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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

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ
ПО НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ДЕЦАТА

СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА САТОВЧА ПРОДЪЛЖАВА
По идея на кмета на община Сатовча 

д-р Арбен Мименов това мероприятие да 
се превърне в традиция, за пета поредна 
година Ви приканваме за участие в тази 
хуманна мисия. Благодарение на Ваша-
та подкрепа през изминалите години съ-
браните средства се разпределяха между 
абитуриентите и между останалите деца 
сираци от населените места в общината, 
както и между децата с увреждания до 
16-годишна възраст. 
По време на кампанията през 2010 го-

дина бяха събрани 12 555 лв. и бяха под-
помогнати 73 деца. През 2011 година бяха 
подпомогнати 86 деца със сумата от 15 390 лв. През 2012 година събраната 
сума беше 20 840 лв. С тази сума бяха зарадвани 86 деца от цялата общи-
на. През 2013 година кампанията набра средства в размер на 27 943 лева, 
с които бяха подпомогнати 123 деца, включително и 25 студента сираци.
Това, което ни мотивира да продължим тази благородна кауза, е 

именно Вашето милосърдие и отзивчивост. Присъствието Ви на тра-
диционната благотворителна вечер и помощта, която оказвате на де-
цата на община Сатовча, са безценни. Тя ни кара все по-уверено да 
организираме благотворителни кампании и все по-уверено да очакваме 
подкрепа във Ваше лице. 
Включете се в благотворителната кампания за набиране на средства 

за децата сираци на община Сатовча. Нека и тази година се опитаме да 
зарадваме нашите деца. Нека и този път децата сираци  и децата с увреж-
дане до 16 годишна възраст, както и семействата им посрещнат празни-
ците с усмивка. Нека стоплим с нашият жест сърцата им. Нека изгреят 
усмивки на лицата им. Нека това е нашият подарък за тях. 

ДО 24.12.2014 Г. СТОПАНИТЕ МОГАТ ДА ПРАВЯТ ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА 
ОБХВАТА НА НОВИЯ СЛОЙ „ПОСТОЯННО ЗАТРЕВЕНИ ПЛОЩИ“
До 24.12.2014 г. всички собственици и ползватели на земеделски 

земи ще могат да се запознаят със специализирания слой „Посто-
янно затревени площи” и да подадат възражения за обхвата му по 
отношение на конкретни имоти от Картата на възстановената соб-
ственост (КВС) или Кадастралната карта (КК). Това гласи заповед, 
издадена от Министъра на земеделието и храните. Ползвателите на 
специализирания слой ще могат да го разгледат в специално разра-
ботената секция „Проверка на имоти по слой „Постоянно затревени 
площи“, качена на интернет страницата на ДФ „Земеделие”. 
Слоят „Постоянно затревени площи“ е създаден съгласно разпо-

редбата на чл.16 от Наредба № 105, в която е разписано, че той следва да бъде изграден 
чрез използване на площи с минимален размер 0,1 хектара, които имат статут на трайно 
ползване по цифровата ортофотокарта. Това са пасища, мери или ливади, които попадат 
във физическите блокове и са заявявани за подпомагане поне през една от последните 
5 години. Слоят също така включва постоянно затревените площи, които са екологично 
чувствителни. Изработването му е в синхрон с разпоредби на европейските и национални 
регламенти и закони, които са свързани с подпомогне на опазването на съществуващи 
постоянно затревени площи.
Възраженията по новия слой се генерират автоматично от секцията в интернет стра-

ницата на ДФ „Земеделие”. За целта е нужно да се посочи за кои конкретни имоти от 
Картата на възстановената собственост (КВС) или Кадастралната карта (КК) се подава 
възражението. 
Генерираните и разпечатани възражения по образец се подават до Областната дирекция 

„Земеделие” на МЗХ по постоянен адрес или адрес на управление на подателя им. Не 
подлежат на разглеждане възражения, които не са подадени в срок или не са по образец, 
генериран от интернет страницата на ДФ „Земеделие”.
Във връзка с подадените възражения ще се извършат необходимите проверки и спе-

циализираният слой „Постоянно затревени площи” ще бъде актуализиран, в случаите 
когато бъде установена техническа грешка или пропуск в него. 

