кирил и Методий” с. Сатовча – г-н Милко Сиркьов. Благодаря Ви!
Информацията е предоставена от г-жа Райка Славчева – Координатор на проекта

На 31 октомври 2014 година се 
проведе заседание на Общински 
съвет – Сатовча. 
Общинският съвет - Сатовча прие:
> Наредба за символиката и отли-

чията на община Сатовча и 
  Наредба за организацията и дей-

ността на пенсионерските клубове на 
територията 
на  община 
Сатовча. 

> Прие ин-
формация 
за  второто 
четиримесе-
чие на 2014 
година  за 
финансово-
то състояние 
на  Общин-
ски фонд „С 
един лев в 
помощ на болните деца от община 
Сатовча” и изпълнението на приетите 
решения за отпускане на средства от 
фонда. 

> Актуализира  Програмата за уп-
равление и разпореждане с имотите, 
общинска собственост, в община 
Сатовча през 2014 година  като в раз-
дел „Б“ Описание на имотите, които 
общината има намерение да продаде 
се добави т. 20 - Продажба на УПИ V, 
кв.62. по плана на село Вълкосел, с 
площ от 1117 кв. м.

> Даде съгласие да се проведе 
публичен търг с явно наддаване за 
продажба на земеделски имот № 
000505 - нива с площ 0,503 дка, нахо-
дящ се в местността Чичова бърчина 
в землището на село Слащен и опре-
дели начална тръжна цена в размер 
на 1 018,60 лв. 

> Прие експертна оценка, изготвена 
от лицензиран оценител, за УПИ V 
от кв. 62 по плана на село Вълкосел 
с площ от 1117 кв. м в размер на 8 
100 лв. 

> Учреди безвъзмездно право на 
ползване на недвижим имот - помеще-
ние с площ от 80 кв. м, находящо се в 
приземния етаж на сграда „Читалище” 
село Сатовча, със срок на ползване 3 
години на Народно читалище „Св. св. 
Кирил и Методий-1926” село Сатовча.

> Даде съгласие да бъде изменена 
уличната регулация между О.Т. 168 
и О.Т. 169 между квартали 30,46 и 
52 по плана на село Кочан, община 
Сатовча. 

> Одобри на ПУП – парцеларен 
план за „Напорен тръбопровод от На-
поително съоръжение Ваклиново до 
МВЕЦ ”Црънча” през имоти, общинска 
собственост.

> Определи училище, имуществен 
ползвател на МПС - автобус, с марка 
Otoyol – СОУ „Христо Ботев”село 
Вълкосел.

> Възложи на кмета на общината 
да актува с акт за публична общинска 
собственост терените – общинска 
собственост, върху които са разпо-
ложени напоителни съоръжения и 
водоеми.

> Даде съгласие да се промени 
начина на трайно ползване следните 
имоти:

- имот №014233 с площ от 1,284 
дка, находящ се в местността Старца, 
землището на село Кочан, от пасище 
мера в изоставена нива

- имот №000501 с площ от 1,005 
дка находящ се в местността Шилка, 
землището на село Слащен, от паси-

ще мера в изоставена нива
- имот №031071 с площ от 1,292 

дка, находящ се в местността Лана 
дупка, землището на село Слащен, 
от пасище мера в изоставена нива

- имот №006110 с площ от 2,189 
дка, находящ се в местността Кочине, 
землището на село Вълкосел от паси-

ще мера в 
изоставена 
нива

-  и м о т 
№ 0 0 6 1 0 9 
с площ от 
2,891 дка, 
находящ се 
в местност-
та Кочине, 
землище -
то на село 
Вълкосел 
от пасище 

мера в изоставена нива
- имот №008048 с площ от 0,826 

дка, находящ се в местността Атьов 
гроб, землището на село Фъргово от 
пасище мера в изоставена нива, 

- имот №008049, с площ от 1,661 
дка, находящ се в местността Атьов 
гроб, землището на село Фъргово от 
пасище мера в изоставена нива 

- имот №016064 с площ от 1,457 
дка, находящ се в местността Равни-
ще, землището на село Фъргово от 
пасище мера в изоставена нива

> Даде съгласие да бъде предос-
тавена земя от общинския поземлен 
фонд, придобита от общината на ос-
нование отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ и 
Протоколно решение №10/23.07.2008 
година на комисията по чл. 19, ал. 2 
от ЗСПЗЗ:

- на наследниците на Касъм Ка-
съмов Кастаманов – бивш жител на 
село Кочан - имот №025013, находящ 
се в местността Кадънски мост, в 
землището на село Кочан, община 
Сатовча, с площ 0,299 дка;  имот 
№024348, находящ се в местността 
Ливадите, в землището на село Кочан, 
община Сатовча, с площ 0,355 дка; 
имот №003160, находящ се в мест-
ността Кутрево, в землището на село 
Ваклиново, община Сатовча, с площ 
0,254 дка; имот №003149, находящ се 
в местността Кутрево, в землището 
на село Ваклиново, община Сатовча, 
с площ 2,083 дка; имот №003272, 
находящ се в местността Кутрево, в 
землището на село Ваклиново, общи-
на Сатовча, с площ 0,360 дка.

- на наследниците на Исмаил Мус-
тафов Селимов - бивш жител на село 
Плетена, - имот №009051, находящ се 
в местността Долна Велика, землище-
то на село Плетена, община Сатовча, 
с площ –5,011 дка

- на Кемал Абдишев, село Бого-
лин - имот №000667 в землището на 
село Боголин, местността Припека в 
размер на 3.223 дка 

> Избра временна комисия, която 
да изготви предложения за съдебни 
заседатели към Районен съд – Гоце 
Делчев за мандат 01.01.2015 г. – 
31.12.2019 г. от община Сатовча. 

