
На основание чл.14, Глава тре-
та от Вътрешен правилник на 
Общински фонд „С един лев в 

помощ на болните деца от община 
Сатовча”  Ви предоставям следната 
информация за второ четиримесе-

чие на 2014 година:
За периода от 01.05.2014 – до 

01.09.2014 година в Общински фонд 
„С един лев в помощ на болните деца 
от община Сатовча” са постъпили 
общо 3 309,31 лева. По решение на 

Комисията за първо четиримесечие на 2014 година са раз-
ходвани общо 2145,00 лева, от които 500,00 лева за подпомагане на 
Виктор Мехмедов Бошнаков от село Слащен,  245,00 лева за подпо-
магане на Орлин Димитров Ковачев от село Сатовча,  400,00 лева за 
подпомагане на  Мехмед Мехмедов Таиров от село Фъргово и 1000,00 
лева за подпомагане на  Николай Николаев Мандев от село Кочан.
Общо постъпили в сметката на Фонда до 01.09.2014 година са 

71 553,90 лева. Общо изплатени по решения на Комисията към 
01.09.2014 година са 57 387,59 лева. Към същата дата наличните 
средства в набирателната сметка на Фонда са 14 166,31 лева.
Общо подпомогнатите от Фонда деца са 41 като 9 от тях са под-

помагани повторно.
Д-р Арбен Мименов – Кмет на община Сатовча и Председател 

на Комисията към общински фонд «С един лев в помощ на болни-
те деца от община Сатовча» 

10 - 16 ноември 2014 г., година (X), 45 /473/

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
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С П И С Ъ К
НА  ДАРИТЕЛИТЕ И ДАРЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА

ОТ 01.08.2006Г. ДО 01.09.2014Г.   

ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР
В МЕСТНОСТТА „ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК”
ОБЩИНСКА БАЗА НА М. ПЛЕТЕНСКИ ЧАРК

ДО СЪРЦЕТО НА ПРИРОДАТА
Кой ли не е търсил глътка отдих сред величествената 

природа на Родопите? Да отпочине на сянка до чешма, да 
чува как бистрата вода не спира да влива живот. Да се рад-
ва на закачли-
вото слънце, 
което ту про-
блясва, ту се 
скрива зад бо-
ровите клони. 
Да се потопи 
в мира и съ-
вършенството 
на балкана. 
Гората се от-
плаща щедро 
на всеки свой 
посетител с 
чист и свеж 
въздух, тишина и уединение.
Без да губите и минута време, вземете си почивка на 

едно такова магично място – туристическа база „Плетен-
ски чарк“. Разположена е в местността „Плетенски чарк“ и 
се стопанисва от Общинска администрация Сатовча. База-
та бе обновена по проект „Сатовча – мост между страни и 
туристически дестинации“, финансиран по Програма ФАР, 
Трансгранично сътрудничество с Република Македония.
Центърът предлага много и разнообразни туристически 

услуги, свързани с бита и културата на нашето население. 
Сградата може да се използва и за детски екологичен лагер 
- „зелено училище“. Базата е отворена и за туристи, кои-
то желаят да подготвят сами или с помощта на подготвен 
персонал, зимнина и други ястия по сатовчански рецепти, 
както и да берат горски билки и плодове. Легловата база на 
„Плетенски чарк“ е с капацитет от 25 легла, разполага и с 
помощен персонал.
Туристическа дестинация „Плетенски чарк“ е уютно 

място сред природата, подходящо за почивка, зелено 
училище или провеждане на обучения. Местността се 
намира в близост до най-високата част на общината - 
връх Унден. Базата ще ви подари минути на вътрешен 
мир, ще успокои напрегнатите мисли. Като водата - ос-
тавена в покой, тя е естествено прозрачна и бистра, в 
хармония с всичко около нея.
Заповядайте в туристическа база „Плетенски чарк“!
 • Телефон за контакти: 0889 596 466

КАТ ЗАПОЧВА АКЦИЯ „ЗИМА”
Пътната полиция погва шофьорите за изправни светлини, 

чистачки и гуми. Масовите хайки са в рамките на акция „Зима“, 
която започва в цялата страна.
Проверките целят да инспектират какво е техническото състо-

яние на автомобилите преди падането на снега. А също така и да 
обърнат внимание на водачите, че денят става по-къс, атмосфер-
ните условия се променят, пътищата са хлъзгави и несигурни.