На 24.11.2014 год. понеделник в 
гр.Гоце Делчев по инициатива на 
д-р Арбен Мименов – председа-
тел на Съюза на производителите 
на ориенталски тютюн в България 
– СПОТ БГ се проведе годишна-
та среща на производителите на 
ориенталски тютюн и фирмите из-
купуващи тютюн. На срещата при-
състваха народните представители 
Алиосман Имамов и Муса Палев 
от парламентарната група на ДПС,   
Георги Андонов от парламентарната гру-
па на ГЕРБ, г-н Георги Ралчев предста-
вител на Министерството на земеделието 
и храните, кметове на общини и кметове 
на кметства от регион Гоце Делчев, тю-
тюнопроизводители  и медии.
Срещата се проведе по повод получени 

сигнали от цялата страна за незапочване 
на кампанията в срок, за това, че фирмите 
купувачи не са раздали все още необхо-
димите количества амбалажи (чулове и 
кашони), също така и за ниска изкупна 
цена от единствената фирма изкупуваща 
тютюн към момента.
Представителите на фирмите заявиха, че 

забавянето на изкупната кампания се дъл-
жи на лошите метеорологични условия 
през месец ноември, поради което тютюна 
е с повишена влажност над допустимите 
16 % и суров материал от горния беритбен 
пояс (учове и колами). Амбалажа според 
тях е бил раздаден в количества отговаря-
щи на средния добив от декар за годината. 
Фирмите изкупуващи тютюн бяха пред-

ставени от Байрам Дерменджиев – „Ми-
хайлидис”, Митко Георгиев – Регионален 
мениджър на „Сокотаб”, Михаил Дарев – 
„Плевен БТ”и Шабан Иса – „Миссириан”.
От фирма „Михайлидис” има раздаден 

амбалаж още месец септември, изкупуват 
от един месец в цялата страна, гарантират 
изкупуването на всичките договорени ко-
личества и ще купуват и недоговориран 
тютюн. Цената, на която купуват е била 
съгласно качеството на продукцията.

„Сокотаб”– от фирмата заявиха, че ще 
изкупят 100 % от договорените количества

плюс 20 % от наддоговореното количество. 
Предприели са диференцирано раздаване 
на амбалажа според добива съответно по 
5 чулове или кашони на декар като препо-
ръчват долните и горните беритби да се 
маниполират в кашони. Изкупуването при 
тях ще започне в началото на месец декем-
ври, при цени съгласно качеството. Нала-
гат изискване към теглото на кашоните до 
18 кг. и балите до 22 кг. Над тези стойно-
сти няма да изкупуват.

„Плевен БТ”– начало на кампанията 
най-късно 2-3 декември, раздали са амба-
лаж, ще купуват и наддоговорен тютюн. 
Изкупни цени:
І-во качество - 8,60 лв./ кг.
ІІ-ро качество - 5,40 лв./кг.
ІІІ-то качество - 2,10 лв./кг.
Средни цени съгласно качеството.
„Миссириан”- представителя на фирма-

та не се ангажира със срок за начало на 
кампанията. Ще изкупуват договорените 
количества и наддоговорените количества 
без ограничение. Плащането на изкупена-
та продукция не по-късно от една седмица.
С народните представители беше  ко-

ментиран въпросът за националните доп-
лащания за тютюн да не са по малко от 108 
млн.лв., както и проекта за нов закон за 
тютюна. Народните представители се ан-
гажираха, законопроекта да бъде внесен и 
приет в най-кратки срокове. Същите поеха 
и ангажимент да бъдат проведени съвмест-
ни срещи със фирмите изкупуващи тютюн 
при министъра на земеделието, където да 
бъдат обсъдени всички проблеми при из-
купуването на тютюна за кампания 2014г.