> Удостои със званието „Почетен 
гражданин на община Сатовча” д-р 
Алексей Асенов Спахиев , жител на 
село Кочан, община Сатовча. 

> Изрази мотивирано предложение, 
с което предлага опрощаване на 
държавно вземане на Лидия Манев-
ска, жител на село Кочан, община 
Сатовча.

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

2950 с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов” № 37, тел. 0897/13 17 33
E-mail:  obs_satovcha@abv.bg  Брой 27



СТИПЕНДИИ НА ШВЕЙЦАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ОТЛИЧИЕ   
Краен срок: 15 ноември 2014 г.
Швейцарското правителство, чрез Федералната комисия за стипендии за чуждестранни 

студенти (FCS), връчва стипендии за отличие на Швейцарското правителство на чуждес-
транни учени и хора на изкуството за учебната 2015-2016. Схемата включва различни 
следдипломни стипендии на чуждестранни учени и изследователи: 

- Университетски стипендии (швейцарски университети, федерални технологични ин-
ститути, както и университети за приложни науки);

- Изкуства (училища за музика и изобразително изкуство, само 
за ограничен брой държави). 
Тези стипендии се предоставят на висшисти от всички области 

с възможност за изследвания за докторска степен или кандидат 
на науките в едни от реномираните университети в Швейцария. 
За България специалностите са:
- Стипендии за изящни изкуства 
- Пост-докторски стипендии 
- Изследователски стипендии

КОНКУРС НА СДРУЖЕНИЕ „ПОСТОЯННО ОБРАЗОВАНИЕ“
ЗА ДИПЛОМНА РАБОТА   

Краен срок: 20 ноември 2014 г. 
Сдружение „Постоянно образование”, клон на японския образователен център „Номура“, 

за втора поредна година обявява парична награда от 500 лв. за Дипломна работа, защитена 
през 2014 г., в която са залегнали принципите на личностното интегрирано образование и 
засяга някои от следните теми:

- самопознание, самообразоване и самовъзпитание
- интегриране на процеси и индивидуални качества
- гражданско образование и доброволен труд
- възпитание в толерантност, неагресивност и мир
- основни цели на образованието
- живот и работа в общност
- взаимозависимост във взаимоотношенията
- преоткриване на общочовешките ценности
- силата на единността в общностите
- човек и природа
Кандидатите да представят копия или резюмета на дипломните си работи до 20.11.2014 г. на 

следния адрес: гр. София 1000, ул. „Г. С. Раковски” 157, Сдружение „Постоянно образование”
или на е-мейл: postoyanno_obr@yahoo.com
Наградата ще бъде връчена на среща на сдружението, която ще се състои в сградата на 

Европейския парламент в София на 3.12.2014 г. от 15 до 17 ч.
Сдружение „Постоянно образование” е клон на японския образователен център „Номура” 

за интегрирано образование през целия живот – Токио.

ПРИТЧА ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО - 
ДВАМАТА ПРИЯТЕЛИ И ИСТОРИЯТА ЗА ОКОВАНИЯ СЛОН   
Двама верни приятели, разговаряли за нещата от живота, споделяли си лични неща.
-  Не, мога! – казвам ти – Просто, не мога! – споделил единият от тях.
-  Сигурен, ли си? – отвърнал с въпрос вторият.
-   Да, сигурен съм, а толкова много искам да седна с нея и да и споделя всичко, което  

чувствам.
Тогава ме слушай внимателно, нека ти разкажа една история ...
И без да чака отговор започнал бавно да разказва.
Когато бях още дете, обичах безкрайно цирка, а най-много от всичко обичах животните. 

Особено се радвах на слона. Изпитвах специални чувства към него, а и другите деца също, 
както разбрах по-късно. На всяко представление той демонстрираше невероятното си тегло, 
ръста и силата си ... Но, до преди да излезе на арената и след номера, който трябваше да 
покаже стоеше завързан със закачена на крака му верига за едно колче забито в земята. А, 
колът беше едно парченце дърво, забито само няколко сантиметра в земята.
Беше ми съвсем ясно, че въпреки дебелата и здрава верига, едно толкова силно и огро-

мно животно, което може да изтръгне цяло дърво от корен, би могло безкрайно лесно да 
се освободи от кола и да избяга.
Няма никакво съмнение, тук явно има 

някаква загадка. Какво го спира тогава? 
Защо Слонът не бяга?
Когато бях шест – седем годишен сил-

но вярвах, че възрастните хора са много 
умни. Затова, попитах един учител, един 
отец и един мой чичо за загадката на 
слона. Някой от тях ми обясни, че слонът 
не бягал защото бил дресиран.
Тогава реших да задам съвсем ясно 

въпроса: „ Щом слонът е дресиран, защо 
въобще го оковават”.
Така и не помня да съм получил ня-

какъв смислен и съществен отговор. С течение на времето, забравих за слона и колчето, 
за което беше окован, спомнях си за него само когато, срещах други хора, които си бяха 
задавали същия въпрос, като мен.
Преди няколко години за мое голямо щастие разбрах, че се е намерил достатъчно умен 

човек, който е открил отговора.
Слонът от цирка не бягал, защото е бил връзван за кола още от много, много малък.
Тогава затворих очи и си представих беззащитното новородено слонче, вързано за кола. 