Хайките, в които ще участват и инспектори от ДАИ, ще се 
правят по т.нар. холандски метод. При него служителите на реда 
отбиват встрани от пътя и проверяват по 10-15 автомобила едно-
временно. При технически неизправности колите ще се спират от 
движение до отстраняване на повредите, а шофьорите ще отнасят 
глоби от 30 до 50 лв., а при по-сериозни рискове - до 150 лв. 
Катаджиите ще следят както за неработещи чистачки, изгорели 

крушки на фаровете, неизправни отоплителни системи в купето 
и на прозорците, така и за гуми с изтрит грайфер. Специално 
внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на де-
нонощието, движещи се неправилно извън населените места.
Униформените с грайфомери ще проверяват дълбочината на 

протекторите, която трябва да бъде минимум 2 мм. Препоръчи-
телно е шофьорите да карат със зимни гуми, макар това да не е 
задължително по Закона за движение по пътищата.
Предимствата обаче са безспорни: зимните гуми имат по-добър 

контакт с пътя поради специалната смес на носещата повърхност, 
която запазва еластичността си при температури и под 5 градуса.
При зимни условия летните гуми не притежават тези свой-

ства. Освен това формата на протекторите при зимните гуми 
също допринася за по-доброто поведение на автомобила върху 
настилката. Добре е грайферът им да бъде с дълбочина от 4 мм.
В рамките на акция „Зима“ за поредна година Съюзът на 

българските автомобилисти (СБА) ще даде възможност на 
шофьорите да проверят безплатно светлините в техните 
сервизи. Те ще могат да извършат там и цялостен преглед за 
техническото състояние на колите си.
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ИЗЦЯЛО ФИНАНСИРАНИ ДОКТОРАНТУРИ В ОБЛАСТТА
НА МЕДИЦИНАТА, ШВЕЙЦАРИЯ 

Краен срок: 30 ноември 2014 г. 
Институт за биомедицински изследвания 

Friedrich Miescher финансира международ-
на програма за докторанти.
Международната програма предлага раз-

ширено, интердисциплинарно обучение в 
областите невробиология и механизми на 
рака. Докторанти, допуснати до програма-
та, получават теоретична и практическа 
подготовка и провеждат изследователски 
проект. Можете да продължите да учиш в 
следните области:

- Биология на инфекциите; 
- Невробиология; 
- Биология на клетките; 
- Биология на развитието; 
- Биофизична химия; 
- Структурна биология; 
- Биология на системите; 
- Биоинформатика.

АЛЕФ - КОНКУРС 2014 
През 2014 за втора поредна година еврейско-българският център „Алеф” организира 

ученически литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла все-
лена”. Второто издание е посветено на 100-годишнината от Първата световна война и 
е на тема: „Евреи и българи – два народа, една родина, една любов”.
В надпреварата могат да се включат ученици от 8-ми до 12-ти клас като опишат в 

есе, разказ, съчинение или в друга свободна форма участието на евреите в редиците на 
българската армия. Творбите трябва да съдържат примери за прояви на доблест, спра-
ведливост и приятелство във военно време между евреи и българи.
Допълнително информация и материали по темата са поместени в първата по рода си 

виртуална библиотека.
Началото на конкурса е 15-ти септември.

учениците могат да изпращат разработките 
си до 15-ти ноември 2014 г., на:

E-mail: center.alef@gmail.com
адрес: Бургас 8000, пл. Баба Ганка 4, ет. 4. 

за Център „Алеф”.
Не пропускайте да напишете и кратка 

информация за себе си: три имена, възраст, 
град, училище, клас и телефон за връзка.
Награди:
Първо място – 250 лв.
Второ място – 200 лв.
Трето място – 150 лв.
За останалите отличени творби организаторите са предвидили многобройни поощри-

телни материални награди, книги и други изненади.

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА -  СЛАДКО И СОЛЕНО   
Един възрастен учител в Индия се уморил от постоянните оплаквания на ученика 

си. И тъй, една сутрин го изпратил да донесе сол. Когато се върнал, учителят накарал 
недоволния младеж да изсипе шепа сол в чаша с вода и после да я изпие.

– Какъв вкус има? – попитал той.
– Горчив – отвърнал ученикът.
Учителят се подсмихнал, а после казал на 

младежа да изсипе същата шепа сол в езерото. 
Двамата отишли мълчаливо до близкото езеро 
и когато ученикът хвърлил шепа сол във водата, 
старецът рекъл:

– Пий сега от езерото.
Когато водата докоснала устните му, учителят 

отново го попитал:
– Какъв вкус има?
– Сладък – гласял отговорът този път.
Тогава учителят седнал до сериозния младеж, 

който толкова много му напомнял на самия него, 
хванал ръцете му и казал:

– Болката в живота е шепа чиста сол – ни 
повече, ни по-малко. Тя винаги остава една и съща. Но горчивината, която вкусваме, 
зависи от съда, в който се разтваря болката. Затова, когато те боли, можеш единствено 
да разшириш собственото си възприятие… Не бъди чаша. Бъди езеро.