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

“Бюро по труда” гр. Гоце Делчев
към 28.11.2014 г.
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ДО 1 ДЕКЕМВРИ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАСТЪПЕНИ ПЛОЩИ
Държавен фонд „Земеделие“ напомня, че до 1 декември земеделските 

производители с установени застъпвания за кампания 2014 трябва да пред-
ставят в съответната ОД на ДФ „Земеделие“ документи за правно основа-
ние за ползване на земята. Такива документи са нотариален акт, договор 
за наем или аренда, решение на общинските служби по земеделие, спора-
зумения по чл. 37, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земе-
делски земи и др. 
На всички бенефициенти са изпратени уведомителни писма за установе-

ните застъпвания. В случай, че писмото не е получено от адресата и в съот-
ветната ОД на ДФЗ няма данни за връчване, кандидатите, след извършена 
проверка в системата за индивидуална справка, биха могли да предоставят 
документи, доказващи правото на ползване на земите. 
Земеделските производители биха могли да направят проверка за нали-

чието на двойно заявени площи и размера им на официалната интернет 
страница на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg в секция „Системата за инди-
видуална справка по Директни плащания“ - http://iacs-online.dfz.bg/apex/
f?p=2012. 
Съгласно чл. 17, ал 3 от Наредба 5 за условията и реда за подаване на 

заявления по схемите и мерки за директни плащания, кандидатите за под-
помагане са длъжни да се явят за разрешаване на застъпванията в срок до 
20 работни дни от получаване на уведомителните писма, но не по-късно 
от 1 декември в годината на кандидатстване. 



7 Декември 2014г., Неделя, Международен ден на граж-
данската авиация
Той е създаден през 1994 г. от ICAO (International Civil Aviation 

Organization), чрез Резолюция на A29-1, за да отбележи 50-го-
дишнината от създаването на организацията. На 7 декември 1944 
година на конференция в Чикаго, САЩ, 26 държави подписват 
Конвенцията за международната гражданска авиация. През 1996 
г., по инициатива ICAО и с помощта на канадското правителство, 
Общото събрание на ООН с резолюция официално признава 7 
декември като Международен ден на гражданската авиация. Целта на световния празник е да 
генерира засилване на вниманието в глобален план на значението на международната гражданска 
авиация в социално-икономическото развитие на държавите, и на ролята на ICAО за насърчаване 
на безопасността, ефективността и редовността на международния въздушен транспорт. 

СТАЖАНТ - ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - ОСТИН, ТЕКСАС
Краен срок: 8 декември 2014г.
Описание на длъжността
Компания за подбор и управление на човешки ресурси с локация Остин, Тексас обявява 

стажантско място. Остин е втората най-голяма столица на щат в САЩ и е дом на един 
от най-големите публични университети в САЩ – Тексаският университет. Стажът е 
с продължителност от 6 до 12 месеца и има за цел да утвърди знанията и уменията в 
областта на подбора и управлението на човешките ресурси. В рамките на програмата, 
стажантите ще имат възможност да станат част от успешен екип, да преминат през 
всеки етап от намирането до реализирането успешно на една кандидатура с оглед на 
поставени критерии. Стажът е платен- $1300/ месец. 
Осигурено е съдействие за квартира като стажантите 
трябва да имат предвид наем от около $300 на месец.
Изисквания: отличен англисйки език, кандидатите 

трябва да са учащи или завършили висше образование 
в областта на човешките ресурси, управлението или 
бизнес администрацията, опит в областта е предим-
ство. Позицията е по програма Internship/Trainee USA.
Поликонтакт
Петя Станчева
гр.Варна, ул „Македония“ 2
052/601601

10-ТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА
КОЛЕДНА КАРТИЧКА „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ“  
Краен срок: 12 декември 2014 г. 
Национален конкурс за коледна картичка „Весела Коледа за всички“
Художествена галерия „Димитър Добрович” – Сливен, фирма „Сименс“ и в-к „Сливенско 

дело“ имат удоволствието да отправят покана за участие в Десетото издание на Нацио-
налния конкурс за коледна картичка, под наслов „Весела Коледа за всички“.
По традиция, всички картички участващи в конкурса ще бъдат предоставени в навечери-