Уверен съм, че тогава малкото, все още безпомощно слонче се е дърпало, блъскало и на-
пъвало, мъчейки се с всички сили да се освободи. Но, въпреки всичките му усилия, то не 
е успяло, защото онзи кол, тогава в онзи момент е бил твърде здрав за него.
Представях си как вечер слончето е заспивало изтощено от умора и безсилие, и как на 

другия ден отново се е мъчело, на следващия и на по следващия също ... Докато един ден, 
един ужасен за него ден, животното просто е повярвало в своето безсилие и се е прими-
рило с участта си. То е приело, че с това нещо не може да се справи и ще остане завинаги 
оковано и вързано за кола.
И така огромният, силен слон, който виждаме в цирка, не бяга, защото си мисли горкият 

и вярва, че не може да го направи.
Споменът за поражението, преживяно малко след раждането му, го е белязал за цял 

живот, завинаги.
Но, най-лошото, най-страшното е, че той никога повече не дръзва да постави този спо-

мен под съмнение.
НИКОГА, НИКОГА не дръзва да изпробва отново своята сила и мощ ...
-  Така е приятелю, всички ние сме донякъде, като слона в цирка – бродим по света, 

вързани за стотици колове, които ни отнемат свободата.
Живеем с мисълта, че не можем да направи куп неща, само защото някога, преди много 

време, сме опитали и не сме успели.
Така без да искаме, без дори да знаем, ставаме като слона, и си набиваме хиляди пъти  

в главите: „ Не мога, Не мога и никога няма да мога”.
Растем с тази мисъл, която самите ние сме си внушили, и затова никога повече, нито 

веднъж поне не опитваме да се освободим от кола.
Понякога, когато усетим оковите и веригите задрънчават, поглеждаме към колчето и си 

мислим: „НЕ МОГА, НЕ МОГА И НИКОГА НЯМА ДА МОГА”.
Мъжът спря за момент, направи дълга пауза. След това се приближи към приятеля си 

и продължи:
- Точно това се случва и с теб, приятелю, живееш обвързан със спомена за един път, в 

който не си успял, но който вече си е отишъл и не съществува.
Има един начин да разбереш, дали можеш да постигнеш нещо и той е -  ДА ОПИТАШ 

ПАК, ВЛАГАЙКИ ЦЯЛАТА СИ ДУША! АМА ЦЯЛАТА СИ ДУША!

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

3 Ноември 2014г., понеделник, 27 октомври 2014 г.
• Ден на Свети Хуберт, патрон на ловците
Всяка година на 3 ноември християнският Запад тържествено празнува 

деня на Свети Хуберт. Този толкова популярен празник има любопитна 
история, а личността на самия Свети Хуберт е станала неотделима част 
от лова...

• Професионален празник на главната инспекция по труда
На този ден през 1907 година с Указ на княз Фердинанд е обнародван 

Закон за Инспектората по труда. С този държавнически акт се поставя 
основата на институцията Инспекция по труда в България. През 1917 
година се обнародва Закон за хигиената и безопасността на труда, с който се опре-
делят правомощията на сегашния инспектор по труда.

• Ден на българския художник
И българският художник има свой празник - 3 ноември. Денят се чества в памет 

на наш български художник - Пимен Зографски, храмостроител, иконописец и 
книжовник.
Всъщност през не толкова далечната 1993 година Зографски е обявен за по-

кровител на българските художници. Идеята е на сдружението за възраждане на 
Софийското Светогорие (манастирите около столицата) „Св. Пимен Зографски“. 
До тогава денят 3-ти ноември се чества само като църковен празник.

4 Ноември 2014г., Вторник, Професионален празник на русенските кора-
бостроители 
През 1881 г. в Русе е построен първият български кораб “Бот-1” с дължина 16 м, 

широчина 3 м и водоизместимост 60 тона, с което се поставя началото на българ-
ското корабостроене. Чества се от 1993 г.

5 Ноември 2014г., Сряда, Ден на металурга
На 5 ноември се чества Деня на металурга. Обявен за 

професионален празник на българските металурзи през 
1963 г. С разпореждане 827 на Министерския съвет от 19 
ноември 1963 г. денят е обявен за Професионален празник 

на българските металурзи по повод влизането в експлоатация на тази дата на 
Металургичния завод „Ленин“ в Перник (1953) и на Стопанския металургичен 
комбинат „Кремиковци“ (1963).

6 Ноември 2014г., Четвъртък, Международен ден за предотвратяване на 
експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти 
На 5-ти ноември 2001 г. Общото събрание на ООН избира датата 6-ти ноември за 

отбелязване на този ден. ООН отбелязва, че освен човешките жертви и пострадалите 
населени места, тежки последствия по време на война се дават и от околната среда. 
Замърсени водни източници, изсечени гори, убити животни са само част от мно-
гото щети, които въоръжените сблъсъци оставят след себе си. ООН отдава голямо 
значение на запазването на природните ресурси като част от предотвратяването на 
военни конфликти, тъй като не може да има траен мир, ако природните ресурси, 
които поддържат поминъка и екосистеми са унищожени.