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

10 Ноември 2014г., Понеделник, Ден на свободата на словото в България
10 ноември е обявен за Ден на свободата на словото в България през 2003 г. по 

време на церемонията за връчване на ежегодни награди за журналистика “Черно-
ризец Храбър” от Съюза на издателите в България.

13 Ноември 2014г., Четвъртък, 
• Международен ден на слепите
На 13 ноември светът отбелязва Международен ден на 

слепите хора и Световен ден на добротата. Двата дни са 
съвместени на една дата не случайно, защото се родеят 
по между си. Слепите хора се нуждаят от подкрепата на 
зрящите, а зрящите добри хора винаги изпитват вътрешна 
потребност да помагат на нуждаещите се.Международният 
ден на слепите хора е избран от ООН през 1946 г. съвсем не 
случайно – на 13 ноември е рождената дата на френския благородник Валентин 
Аюи, който отчита съществуващата несправедливост към незрящите хора и се заема 
да направи живота им по-достоен. Той полага основите на световното обучение на 
слепите и основава в Париж първия в света интернат за слепи.

• Св.  Йоан Златоуст
Йоан Златоуст (349 – 407, на гръцки: Ιωάννης ο Χρυσόστομος, на латински: Ioannes 

Chrysostomos) е една от най-значимите личности в историята на Православната 
църква, един от тримата “светители” - „вселенски учители“, наравно с Василий 
Велики Кесарийски и Григорий Богослов. Забележителен проповедник и богослов, 
той е оставил най-голямото по обем богословско творчество в Източната църква. 

14 Ноември 2014г., Петък,  
• Свети Апостол Филип, Коледни заговезни или заговелки 
Имен ден празнуват: всички, които носят името Филип (означава обичащ коне) 

Фильо и Филка.
Св. Филип е едни от дванадесетте апостоли, които са следвали Спасителят. Той 

е бил родом от Витсаида - градът, от който са апостолите Петър и Андрей.
 Коледните заговезни или заговелки се нарича деня преди Коледните пости - 14 

ноември. Той се смята и за последният ден, в който може да се блажи - т.е яде месо, 
яйца, млечни продукти.
По българска традиция в нощта на Коледни заговезни на трапезата се слага пиле 

с кисело зеле,тиквеник с повечко орехи и пълнени чушки с боб. Лъжицата, с която 
стопанката е сипвала от блажното ядене, скрива и не пипа чак до Коледа, когато пак 
се хапва блажно. Венчавките са забранени от днес до Въведение Богородично и от 
Игнажден до Богоявление. Възможно е датата да съвпадне с дните от седмицата, 
в който се спазва строг пост (сряда и петък) и заговезните се случват на друга /
предходната) дата.

• Световен ден за борба с диабета
14 ноември e рождената дата на Фредерик Бантинг. 

Този ден е определен за Световен ден за борба с диа-
бета. През януари 1922 г. в Канада д-р Фредерик Бан-
тинг (14 ноември 1891-21 февруари 1941) инжектира 
за първи път инсулин на умиращ от диабет юноша 
- 14-годишния Леонард Томсън, и спасява живота му.
В световен мащаб от хроничното заболяване страдат над 360 милиона души. 

На диабета се дължи голям дял от разходите за здравеопазване в много развити 
страни. Терапията на диабета поглъща над 10% от бюджета на здравеопазването на 
всяка държава, като по-голямата част от тези пари отиват за лечение на сериозните 
хронични усложнения.
Основните рискови фактори за развитие на захарен диабет 

са наднорменото тегло, наличието на първостепенни род-
ственици, страдащи от захарен диабет. Определящо значение 
има също начинът на живот – хранене, намалена физическа 
активност, стресът в ежедневието.

16 Ноември 2014г., Неделя,
•  Свети Матей
Имен ден празнуват: Матей, Матю
Матей е един от 12-те апостоли и автор на първото от чети-

рите канонични Евангелия (Евангелие от Матей). Като светец 
се празнува от Православната църква на 16 ноември, а от 

Римско-католическата църква на 21 септември.
• Международен ден на толерантността
С Резолюция 51/95 от 12 декември 1996 г. Общото 

събрание на ООН обяви 16 ноември за Международен 
ден на толерантността като следствие от приетата от 
ЮНЕСКО Декларация за принципите на толерантността. 

„Толерантността е уважение, приемане и оценяване на богатото многообразие на 
културите на нашия свят, на нашите форми на изразяване и начини на човешкото 
битие. Тя е синоним на знания, отвореност, общуване и свобода на мисълта, съвестта 
и убежденията.”,  се казва в член първи на декларацията.

Н О В И Н И
10 - 16 ноември 2014г., брой 45

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 07.11.2014 г.



до 25 ноември
> за лицата в неплатен отпуск през месец Октомври 

2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание.

> за лицата, които през месец Октомври 2014 г. са 
били във временна неработоспособност поради бо-
лест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на 
малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за оси-
новяване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на           
чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда. 