ето на Бъдни вечер и Рождество Христово на социалния патронаж в градовете – Сливен, 
Котел, Нова Загора, Твърдица и в домовете за стари хора от Сливен и Нова Загора.
Малки приятели от цялата страна, 2 500 възрастни хора от Сливенска област очакват Ва-

шите поздравления, които ще ги зарадват и стоплят през светлите новогодишни празници.
Участвайте и нарисувайте своята най-красива коледна картичка!
През 2014 година участниците в кон-

курса, ще бъдат селекционирани в четири 
възрастови групи:
деца до 7 годишна възраст;
ученици от 1 до 4 клас;
ученици 5-6 клас
ученици 7-8 клас;
ученици от 9- 12 клас,
 във всяка от които ще бъдат раздадени 

отличия – награди и грамоти за:
първо, второ и трето място и поощри-

телни награди.
До участие в конкурса ще бъдат допус-

нати всички желаещи, които предоставят 
или изпратят творбите си най-късно до 12 
декември 2014 г., на адрес:
Гр. Сливен, 8800,, зала „Сирак Скитник“, бул. „Цар Симеон“ № 2 Гр. Сливен, 8800,, зала 

„Сирак Скитник“, бул. „Цар Освободител“ № 13 Тел.: 044/622083; 1892 218 198
Задължително условие за участие в конкурса е четливото изписване (На отделен лист 

приложен вътре в картичката) трите имена, възраст, училище, град, Държава и телефон 
за връзка . При желание от негова страна може да бъде добавена и друга допълнителна 
информация.
В регламента на конкурса няма ограничения в размера и техниката използвана при 

изработването на картичките.
Списъкът на наградените ще бъде публикуван в сайта на Художествена галерия „Димитър 

Добрович” – Сливен : www.art-gallery.sliven.net НА 14 ДЕКЕМВРИ 2014 Г.
Церемонията по награждаването на отличените творби ще се проведе в гр. Сливен, зала 

„Сирак Скитник”, бул. „Цар Симеон“ № 2, І етаж, на 17 декември 2014 г., от 11.00 ч., в 
присъствието на официални представители на организаторите на Конкурса: Художествена 
галерия „Димитър Добрович” – Сливен, фирма „Сименс” и вестник „Сливенско дело”.

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - ВРАТАТА   
Един мъдрец търсел способен и талантлив ученик, който да 

има достатъчно навици и умения, че да му предаде знанията си, 
когато умре. Той събрал всички ученици и им казал:

- Имам проблем и искам да знам дали някой от вас може да го 
реши. Вижте, зад мен се намира най-голямата, тежка и масивна 
врата в града. Кой от вас може да я отвори без чужда помощ?
Някои от учениците просто свели глава, проблемът изглеждал 

неразрешим. Други изследвали вратата, обсъдили възможността 
за използването на лост и особеностите на материала и дошли 
до извода, че проблемът е нерешим.
Всички казали, че е невъзможно да направят това, което искал 

мъдрецът.
Само един ученик се приближил до вратата и започнал щателно 

да я изследва, проверил всичко внимателно, натискал я, почуквал определени участъци.
После дълбоко въздъхнал, съсредоточил се и меко побутнал вратата. Тя се отворила 

без никакво съпротивление, била конструирана толкова безупречно, че било необходимо 
само леко побутване.
Мъдрецът си намерил приемник. Той се обърнал към останалите ученици и произнесъл 

следните думи:
-Успехът в живота зависи от няколко ключови фактора и сега вие можахте да наблюда-

вате тяхното действие.
ПЪРВО - позволете на своите чувства напълно да изследват и разберат реалността, 

която ви обкръжава.
ВТОРО - не правете прибързани и затова неправилни изводи.
ТРЕТО - бъдете достатъчно смели да вземете решение.
ЧЕТВЪРТО - вземайки го, действайте уверено и без съмнение.
ПЕТО - съсредоточете се и вложете в това действие цялата своя сила и енергия.
И последно - не се бойте да направите грешка.