8 Ноември 2014г., Събота, Събор на св. Архангел Михаил и другите небесни 
безплътни сили (Архангеловден)
Светата православна Църква е определила днешния ден – 8 

ноември, в прослава на светите ангели и на първо място на св. Ар-
хангел Михаил, който се приема за предводител на небесните сили.
На този ден и българската полиция отбелязва своя празник. За 

първи път той се чества на 21 ноември1924 г. (ст. стил св. Архангел 
Михаил).
По този повод екзарх Стефан казва тогава: „Всички ангели, 

които са отредени да се борят за мира и правдата, за реда и спра-
ведливостта се намират под началството на великия Архистратег 
Михаил. Този празник, който олицетворява и на небето ред, власт и дисциплина и 
царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда на патронен празник 
на полицията, която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността 
и спазване на законите в страната, чрез които се гарантират животът, имотът и 
свободата на гражданите“.
Честването на празника е прекъснато след 1944 г. По предложение на Нацио-

налния полицейски синдикат през 1994 г. църковният празник Архангеловден - 8 
ноември, е обявен за празник на Националната полиция.

9 Ноември 2014г., Неделя. Международен ден за борба срещу расизма, ксе-
нофобията и антисемитизма
Международния ден за борба срещу расизма, ксенофобията и антисемитизма се 

отбелязва предимно в Европа от 1988 година насам, по инициатива на европейската 
мрежа за борба с национализма, расизма, фашизма, антисемитизма и ксенофобията 
„Обединени за действия между културите“. Деня е посветен на борбата срещу 
антималцинствените и расистките обществени нагласи. Всъщност 9-ти ноември е 
годишнина на Кристалната нощ. През 1938 година, на тази дата, нацистите извърш-
ват погром над евреите в Германия и Австрия. Потрошени са стъклата на повечето 
еврейски домове и магазини, разрушени са стотици синагоги, над 30 000 евреи са 
арестувани и хвърлени в концлагери.
Около 9 ноември всяка година се организира и провежда общоевропейска кам-

пания, за да се отбележи погрома „Kristallnacht“, да се протестира срещу нетоле-
рантността и да се построи различно бъдеще.
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
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e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР



Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. 
до 10 ноември 
> Подаване на декларация образец № 3 с данните за 

месец Октомври 2014 г. за лицата, които са здравно 
осигурени за сметка на републиканския бюджет, с из-
ключение на данните, подавани от Националния оси-
гурителен институт.
Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване:
до 25 ноември
> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за со-

циално осигуряване, върху получените, включително 
начислените и неизплатените или върху неначислени 
през месец Октомври възнаграждения, които се отна-
сят за труд, положен през месец Октомври 2014 г. 

> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за со-
циално осигуряване, върху допълнителни доходи от 
трудова дейност (например допълнителни трудови 
възнаграждения за постигнати резултати) начислени 
или изплатени след 25 Октомври 2014 г., отнасящи се 
за труд положен през месец Септември 2014 г. 

> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за соци-
ално осигуряване, върху допълнителни доходи от тру-
дова дейност (например допълнителни трудови въз-
награждения за постигнати резултати) начислени или 
изплатени през месец Октомври 2014 г., отнасящи се за 
труд положен преди месец Септември 2014 г. 

> за лицата, чието недопускане или отстраняване от 
работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в 
сила през месец Октомври 2014 г. 

> за лицата, които през месец Октомври 2014 г. са въз-
становени на работа по реда, определен в специални 
закони

> за лицата, чието уволнение от работа е обявено за 
незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Ок-
томври 2014 г.

> за трудоустроените лица, на които през месец Ок-
томври 2014 г. се полага обезщетение, тъй като не им е 
предоставена подходяща работа. 

> за лицата, на които през  месец Октомври 2014 г.е 
изплатено обезщетение за оставане без работа.

> за самоосигуряващите се лица на авансово дължи-
мите месечни осигурителни вноски за месец Октомври 
2014 г. 

> за съпрузите на лицата, регистрирани като упраж-
няващи свободна професия и/или занаятчийска дей-
ност и на регистрираните земеделски производители и 
тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участ-
ват в упражняваната от тях трудова дейност за месец 
Октомври 2014 г .

 > за лицата, които работят без трудови правоотно-
шения върху изплатените възнаграждения през месец 
Октомври 2014 г.

> за морските лица, за положения труд през месец 
Октомври 2014 г.

> за работещите в чужбина по трудови или служебни 
правоотношения с български осигурител, които подле-
жат на задължително осигуряване по българското за-
конодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за 
месец Октомври 2014 г.

 > за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” 
и допълнително задължително пенсионно осигуряване 
за месец Октомври 2014 г.:

- лица, изпратени на работа в чужбина от български 
посредник;

- лица, работещи в международни органи или орга-
низации със съгласието на компетентните български 
държавни органи;

> за съпругите/съпрузите на дългосрочно командиро-
вани служители в дипломатически служби по време на 
задграничния им мандат осигурителни вноски, отнася-
щи се за месец Октомври 2014 г.
Внасяне на осигурителните вноски за задължително 

здравно осигуряване:
до 25 ноември
> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за со-

циално осигуряване, върху получените, включително 
начислените и неизплатените или върху неначислени 
през месец Октомври възнаграждения, които се отна-
сят за труд, положен през месец Октомври 2014 г.

> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социал-
но осигуряване върху допълнителни доходи от трудова 
дейност (например допълнителни трудови възнаграж-
дения за постигнати резултати) начислени или изпла-
тени след 25 Октомври 2014 г., отнасящи се за труд 
положен през месец Септември 2014 г. 

> за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социал-
но осигуряване върху допълнителни доходи от трудова 
дейност (например допълнителни трудови възнаграж-
дения за постигнати резултати) начислени или изпла-
тени през месец Октомври 2014 г., отнасящи се за труд 
положен преди месец Септември 2014 г. 