> за авансово дължимите здравноосигурителни внос-
ки от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за 
социално осигуряване – лица, регистрирани като уп-
ражняващи свободна професия и/или занаятчийска 
дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като 
еднолични търговци, собственици или съдружници в 
търговски дружества и физическите лица - членове на 
неперсонифицирани дружества, регистрираните земе-
делски производители и тютюнопроизводители (само-
осигуряващите се лица по смисъла на КСО) за месец 
Октомври 2014 г. 

> за лицата, които работят без трудови правоотноше-
ния върху изплатените възнаграждения през месец Ок-
томври 2014 г.

> за лицата, които през месец Октомври 2014 г. са 
подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, 
ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, ко-
ито не са били осигурени на основание по чл. 40, ал. 1, 
2 или 3 от закона).

> за морските лица за положения труд през месец Ок-
томври 2014 г.

> за служителите на Българската православна църква 
и други нормативно признати вероизповедания, които 
не получават възнаграждения за извършвана дейност 
за месец Октомври 2014 г.
до 25 ноември
> Подаване на декларации образец № 1 от работода-

телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
с данните за месец Октомври 2014 г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
с данните за месец Октомври 2014 г. при полагащо се 
обезщетение на трудоустроено лице, на което не е пре-
доставена подходяща работа.

> Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
с данните за месец Октомври 2014 г. за лицата, на кои-
то за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 
3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.

> Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
за начислени или изплатени допълнителни доходи от 
трудова дейност за месец Септември 2014 г., които са  
начислени или изплатени след 25 Октомври 2014 г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работода-
телите, осигурителите и техните клонове и поделения, 
за начислени или изплатени допълнителни доходи от 
трудова дейност за месец преди Септември 2014 г., ко-
ито са начислени или изплатени през месец Октомври 
2014 г.

> Подаване на декларация образец № 1 от самоосигу-
ряващите се лица с данните за месец Октомври 2014 г.

> Подаване на декларация образец № 1 с код за вид 
осигурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са 
пожелали да подадат еднократно декларацията, в слу-
чай, че се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инва-
лидност поради общо заболяване, за старост и смърт, 
когато  осигуряването е възникнало след 1 Септември 
2014 г. и месец Октомври 2014 г. е първия пълен кален-
дарен месец в осигуряване.

НАП И АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ МОЖЕ 
ДА СЕ СЛЕЯТ ОТ 1 ЯНУАРИ ДОГОДИНА 
Създаването на Единна приходна агенция, при ко-

ято Агенция „Митници“ ще се влее в Националната 
агенция за приходите (НАП), ще стане най-вероятно 
от 1 януари 2015 г. Това предвижда концепция за съз-
даването на мегаагенцията. Целта е по-ефективното 
събиране на приходите.
Документът предрича обединеното ведомство да 

събира всички приходи – ДДС, акцизи, подоходни и 
корпоративни данъци, осигурителни вноски, мита. 
Към тях могат да се прибавят и определени със закон 
частни държавни вземания. Също така е предвидено, 
че някои функции могат да се възлагат на частни 
структури.
Концепцията предвижда всички митничари да 

бъдат преназначени като данъчни, но преди това и в 
двете агенции предстоят съкращения. Заради слива-
нето митничарските синдикати заплашиха с протести.
Очакванията са заплатите и бонусите да бъдат 

изравнени.
Предвидено  е 

сливането да ста-
не на два етапа. 
При първия един-
ната агенция ще 
се ръководи от Съ-
вет за управление 
на проекта. В него 
ще влязат финан-
совият министър, 
заместникът му 
по приходите и шефове - на НАП и митниците. След 
приключването му мегаагенцията ще се ръководи 
от един началник. Дотогава работни групи ще раз-
работват организационната структура, правилата за 
преназначаване, както и сливането на двете инфор-
мационни системи.
Концепцията предвижда запазването на мобилните 

митнически екипи. 
В проекта е записано още, че бъдещите служите-

ли на мегаведомството няма да могат да развиват 
никакви стопански и други дейности, извън препо-
давателски. Ще има и нови правила, по които ще се 
взаимодейства с ДАНС, както и за проверка на всеки 
служител за достъп до класифицирана информация. 

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
10 - 16 ноември 2014г., брой 45

ГЕРМАНИЯ ВЪВЕЖДА
ПЪТНА ТАКСА ЗА ЧУЖДЕНЦИ

Германско правителство въвежда пътна такса, която 
ще принуди чуждите шофьори да плащат до 130 евро на 
година за използването 
на германската магис-
трална мрежа.
Новата такса цели 

да осигури постъпле-
ния за поддръжката 
на транспортната ин-
фраструктура, която 
се амортизира не само 
от местните, но и от милионите чужди автомобили, 
преминаващи по нея. 
Таксата трябва да влезе в сила през 2016 г. Ако Брюк-

сел обаче сметне, че тя дискриминира чуждите водачи 
на превозни средства, може да бъде отменена. 
Шофьорите ще плащат различни суми в зависимост 

от мощността на колата и до каква степен тя отговаря 
на екологичните стандарти.
Те ще имат избор между 10-дневна такса от 10 евро 

или двумесечна от 22 евро. 
Таксата може да се плати в бензиностанциите или 

чрез регистриране на номерата на колата в интернет. 