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

1 Декември 2014г., Понеделник,  Световен ден за борба 
със СПИН
За първи път този ден е отбелязан през 1988 година. 

Тогава Световната здравна организация, в стремежа си да 
насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/
СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и раз-
биране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември 
за Световен ден за борба със СПИН. 
От 1996 година с отбелязването на този ден се заема Програмата на ООН за ХИВ/

СПИН (UNAIDS). Оттогава Световният ден за борба със СПИН се превръща в 
начало на целогодишна кампания с акцент върху превецията, образованието и ин-
формираността. 
През 2004 г е създадена независимата организация - World AIDS Campaign, която 

поема провеждането на кампаниите. Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) 
продължава да оказва финансова и техническа подкрепа.

2 Декември 2014г., Вторник, Международен ден, напомнящ за премахването 
на робството
Чества се по решение на Общото събрание на ООН в деня на приемането му 1949 

г. Робството е социално-икономическа система, при която хора  са разглеждани като 
собственост. Тези хора не притежават лична свобода и често са подложени на при-
нудителен труд. Робите могат да бъдат притежавани от момента на тяхното залавяне, 
покупка или раждане. Лишени от правото да се придвижват, да отказват да работят 

или да изискват заплащане за труда си. 
3 Декември 2014г., Сряда,  Международен ден на хората 

с увреждания
През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 

декември за международен ден на хората с увреждания и 
неговата цел е постоянно да мотивира политиците и инсти-
туциите да предприемат по-ефективни действия, с които 

да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания; 
достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информа-
ция и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат 
отношение към тях.

4 Декември 2014г., Четвъртък,  Ден на Света Варвара
Варварица, Варваринден, Варвардан - в народните представи Варвара и сестра й 

Сава, чествана на другия ден, са двете сестри на св. Никола. От тях Сава е по-добрата, 
винаги върви след Варвара и я моли да не пуска от ръкава си ледени зърна по нивите. 
Двете сестри подготвят празника на Св. Никола, затова се казва: „Варвара вари, Сава 
пече (меси), Никола гости гощава“.
Широко разпространено е поверието, че св. Варвара е покровителка на детските 

болести (и на шарката). Представата за нея е като грозна, куца и разчорлена стара 
баба, която се подпира на патерица. С нея тя удря децата и те се заболяват.
За здраве, за омилостивяване на болестите и за да бъде отнесена надалеч Баба 

Шарка, жените месят пресни погачи, приготвят и обредно вариво и го раздават с 
мед по махалата.
Момичетата се надпреварват коя първа ще раздаде погачите си; прието е, че която 

спечели, ще се омъжи първа през годината.
5 Декември, 2014г., Петък,  Международен 

ден на доброволеца
За първи път той се чества през 1985 г. по ини-

циатива на ООН, когато световната организация 
приканва правителствата и неправителствените 
организации във всички страни да изкажат ува-
жението и благодарността си към доброволците 
и да дадат по-голяма гласност на дейността им.
На този ден обществото отдава своята почит към хората, които с безвъзмездния си 

труд помагат за подобряване на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ, с 
което допринасят светът да се превърне в по-мирно и безопасно място. 

6 Декември 2014г., Събота, Свети Николай Чудотворец, архие-
пископ Мирликийски, Чудотворец (Никулден)
Имен ден празнуват: Никола,Николай, Николина, Ненка, Нина, Нено, 

Ненка, Нино, Кольо
Обредна трапеза: рибник (печен в тесто цял шаран), боб, сарми, 