а все още се умува дали 
това изискване да бъде 
приложено и към месото 
в колбасите. Няма да има 
подвеждащи рекламни 
надписи относно ползата 
на продукта за здравето, 
информацията трябва да 
е коректна и точна.
Регламент 1169 определя много стриктно информа-

цията, която трябва да съдържа всеки етикет. Първата 
му част е задължителна, отговаря на строго подбрани 
критерии, втората е доброволна и съдържа данни по 
преценка на производителя, които, обаче не бива да 
противоречат на изнесеното в първата.
Новото етикетиране ще важи не само за продуктите, 

които купуваме в магазина - с подобна „ характерис-
тика“ би трябвало да получаваме и пица, поръчана по 
интернет.
Впрочем търговията на храни по интернет у нас е 

проблем заради сивата зона, в която се намират произ-
водителите. Това положение също трябва да се изясни. 
Произведените в момента продукти ще се продават със 
старите етикети до изчерпване на количествата, след 
това, обаче следват санкции и те не са малки. През 2016 
г. новите етикети вече ще бъдат задължителни, а глобата 
за нарушение ще бъде 5000 лв. за продукт. 
ДФЗ ОРГАНИЗИРА СЕМИНАРИ ЗА НОВОСТИТЕ 

ПО ПЧЕЛАРСКА ПРОГРАМА
Държавен фонд „Земеделие” ще проведе два инфор-

мационни семинара за пчеларите, свързани с проме-
ни в условията за кандидатстване по Националната 
програма по пчеларство (НПП) за 2014-2016 година. 
Първият форум ще се проведе на 6 ноември в с. Ар-
банаси, общ. Велико 
Търново, а вторият - 
на 12 ноември в град 
Пловдив. 

 Целта на събити-
ята е пчеларите да 
се запознаят с изме-
ненията в Наредба 
№ 9 от 19 ноември 
2013 г. за прилагане 
на НПП 2014-2016 г., в съответствие с които ще се 
подават документите по четирите мерки. 

 По време на семинарите пчеларите ще се запознаят и 
с възможностите за кредитиране на одобрените инвес-
тиции по програмата със средства на ДФ „Земеделие”, 
както и с условията за промотиране на българските 
пчелни продукти.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
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ОСИГУРОВКИТЕ СКАЧАТ С 2%
Разходите за осигуровки ще нараснат от 2015 г., ако 

управляващите приемат предложението на експертите 
да се вдигнат осигуровките за пенсия и безработица с 
по един процентен пункт.
Така през 2015 г. вноската за пенсия за работещите 

при най-масовата трета категория труд и родени преди 
1960 г. ще нарасне от 17,8% на 18,8%. А за родените 
след 1960 г. ще стане 13,8% при сегашни 12,8%, но 
те имат и допълнителна вноска от 5% в универсален 
пенсионен фонд. 
В същото време вноската за фонд „Безработица“ се 

предлага да се вдигне от 1% на 2%. Тази вноска също 
е задължителна за хората, които работят на заплата. 
Консултативният съвет засега не предвижда промяна 
в съотношението между личната осигурителна вноска, 
която се взима от заплатата на всеки работник, и внос-
ката, която плаща работодателят. 
За догодина това съотношение остава 60 на 40, като 

60% от осигуровките се поемат от работодателя, а оста-
налите 40% - от работника. Така общата осигурителна 
тежест през 2015 г. ще нарасне от 30,3% на 32,3%, които 
ще бъдат разпределени между работодател и работник 
в съотношение 18,6% към 13,7%.
За заплати от 400 лв. това означава разходите на 

работодателя за осигуряване на един работник да 
нараснат с 4,80 лв. на месец - от 69,60 лв. на 74,40 лв. 
Работникът пък ще трябва да се бръкне с 54,80 лв. при 
сегашни 51,60 лв.
За 1000 лв. заплата сметките показват, че работодате-

лят трябва да плаща 186 лв. месечно за осигуровки, кое-
то е с 12 лв. повече от сега. При същата заплата личната 
вноска на работника ще бъде 137 лв. при сегашни 129 лв.
Най-големи обаче ще са разходите за хората, които по-

лучават максималния 
осигурителен доход. 
Тази година той е 2400 
лв., но според триго-
дишната бюджетна 
прогноза на МФ, за 
2015 г. ще се вдигне на 
2600 лв. Така личната 
осигурителна вноска 
при новия осигурите-
лен таван и при по-ви-
соките осигуровки за пенсия и безработица ще скочи от 
309,60 лв. на 356,20 лв. За работодателя разходите ще се 
повишат от сегашните 417,60 лв. на 483,60 лв.
Увеличението на осигурителните вноски е наложи-

телно, за да се балансира покриването на дефицита във 
фондовете на Държавното обществено осигуряване 
(ДОО), смятат експертите от Консултативния съвет. 
Според тях само увеличение на пенсионната възраст 

няма да реши проблема с големите дефицити. Всички 
фондове на ДОО с изключение на фонд „Трудова зло-
полука и професионална болест“ са на червено. 
В момента 53% от разходите за пенсии и обезщете-

ния са за сметка на субсидия и трансфер от държавния 
бюджет. Ако не се направят промени, скоро ще стигнат 
60% и това съвсем ще дискредитира ДОО, което трябва 
да се пълни с осигурителни вноски. 
Покриването на разходите за пенсии и обезщетения 

все повече с приходи от данъци създава конфликт с 
други сфери, за които не остават средства - здравеопаз-
ване, образование и инфраструктура. Увеличението на 
осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ през 2015 г. 
ще доведе до 225 млн. лв. допълнителни приходи в НОИ. 
За фонд „Безработица“ очакваните допълнителни 

приходи са 204 млн. лв. Така субсидията за покриване 
на недостига от средства в двата фонда догодина ще 
падне на 1,669 млрд. лв. Ако не се направи промяна, 
необходимата субсидия би била 2,098 млрд. лв.