 МЯРКА 6 ЩЕ ПОДПОМАГА МЛАДИТЕ 
ФЕРМЕРИ В НОВАТА ПРСР 2014-2020
Бенефициенти по Мярка 6 от ПРСР са земеделски 

производители на възраст между 18 и 40 години, както 
и микропредприятия, регистрирани като ЕТ или ЮЛ, 
ФЛ - регистрирани по Закона за занаятите
В новата европейска програма за развитие на селските 

райони - ПРСР 2014-2020 е предвидена изцяло новата 
Мярка 6 „Развитие на стопанството и стопанската дей-
ност“. Тя ще подпомага развитието и обучението на 
млади фермери. 
Допустимите разходи по Мярка 6 от ПРСР 2014-2020 

са за закупуване на движими дълготрайни материални 
активи (машини, съоръжения, оборудване или специ-
ализирани транспортни средства), Закупуване, стро-
ителство, модернизиране на недвижими дълготрайни 
материални активи, Закупуване на селскостопански 
животни, Закупуване на земя за земеделска дейност, 
Създаване и/или презасаждане, и/или възстановяване 
на трайни насаждения.; Изграждане, придобиване, или 
подобрения на недвижимо имущество; Закупуване на 
нови машини и оборудване, включително компютърен 
софтуер; Нематериални инвестиции: придобиване и 
създаване на компютърен софтуер и придобиване на 
патенти, лицензи, авторски права и марки.

 Бенефициенти по Мярка 6 от ПРСР са земеделски 
производители на възраст между 18 и 40 години, както 
и микропредприятия, регистрирани като ЕТ или ЮЛ, 
ФЛ - регистрирани по Закона за занаятите.

 Финансови условия:
6.1 - Общ размер на помощта 25 000 евро на бене-

фициент.
Първо плащане - до 12 500 евро след одобрение на 

молбата за подкрепа;
Второ плащане – изплаща се до 12 500 евро само при 

коректно изпълнение на заложение в БП дейности;
6.2 - Фиксирано плащане, което не надвишава 20 

000 евро.
Авансово плащане при сключване на договор;
Второ плащане в година по избор на кандидата при 

изпълнение на условията, заложени в договора;
6.4 - Минимална стойност на допустимите разходи 

– 10 000 евро;
Максималната стойност на разходите по проекта – 

300 000 евро.
Интензитета на помощта е в размер на 75 % от одо-

брените разходи но не повече от 200 000 евро. 
МЗХ ПРЕДВИЖДА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОГОВОРИ 
ЗА МЛЯКО МЕЖДУ ФЕРМЕРИ И ИЗКУПВАЧИ
Една от новите мерки в регулиране пазара на мляко 

след приключване на квотния период ще бъде въвеждане 
на задължителни писмени договори между производи-
телите и първите по веригата на изкупуване на мляко. 
По отношение на браншовите организации в сектор 

Мляко, от МЗХ са подготвили мерки, които да регули-
рат междубраншвото им представяне. За признаване на 
такива браншови организации задължително трябва да 
присъстват и представители на млекопреработвателите 
предвиждат от МЗХ.

 От МЗХ предвиждат удължаване на интервенцион-
ните мерки за масло от пастьоризирана сметана, както 
и за обезмасленото мляко на прах. Предвиждат се и фи-
нансови помощи за частно складиране за масло, сирена 
и обезмаслено мляко на прах.

 Други мерки, които МЗХ удължава по отношение 
на млечния сектор е схемата за предлагане на мляко в 
училищата, за което следва да се изработят стратегии до 
1-и Август 2015-а година. Друга мярка за сектор мляко, 
която ще бъде удължена е за възстановяванията при 
износ, както и за защитени географски наименования 
и указания.

ПРИЕМЪТ ПО ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА ЗАПОЧВА 
В СРЕДАТА НА НОЕМВРИ
Приемът по Национална-

та програма по пчеларство 
(НПП) за 2014-2016 година 
започва на 17 ноември
От средата на месеца ще 

се приемат документи по 
мерки А „Техническа помощ за пчелари и сдружения 
на пчелари“, Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мер-
ки за подкрепа на извършването на физикохимичен 
анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на 
подновяването на пчелните кошери в Общността”.