обреден хляб
Празникът е наричан още Св. Никола и рибен св. Никола - един от 

най-големите зимни празници с ясно изразен семеен характер. Посве-
тен е на св. Никола - покровител на моретата, моряците и рибарите. Най-типично 
за обредността е приготвянето на специално ястие - рибник. Жените внимават при 
почистването на рибата люспите да не падат на земята, защото се вярва, че ако чо-
век стъпи там, той се разболява и умира. Костта от главата, която наподобява кръст, 
се запазва за лек против детски болести. На трапезата се поставят и постни ястия, 
както и специален обреден хляб (параклис, служба, богов, колак, Никулденски хляб). 
Рибникът и хлябът се прекадяват и от тях раздава. Всеки трябва да хапне риба - ‚‘На 
Никулден човек трябва да почопли зъби с рибя кост, макар и от боклука да я вземе‘‘.
Никулден е един от българските празници, на чийто светец често се посвещава, 

в случай на преживяно тежко премеждие, избегната беда или изобщо ‚‘за здраве на 
къщата‘‘, семейният обичай курбан.
Никулденският курбан винаги е рибен, приготвен по определен начин. На него 

задължително се раздава. Канят се близки и роднини на трапезата. Често службата 
съвпада с именния ден на домакина (домакинята). 
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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



ВЛИЗАТ В СИЛА НОВИТЕ ПРАВИЛА 
СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА НА ПЪТЯ

От 26 ноември влизат в сила новите правила на 
МВР срещу корупцията на пътя.
Проверки за пътна безопасност ще бъдат извърш-

вани само от катаджии, полицейските коли ще бъдат 
оборудвани с видео камери и микрофони, а до месец 
2500 автомобила на МВР ще се движат с GPS-и.
Това са част от мерките за борба с корупцията на 

пътя, които вътрешното министерство предприе след 
последния нашумял случай на пътен полицай, заснет 
да взима подкуп.
Според ръководство-

то на МВР новите мерки 
имат за цел да ограничат 
до минимум прекия кон-
такт между полицаите и 
гражданите.
От 26 ноември  служи-

телите на „Охранителна 
полиция“ няма да имат 
право да извършват път-
ни проверки, а това ще е единствено в правомощията 
на квалифицирани екипи на КАТ и то не на случаен 
принцип, а само в рамките на широко обхватни акции 
или т.нар. проверки по холандския метод.

„Пътните полицаи са ясно разграничими от другите 
служители на българската полиция. Всички пътни 
полицаи имат униформа с широки светлоотразител-
ни кантове, както и надпис „Пътна полиция“. Само 
на тях фуражките им са бели, имат обозначителен 
бадж. Ако не са имали такъв, от днес вече имат - със 
снимка, на който се изписва име, фамилия и иденти-
фикационен номер“. 
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 НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА НА НОИ 
ИЗЧИСЛЯВА МАЙЧИНСКИТЕ

Нова електронна услуга на Националния осигурите-
лен институт (НОИ) изчислява прогнозния размер на 

обезщетението за бремен-
ност и раждане, съобщават 
от института.
Така хората, които плани-

рат да имат дете, ще могат 
да получат предварително 
ориентировъчна информа-
ция какъв ще е размерът на 

майчинските, които ще получават. Тя би помогнала на 
хората да се ориентират дали тази сума би била доста-
тъчна и ако не е, те биха могли да увеличат размера на 
осигурителните си вноски.
Услугата вече е достъпна на сайта на института и при 

проверка се изисква въвеждането на единен граждански 
номер (ЕГН) и Персонален идентификационен код, 
издаден от НОИ.
След въвеждане на данните, системата проверява 

коректността им и проследява дали до десет месеца 
назад потребителят е получавал такова обезщетение. 
Въвеждат се също датата на термина или датата, от 
която ще се ползва отпускът за бременност или ражда-
не. Системата допуска въвеждане на бъдеща дата до 1 
година напред. Необходими са също данни за дохода 
за бъдещите месеци до избраната дата.
Ако такава информация не бъде въведена, системата 

автоматично използва размера на минималната работна 
заплата, действаща към момента на справката. Данни за 
осигурителния доход за периода, от който се изчислява 
обезщетението и които вече са подадени от осигурителя 
или самоосигуряващото се лице, не се въвеждат. Те се 
извличат автоматично от Регистъра на осигурените 
лица (РОЛ).
След въвеждането на всички данни, системата показва 