ИНВАЛИДНА ПЕНСИЯ -
САМО СРЕЩУ РЕАЛЕН СТАЖ    
Инвалидна пенсия за общо заболяване да се отпуска 

само срещу реален осигурителен стаж. 
Това предлагат 

експерти от консул-
тативния съвет за 
оптимизация на оси-
гурителната система 
към социалното ми-
нистерство. 
Сега инвалидна 

пенсия за общо за-
боляване се отпуска 
при осигурителен 

стаж в зависимост от възрастта и варира между 1 и 5 
години. В Кодекса за социално осигуряване обаче не се 
посочва какъв трябва да бъде този стаж, затова хората 
представят като осигурителен стаж времето за отглеж-
дане на дете или за отбиване на военна служба. 
Експертите са категорични, че законът трябва да се 

промени така, че поне 1/3 от изискуемия стаж да бъде 
реален, т.е. човекът да е работил.
Специалистите са категорични, че чрез тази мярка ще 

намалее броят на инвалидните пенсии. Ако промяната 
стане факт от началото на 2015 г., разходите за новоот-
пуснати пенсии ще намалеят с около 7,3 млн. лв.

 НОВИТЕ ЕТИКЕТИ НА ХРАНИТЕ 
ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 13 ДЕКЕМВРИ
Европейският съюз въвежда единен регламент за ети-

кетиране на храните, който влиза в сила от 13 декември 
тази година. Цялата информация за продукта и неговите 
съставки ще бъде на едно зрително поле, включително 
срокът на годност.
Шрифтът ще е достатъчно едър, за да се чете. Изрично 

ще бъдат написани и алергените, чийто списък ще бъде 
в специално приложение.
Месото ще се купува с указание къде е произведено, 

Въпрос: При изчисляване на таксите на социална 
услуга Дневен център коя сума се взима, пенсията, 
или пенсията + интегрирани добавки? От кого 
мога да поискам информация при актуализация 
на пенсията, която се отразява на изчисляването 
на таксите?
Отговор: Съгласно Тарифа за таксите за социалните 
услуги, финансирани от републиканския бюджет 
„Доход“ са всички доходи на лицето, с изключение на:
1. добавката по чл. 103 от Кодекса за социално оси-
гуряване;
2. еднократно изплащаните допълнителни суми към 
пенсиите по решение на Министерския съвет;
3. еднократните компенсации към пенсиите или из-
вънредните пенсии;
4. добавките към пенсията на ветераните, добровол-
ците и пострадалите, взели участие в Отечествената 
война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите 
във военни контингенти на Организацията на обеди-
нените нации;
5. допълнителната месечна компенсация към пен-
сиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
6. добавката към пенсиите по чл. 9 от Закона за поли-
тическа и гражданска реабилитация на репресирани 
лица; 
7. сумите, които лицата, настанени в домове за со-
циални услуги, получават като възнаграждение в 
трудовотерапевтичен процес;
8. месечните добавки и целеви помощи, получавани 
по Закона за интеграция на хората с увреждания; 
9. стипендии и финансовите средства за джобни 
разходи, получавани по реда на Постановление № 
207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за 
получаване на стипендии от учениците след завърш-
ване на основното образование (обн., ДВ, бр. 83 от 
1994 г.; изм. и доп., бр. 63 от 1995 г., бр. 5 от 1999 г., 
бр. 15 от 2000 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 
11 от 2003 г. и бр. 31 от 2008 г.);
10. помощите, отпуснати на основание чл. 6, 7, 8, 8д 
и 10а от Закона за семейни помощи за деца.
При актуализиране на пенсиите на лицата се издава 
официален документ от съответното териториално 
поделение на НОИ. 

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2014 г.

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

низатори на хазартни игри и от оператори на телефонна 
или друга електронна съобщителна услуга за проведе-
ни през предходния месец хазартни игри, при които за-
логът за участие е чрез цената на телефонна или друга 
електронна съобщителна услуга. Внасяне на този данък 
от операторите на телефонна или друга електронна съ-
общителна услуга.

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
НОЕМВРИ 2014 г.



- Не смесвайте нарцисите с други цветя, защото 
причиняват загниване. Ако все пак искате да аран-
жирате букет, потопете нарцисите за няколко часа 
отделно и след това ги прибавете към букета си.

- Цветните пъпки ще се разтворят веднага, ако по-
топите букета за няколко минути в много топла вода

- Увехнали цветя, особено рози, можете да съжи-
вите, ако ги потопите в студена вода за няколко часа.

- Дръжте цветята далече от телевизора, електриче-
ските уреди и климатика.

ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ
НА ГЕЛ ЛАКА

Гел лакът е дълготраен и ефектен. Напоследък на-
бира все повече популярност в забързаното ежедне-
вие. Има ли обаче този бърз и траен лак своите мину-
си? Предимства и недостатъци на гел лака.
Поставяне на гел лака
Преди да разнищим предимствата и недостатъците 

на гел лаковете, ще ви обясним кратко какво трябва 
да знаете за този тип лак и за поставянето му.
Гел лакът можете да поставите в домашни условия 

или при маникюрист. Препоръчваме ви за поставяне 
на гел лак да се доверите на професионалист, защото 
неправилната работа с него може да увреди нокътна-
та плочка за дълго време.
Първо се изпилява  нокътната плочка в желаната от 

вас форма. След това трябва да се избутат или изре-
жат кутикулите. Отстранява се естественият гланц на 
ноктите с нежна пила или блокче. След това внима-
телно с тампон се премахва прахът от изпиляването. 
Следваща стъпка е поставянето на няколко основи 
и гелове, които подготвят нокътя за гел лака. Идва 
ред за първото изпичане на маникюра в UV лампата. 
След изваждане на ръката се изчиства лепкавият слой 
със специална течност. Нанася се избраният цвят и 
отново се 
изпича. На-
нася се втори 
слой гел лак 
и се изпича. 
Нанася се 
з авършващ 
слой и отно-
во се изпи-
ча. Почиства 
се лепкави-
ят слой и се 
нанася специално успокояващо масло за кожички. В 
най-добрия случай, няма да мислите за посещение на 
маникюрист в следващите 2 седмици.
Предимства на гел лака
• Гел лакът е подходящ за хора с тънки и чупливи 

нокти
• Гел лакът е траен. Подходящ е за хора, които ня-

мат време да посещават маникюрист или да се гри-
жат за ноктите си всяка седмица

• С помощта на гел лак може ноктите да се удължат. 
Така ще имате перфектен маникюр, без да чакате сед-
мици наред да ви порастнат ноктите
Недостатъци на гел лака
• Има проучвания, според които UV лампата, която 

изпича маникюра вреди на нокътя и на кожата на ръ-
цете, като я състарява

• Изпиляването на гланца, преди поставянето на 
основата, нарушава целостта на нокътната плочка

• Желателно е да свалите гел лака за нокти в сало-
на, в който сте го поставили. Това често се заплаща 
допълнително

• Поставянето на гел лак за нокти струва 2-3 пъти 
повече от нормален маникюр. Според някои пък по-
високата цена се компенсира от това, че лакът издър-
жа 2-3 седмици

• Ако слагате гел лак повече от 7-8 пъти, без да да-
дете време на ноктите да „починат”, може да се стиг-
не до увреждане на нокътната плочка

НАПРАВЕТЕ СИ АНТИБИОТИК У ДОМА
С ПРИРОДНИ СЪСТАВКИ

Всеки знае за страничните ефекти от антибиотиците, 
които се продават в аптеките. Добрата новина е, че мо-
жете сами да си направите антибиотик у дома, използ-
вайки само и единствено природни съставки. Рецептата 
е изпробвана от много хора и със сигурност помага!

Съставки:
3 скилидки чесън
3 с.л. мед
парченце джинджифил
1/2 с.л. лют червен пипер
1/2 с.л. канела
100 мл пресен лимонов сок
Приготвяне на антибиотика:
Към лимоновия сок добавете 

смачкания чесън, рендосания джинджифил, канелата и 
червения пипер.
Сложете тази смес в стъклен буркан и я залейте с мед. 

Оставете микса за около 3 часа на стайна температура, 
след което можете да консумирате от него.
Природният антибиотик се приема по 1 ч.л. всяка су-

трин на гладен стомах. Предпазва от грип и настинки.
Ако вече сте болни, приемайте от лечебната смес по 3 

пъти на ден по 1 ч.л.
* Можете да си приготвите природния антибиотик 

в по-големи количества и да го съхранявате в хладилник.

ДЮЛИТЕ - СЪКРОВИЩЕТО НА ЕСЕНТА
Дюлята е плод с изключително приятен аромат и пре-

красен вкус. В 100 г от нея се съдържат едва 57калории, 
много полифеноли, фибри, витамини и минерали, кафе-
оилхинова киселина, етерични масла и други.
Тя е източник още на мед, желязо, калий и магнезий, 

както и витамин B 
комплекс .Здраво-
словна и нискокало-
рична – така може 
да я опишем.
Благодарение на 

полезните си със-
тавки, дюлята вли-
яе благоприятно на 
много от процесите, 

протичащи в човешкото тяло. Дюлевият сок има дока-
зани лечебни свойства при хора, страдащи от хеморо-
иди.
Той се прилага още при диария и маточно кървене. За 

страдащите от колит пък се препоръчва отново дюлев 
сок с малко мед.
Дюлев сок помага и при лечението на панкреасна не-

достатъчност. За целта се приема три пъти дневно пре-
сен сок от добре узрели дюли.
За стимулиране на чернодробната функция пък лека-

рите препоръчват в продължение на поне месец да се 
консумират дюли или пресен сок, приготвен от тях.
Поради ниската си калорийност, дюлята се използва 

в много диети, целящи намаляване на телесното тегло и 
такива, за намаляване на нивата на лошия холестерол.
В зрелите дюлеви плодове имат висока концентрация 

на витамин С. 100 грама от плодовете осигуряват 15 мг 
или 25% от дневната препоръчителна доза.
От друга страна, съединенията, които се съдържат в 

тях, спомагат изграждането на лигавицата на дебелото 
черво. Тя го защитава от появата на възпалителни про-
цеси, рак и разширение на чревната стена (дивертику-
лит).
Витамините, които се съдържат в дюлите, спомагат за 

унищожаването на свободните радикали. Те намаляват 
възпалителните процеси до минимум, като същевре-
менно подсилват имунната система.
Освен вътрешността, ползи носят и корите на плода. 