Въпрос: По време на трудово правоотношение 
признава ли се майчинството за придобит тру-
дов стаж и професионален опит. И длъжен ли е 
работодателят да дава допълнително възнаграж-
дение затова при положение, че служителката в 
действителност е отсъствала от работа и не е 
полагала труд?
Отговор: Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за 
структурата и организацията на работната заплата 
за придобит трудов стаж и професионален опит на 
работниците и служителите се заплаща допълнително 
месечно възнаграждение в процент върху основната 
работна заплата, определена с индивидуалния трудов 
договор. Трудовият стаж, зачетен съгласно чл. 352, 
т. 2 КТ (времето на отпуск за отглеждане на дете до 
навършване на 2-годишна възраст,) се взема предвид 
при определяне размера на допълнителното трудово 
възнаграждение за придобит трудов стаж и професи-
онален опит, тъй като признатия на това основание 
трудов стаж е зачетен за такъв като време, през което е 
съществувало трудово правоотношение, и е на същата 
длъжност или професия.

Въпрос: Редовна студентка може ли да получи 
платено обезщетение при безработица, има 15 
календарни месеца трудов стаж?
Отговор: Съгласно чл. 18 ,ал. 2 от Закона за насърчава-
не на заетостта търсещите работа лица се регистрират 
в Дирекция „Бюро по труда“ в една от следните групи: 
безработни; заети; учащи се, които желаят да работят 
през свободното си от учене време; лица, придобили 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст; лица, 
придобили право на професионална пенсия за ранно 
пенсиониране, които не работят. Съгласно чл. 54а, ал. 
1 от Кодекса за социално осигуряване, за да получавате 
обезщетение за безработица трябва да отговаряте на 
следните изисквания: 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 Ре-
публика България, или отпусната пенсия за старост в 
друга държава; да не упражнявате трудова дейност, за 
която да подлежите на задължително осигуряване. В 
тази връзка, Вие като редовна студентка във ВУЗ, при 
регистрацията си в Дирекция „Бюро по труда“, попа-
дате в категорията „учащи се, които желаят да работят 
през свободното си от учене време“ и не отговаряте 
на условията за получаване на парично обезщетение 
за безработица.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
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До 14-ти ноември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъч-
ния период - месец октомври. 

2. Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, 
което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки 
като посредник в тристранна операция (с изключение на 
получено авансово плащане (цялостно или частично) от 
посредник в тристранна операция)  или доставки на ус-
луги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените 
авансови плащания), с място на изпълнение на терито-
рията на друга държава членка за данъчния период – ме-
сец октомври.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации - пристигания/изпращания за месец октом-
ври 2014 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведомле-

ние за неподаване на месечни декларации за октомври 
2014 г.
До 15-ти ноември: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за ноември 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 октомври

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 уведомле-
ния за загубване, повреждане или унищожаване на сви-
детелството за регистрация на фискалното устройство 
през месец октомври

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
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6. Изпращайте детето с мили думи и пожелания 
като: „Приятен ден” или „Успешен ден”. Те ще го 
импулсират и ще повишат самочувствието му, защо-
то вярвате в него.

7. Посрещайте детето от училище с радост. То е 
вашето любимо дете, независимо какви са оценките 
му. Ако получи лоша оценка, окажете помощ в под-
готовката му. Създавайте удобство и условия, за да 
може детето да учи с желание.

8. Винаги трябва да имате време за разговор с дете-
то си. Не отлагайте за по-късно, ако то иска да говори. 
По-скоро отложете свои ангажименти, но търпеливо 
го изслу-
шайте. Кога-
то се върне  
разстроено 
от училище 
внимателно 
се поинте-
р е с у в а й т е 
каква е при-
чината.

9. Нормал-
но е да има-
те изисквания към детето си, но също така предла-
гайте да си почива. Най-добре е да поиграе навън.

10. Бъдете щедри на похвали при всеки успех 
на детето в училище. В извънкласните занимания 
(спорт, театър, танци, приложно изкуство) също оку-
ражавайте всяко негово постижение.

11. Не правете сделки с детето за учене, например: 
„ Ако си напишеш домашното до 17 ч ще играеш  на 
любимата си игра.” Така се създава чувство, че то 
учи за вашето одобрение, а не за себе си и за по-ви-
сока култура и образованост. 
Разбира се, може да се окаже, че детето има сери-

озни проблеми с обучението и не е виновно за това, 
но тогава потърсете компетентна помощ от училищ-
ни психолози и разговаряйте с преподавателите. Има 
какво да се направи в подобни случаи.    