размера на паричното обезщетение, което ще се изплаща 
за всеки работен ден от периода на бъдещия отпуск.
Новата е-услуга на НОИ не прави преценка на 

правото за изплащане на парично обезщетение. С 
въвеждането на данните се приема, че необходимите 
условия за това са изпълнени. Изчисленият размер на 
обезщетението има само предварителен, прогнозен 
характер, основан на въведената в системата инфор-
мация, уточняват от НОИ. 
ЗАКОНОПРОЕКТ ПРЕДВИЖДА ЛИПСА НА

ОЦЕНКИ ЗА ДЕЦА ДО 4 КЛАС
Децата няма да получават оценки до четвърти клас, 

предвижда законопроект.
Не е допуснато и учениците от началното училище да 

повтарят годината, ако имат двойки.
Учителите обаче ще има право да гонят учениците, 

ако пречат в час или дойдат на училище в неподходя-
що облекло. Родителите трябва да бъдат информирани 
веднага, но вместо цял куп наказания за ученика ще се 
сформира екип, който да изглади проблемите. 
Сегашният документ предвижда създаването на нов 

тип училище от 1 до 10 клас, а целта му е учениците от 
малките населени места да останат в домовете си до 
завършване на първия гимназиален етап.
По този начин ще се подпомогнат родителите, като те 

няма да бъдат принудени да харчат средства за издръжка-
та на детето си в друг град с голямо училище или цялото 
семейство да се мести в ново населено място.
Математическите гимназии, които имат прием след 

5 клас, ще се наричат средни училища – това също бе 
един от големите спорове в системата. 
Математическото лоби настоява за ранен прием на 

учениците, но смята, че „гимназия“ звучи по-предста-
вително в названието на училище.
Иначе началното образование е до 4 клас, както е сега, 

но основното ще се завършва в 7-ми, а гимназията ще се 
дели на два етапа – от 8 до 10 и след това 11 и 12 клас. 
Родителите получават право да се сдружават в коопе-

ративи при отглеждане на малчугани, ако не искат или 
не могат да ги запишат на градини. 
Помощните училища в сегашния вид ще бъдат за-

крити. Вместо тях ще има центрове за подкрепа или 
училища, в които ще се помага на децата със специални 
образователни потребности, на които им е трудно да се 
интегрират.
В законопроекта има отделна глава, която узаконява 

използването на българския език в училище, както и 
текстове, които гарантират бързо кариерно развитие на 
педагозите.

ЗАМРАЗЯВАТ МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА, 
ВДИГАТ ПЕНСИИТЕ С 5 ЛВ.

Замразяване на минималната заплата и увеличение 
на пенсиите, но с по-малко от обещаното. Това залага 
финансовото министерство в Бюджет 2015. 

Обратно на очаквани-
ята  и  предварителни-
те разчети залегнали в 
тригодишната прогноза, 
минималната заплата до-
година няма да стане 380 
лева, а ще се запази на 
сегашното си ниво - 340 
лева. Средната пенсия 

пък ще се увеличи едва с 1,9% или с 5 лева на месец.
Минималната стъпка за вдигане на пенсиите е 

заради прословутото швейцарско правило, което 
предвижда парите за възрастните да нарастват спо-
ред увеличението на доходите и инфлацията. През 
изминалите месеци, обаче, статистиката отчита 
поевтиняване на живота.
Първоначалната идея беше сега от формулата да 

се извади инфлацията, и така отрицателният знак 
да не играе роля, а пенсиите да се вдигнат с 2,4%.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване:
до 25 декември (първият работен ден след 25 Декем-

ври 2014 г. е 29 Декември 2014 г.)
> 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 Ноември възнаграждения, които се отнасят 
за труд, положен през месец Ноември 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 Ноември 2014 г., отнасящи се за 
труд положен през месец Октомври 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 Ноември 2014 г., отнасящи се за 
труд положен преди месец Октомври 2014 г. 

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

> за лицата, които през месец Ноември 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 Но-
ември 2014 г.