Установено е, че в тях се съдържат антивирусни веще-
ства, които потискат растежа на микроорганизмите, 
предизвикващи хепатит А, В и С.
Най-полезни са пресните дюли. Те могат да се при-

емат още под формата на компоти, сладка, сокове или в 
сурово състояние.

КАК ДА ЗАПАЗИТЕ ЦВЕТЯТА
СВЕЖИ ЗА ПО-ДЪЛГО ВРЕМЕ

Един букет вкъщи винаги подобрява настроението.
Дори да нямате повод, подарете си цветя.
Ще ви усмихнат, ще разкрасят дома и сами по себе 

си ще се превърнат в повод за радост.
Ето как да запа-

зите свежестта на 
букета за по-дълго 
време:

- Вземете цветя-
та непосредствено 
преди да се прибе-
рете вкъщи. Мисле-
те за букета като за 
сладолед, който за-

почва да се топи почти мигновено след като го купите.
- Използвайте добре измити и подсушени вази. 

Уверете се, че не е останал никакъв миещ препарат 
по стените на вазата, защото той буквално ще отрови 
цветята ви.

- Премахнете всички листа, които ще са под водата, 
за да не загниват.

- Подрежете дръжките преди да натопите букета и 
го правете на няколко дни. Цветята ви ще останат све-
жи удивително дълго време.

3 - 9 ноември 2014г., брой 44

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.

Калина
Viburnum opulus L.

Описание: Разклонен храст или дърво, високо 1,5-4 
м. Кората на старите стъбла и клони е напукана, а на 
младите е гладка, сивокафява с 
червеникав отенък. Цветовете 
са бели събрани в съцветия на 
върха. Цъфти през май-юни.
Разпространение: Расте из 

храсталаците и горите, край 
потоците в предпланинския и 
планински пояс на страната.
Употребяема част: Използва се кората на стъблата 

и клоните, събрани през ранна пролет. Да не се смесва 
с черната калина, чиито листа са цели, набръчкани.
Лечебно действие: Кората има съдосвиващо и кръ-

восъсирващо действие; понижава кръвното налягане. 
Плодът засилва сърдечната дейност, има и пикочогон-
но действие. Действието на корите се дължи на дъбил-
ните вещества, галотанините, кверцитина, катехините.
Приложения: • при различни кръвотечения, при 

маточни кръвоизливи, болезнена менструация, ави-
таминоза

• действа успокояващо, понижава артериалното 
налягане

• при белодробни заболявания с кашлица
• при болки и спазми на стомаха и червата
• при сърдечни и бъбречни заболявания като проти-

вооточно средство
• в комбинация с листа от мента и змийско мляко се 

препоръчва при възпаление на жлъчката и жлъчните 
пътища

• В българската народна медицина корите на калина-
та се употребяват като противотемпературно средство, 
при кръвоизливи от носа, хемороиди, диария, стомаш-
но-чревни възпаления, при болести на черния дроб и 
жлъчката, простудни заболявания.

• Плодът се употребява като потогонно и слабително 
средство, при стомашна язва. Плодовете, сварени с 
мед се дават при простуда, кашлица, задух. Цветът 
улеснява храносмилането.

• Листата се употребяват при вирусни заболявания 
и маточни кръвоизливи.
Външно приложение: Кората се използва за про-

мивки при рани, за налагане при изгорено, за гаргара 
при гърлобол.
Вътрешно приложение: 1 супена лъжица от кората 

се слага в 500 мл вода. Ври 10 минути. Пие се по 100 
мл преди ядене 4 пъти дневно. 
Като продукт:
Калина - лист или кора
Може да се използва при: кръвоизливи, хемороиди, 

болки в стомаха и червата, диария.
Начин на приготвяне: 1 чаена лъжичка от билката 

кисне 10 минуги в 500 грама гореща вода. Прецежда 
се и се пие 3 пъти дневно по 120 грама преди ядене.

ДОМАШЕН ТЕЧЕН ШОКОЛАД
Продукти:
- 80 г лешници
- 200 г захар
- 60 г какао
- 250 г сухо мляко
- 125 г масло
- 1 ч.л. ванилия
- 200 мл. вода
Приготвяне:
Захарта (200 г), маслото (125 г) и водата (200 мл.) се 

слагат в съд на умерен огън, докато захарта се разтвори.
Какаото (60 г) и сухото мляко (250 г) се пресяват в 

купа, за да няма бучки. Сместа се изсипва в сиропа и се 
бърка енергично. Ароматизира се с ванилията (1 ч.л.).
Лешниците (80 г) се смилат до гладка смес в блендер и 

се добавят към шоколада. Сместа се разпределя в купич-
ки или буркан и се охлажда в хладилник за няколко часа..

Един скелет става от гроба си и среща една старица и я пита:
- Имате ли огьнче?
Старицата го вижда и получава инфаркт.
Скелетът продължава и среща един старец, когото пита:
- Извинете имате ли огънче?
Като вижда скелета, старецът също получава инфаркт.
След няколко минути скелетът среща един пияница и му 

иска огънче.
Като го вижда, пияницата казва:
- Какво огънче искаш бе, я се виж от пушене на какво си 

заприличал.

Жена се обажда на съпруга си от командировка по телефона 
и пита как е в къщата.

- Ами котката ти пукна - казва съпругът й.
- Ау, ама не можа ли по-заобиколно да ми го кажеш, например 

че се е разхождала по покрива, подхлъзнала се е и е паднала. 
Ех, как да е. А мама как е?

- Ами на покрива е...