ЕСЕННО ЗАСАЖДАНЕ НА
ОВОЩНИ ДРЪВЧЕТА

У нас най-често се практикува есенно засаждане на 
овощни дървета. По принцип може да се направи и 
през пролетта, ако по някакви причини е пропуснато.
Засаждането на дръвчета се извършва в продължи-

телен период от време - започва от ноември и трябва 
да приключи до 15-20 декември, преди настъпване 
на големите 
студове.
Препоръ -

чително е да 
купите дръв-
четата от 
най-близкия 
овощен раз-
садник. Така 
си гаранти-
рате не само 
п о - д о б р о 
прихващане 
заради сход-
ните климатични и почвени условия, но и ще имате 
информация за фирмата, производител на посадъч-
ния материал.
Практиката е да се засаждат дръвчета, които вече 

са обезлистени и са преминали във фаза на покой. 
Най-често се предлагат с голи корени, по-рядко - с 
извадена почва около кореновата система и опакова-
на в зелени чували.
Когато дръвчетата няма да се засаждат още същия 

ден, трябва да се поставят в хладно помещение, а 
корените да се увият с навлажнена хартия или друг 
подходящ материал и да се опаковат. 

НЕПОДОЗИРАНИ ПОЛЗИ ОТ ЛИМОНА
Като начало половин чаша прясно изцеден лимонов 

сок помага срещу камъни в бъбреците, поради това, че 
ограничава излишното натрупване на калций.
Смесването на мед и лимонов сок е отдавна изпитано 

и добро средство срещу проблеми с гърлото.
Тази комбинация успокоява раздразненото гърло, ос-

вен това е доста вкусно и здравословно.
Доказано е, че лимонът, също както грейпфрута, по-

мага в борбата с килограмите, поради съдържащите се 
в него пектин и 
фибри.
Освен това 

освежава по не-
вероятен начин, 
а и изобилства 
от витамин С – 
истинският по-
мощник срещу 
настинки.
Интересно е 

обаче да се спо-
мене, че според различни проучвания лимоните са бога-
ти и на калий, който пък е толкова важен за организма, 
че бива наричан „искрата на живота“.
Може би знаете, а може би не, но лимонът може да 

облекчи кожен сърбеж.
Ухапване от комар или друго насекомо, обрив и т.н. – 

тествайте да намажете засегнатото място с пресен резен 
лимон и вижте как ще се почувствате.
Много е вероятно това да намали сърбежа и успокои 

кожата.
Ако страдате от висока температура – пийте лимонов 

сок. Това ще помогне на организма да се справи и да се 
нормализира телесната температура.
И за завършек – лимоните може и да са кисели, но е 

доказано, че те помагат за регулация на pH на организма.
След всичко казано, спокойно можете да смените 

мушкатото и други домашни растения с лимонче – хем 
красиво, хем полезно.

ПИЙТЕ КАФЕТО ПРЕДИ СЪН
ЗА ПОВЕЧЕ ТОНУС

Следобедният сън е основно човешко право, което, 
за съжаление, ни се отнема някъде в първи клас и след 
това цял живот страдаме за него.
Все пак има късметлии, които успяват да дремнат 

следобед или защото работят свободни професии или 
защото добре могат да се скрият от любопитните по-
гледи на колегите.
Положителното на кратката следобедна дрямка е, че 

след нея силите са възстановени и можем да продъл-
жим устремно 
да се трудим.
За още по-до-

бри резултати 
обаче трябва да 
изпиете чаша 
кафе преди сън.
Това показва 

японско про-
учване, според 
което 200 мили-

грама кофеин (колкото една стандартна чаша кафе), из-
пито точно преди 20-минутна дрямка ще подобри кон-
центрацията при изпълнението на служебните задачи.
Това се дължи на комбинирания ефект между дрям-

ката и кофеина.
„Когато човек е буден, в тялото постепенно се отделя 

аденозин и когато нивата му се повишат прекалено, на 
човек му се доспива.

20 минути, прекарани в сън, са напълно достатъчни 
да изтрият умората.
Ако сте пили кафе точно преди да си подремнете, 

събуждането ви ще се комбинира с ефекта на кофеина, 
който се проявява точно за толкова време“, обяснява д-р 
Алън Тоуфай от New York Neurology & Sleep Medicine.
Така ще се възползвате максимално и от дрямката, и 

от кафето.

ЗА ДА ХОДИ ДЕТЕТО НА УЧИЛИЩЕ 
ВИНАГИ С УДОВОЛСТВИЕ

Никой родител не е подготвен специално за взаимо-
отношенията със своето дете, вече ученик. Обикнове-
но се повтаря практиката, която сме видели от своите 
родители, но не всякога тя е положителна. Много ва-
жно е родителското отношение да бъде правилно, за 
да може детето да има успехи и да ходи на училище 
с желание.
Ето няколко необходими условия:
1. Създавайте възможност детето да ляга по едно и 

също време вечер в спокойна обстановка.
2. Събуждайте го нежно с ласкав тон. Създайте му 

режим и го събуждайте в постоянен час. Тогава ще 
се радвате на неговата бодрост и усмихнато личице 
всяка сутрин.

3. Не го укорявайте, ако не бърза да става. По-добре 
разкажете каква прекрасна закуска го очаква. 

4. Предвидете време за личен тоалет, за обличане 
и за закуска. Научете го да подрежда чантата си от 
вечерта, като помагате в началото, за да му създадете 
навик да не закъснява.

5. Сложете в чантата му ябълка,  банан или сандвич. 
По този начин и вие ще бъдете спокойни, че има оси-
гурена храна за голямото междучасие.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева, Красимир Странджев и Емине Дренкова

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              
Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Анасон
Pimpinela Anisum L.

Описание: Едногодишно растение с 30-60 см високо 
стъбло. Съцветието е сложен сенник. Цветовете са бели. 
Плодовете са 3-5 мм дълги, яйцевидни до яйцевидно 
продълговати. Цъфти през юни-юли.
Разпространение: Отглежда се като етеричномасле-

на култура главно в Първомайско, Хасковско, Бургаско, 
Чирпанско.
Употребяема част: За 

лечебни цели се използват 
плодовете и полученото от 
тях етерично масло.
Действие:  Плодовете 

поради богатото съдър-
жание на етерично масло 
притежават отхрачващо, 
антисептично и спазмоли-
тично действие, потогонно и температуропонижаващо.
Приложения:
•  при кашлица, ангини, ларингити, фарингити, хро-

нични бронхити, бронхиална астма
•  при заболявания на стомашно-чревния тракт, гас-

трити, ентероколити с колики, метеоризъм
•  при възпалителни заболявания на пикочните пъти-

ща, бъбречнокаменна болест и други
•  за стимулиране на млечната секреция у кърмачките.
Начин на приложение: една чаена лъжичка счукани 

плодове, запарени с чаша вряща вода за около 15 мин., 
след прецеждане се изпива в рамките на деня. Анасоно-
вото масло се използва по 1-2 капки върху бучка захар 
2-3 пъти дневно.
Като продукт: Анасон – семе
Може да се използва при: спазми в червата, колики, 

стомашна атония, гръдна жаба, задух, бронхит, анги-
на, възпаление на лигавиците, засилва лактацията у 
кърмачките.
Начин на приготвяне: 1 супена лъжица счукани 

семена киснат 10 минути в 300гр. вода. Пие се 3 пъти 
дневно по 100гр. преди ядене. За бебета 1 ч.л. семена 
за 200гр. вода. Дава се вместо вода, подсладено на вкус.

ЛЕСЕН ШОКОЛАДОВ СЛАДКИШ 
ВЪВ ФОРМА ЗА ТОРТА

Продукти:
- 1/2 кг брашно
- 400 г захар
- 2 яйца
- 400 г кисело мляко
- 200 г масло
- 8 с.л. какао
- 200 г шоколад
- 1 ч.л. ванилия
- 1 ч.л. бакпулвер
Приготвяне:
Сместа за този шоколадов сладкиш се приготвя като 

най-напред се разбиват яйцата (2 бр) със захарта (400 г), 
докато побелеят.
След това се добавя киселото мляко (400 г). Продуктите 

се разбиват с миксер, а след това при непрекъснато бърка-
не се добавя разтопеното масло (200 г) на тънка струйка.
Смесените и предварително пресяти брашно (1/2 кг), 

бакпулвер (1 ч.л.), ванилия (1 ч.л.) и какао (8 с.л.) също се 
добавят към сместа и всичко се разбива до получаването 
на хомогенна смес.
Към нея се прибавят нарязаният на кубчета твърд шо-

колад (200 г) и всичко се разбърква.
Сместа се разпределя във форма за торта с подвижен 

ринг, която форма е предварително мазана с масло или 
на дъното и стените и има поставена хартия за печене.
Шоколадовият сладкиш се пече в предварително загря-

та до 180 градуса фурна за около 35 минути.
По желание, след като се охлади, се полива с разтопен 

шоколад или се посипва с пресни плодове според сезона.

Един човек отишъл при свети Петър и го по-
молил да отиде да види как изглежда ада.
Петър се съгласил, човекът отишъл за един 

ден, гледа - танци, песни, мадами... купон.
Върнал се в рая, отишъл пак при Петър, по-

молил да отиде за седмица.
Цяла седмица танци, песни, мадами ...
Върнал се при Петър и му казал:
- Виж какво, скучничко ми е тук, долу си е 

купон,пусни ме да си живея там. Петър му казал:
- Добре, но билета е еднопосочен.
Отишъл нашият в ада, долу го чакат две дя-

волчета, хващат го и го водят към казана.
- Чакайте бе, нали беше купон тука, какво 

става?
- Ааа, не бъркай туризма с емиграцията.