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

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

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

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

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

> за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 
за месец Ноември 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 Ноември 2014 г.
Внасяне на осигурителните вноски за задължи-
телно здравно осигуряване:
до 25 декември (първият работен ден след 25 Декем-

ври 2014 г. е 29 Декември 2014 г.)
> 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 Ноември възнаграждения, които се отнасят 
за труд, положен през месец Ноември 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 Ноември 2014 г., отнасящи се за труд по-
ложен 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 през месец Ноември 2014 г., отнасящи се за труд 
положен преди месец Октомври 2014 г. 

> за лицата в неплатен отпуск през месец Ноември 
2014 г., които не са подлежали на осигуряване на друго 
основание.

> за лицата, които през месец Ноември 2014 г. са били 
във временна неработоспособност поради болест, бре-
менност и раждане и отпуск за отглеждане на малко 
дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 и отпуск за осиновя-
ване на дете от 2- до 5- годишна възраст по реда на чл. 
164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда. 

Въпрос: Лице което през м.12.2014 г. навършва 
37 г. 00 месеца и 20 дни професионален стаж и 
съответно считано от 23 .12.14 г.излиза в пенсия 
има 10 г.стаж при същия работодател при това 
положение на каква база се изчислява обезщете-
нието по чл.222 ал.3 на брутна работна заплата 
за м.11 или за м.12.2014?
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 228, ал. 1 
от Кодекса на труда (КТ), брутното трудово въз-
награждение за определяне на обезщетенията по 
този раздел, в т.ч. и по чл. 222, ал. 3, е полученото 
от работника или служителя брутно трудово възна-
граждение за месеца, предхождащ месеца, в който 
е възникнало основанието за съответното обезще-
тение, или последното получено от работника или 
служителя месечно брутно трудово възнаграждение, 
доколкото друго не е предвидено. В чл. 19, ал. 1 
от Наредбата за структурата и организацията на 
работната заплата е предвидено, че когато работни-
кът или служителят не е отработил пълен работен 
месец, брутното трудово възнаграждение по чл. 228 
от КТ се определя, като полученото среднодневно 
брутно трудово възнаграждение се умножи по броя 
на работните дни за същия месец. Във връзка с 
гореизложеното и с оглед на изложените от Вас 
обстоятелства във Вашето запитване считаме, че за 
база, за изчисляване на обезщетението по чл. 222, ал. 
3 от КТ следва да се вземе месец ноември – месеца, 
предхождащ месеца, в който е възникнало основа-
нието за съответното обезщетение.

Въпрос: Какво мога да направя след отказана 
енергийна помощ - поради не откриване на по-
сочен адрес - пенсията ми и 245лв, на 80 г и 7 
месеца съм?
Отговор: Провеждането на социална анкета, което 
се осъществява на постоянния адрес на лицето, е 
задължителен елемент от процедурата за отпускане 
на помощ. Невъзможността лицето да бъде открито 
на този адрес е основание за отказ на помощта. Все 
пак за Ваше сведение дори всички други условия 
и изисквания за отпускане на помощта да са били 
изпълнени, при посочения от Вас размер на пенси-
ята, ще е налице превишение на доходната граница, 
което също е основание за отказ. 

Въпрос: Аз съм майка на две деца на 8 г и 16 
г,разведена съм и в момента безработна.Взимам 
85.00 детски и 50.00лв издръжки за едното дете, 
защото другото не е припознато. Регистрирана 
съм в бюрото по труда от август месец, имам ли 
право на някакви помощи?
Отговор: Макар че информацията по Вашия случай 
да е непълна, което не ни позволява да изразим ка-
тегорично становище, имайте предвид, че едно от 
условията за получаване на месечна и целева помощ 
за отопление е лицето да има най-малко 6-месечна 
редовна регистрация в бюрото по труда преди по-
даване на молба-декларацията. Освен това има и 
други условия и изисквания, с които е добре да се 
запознаете предварително. Подробна информация 
за условията и реда за отпускане на помощ е на раз-
положение в дирекциите за социално подпомагане.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2014 г.

До 10-ти декември: 
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   
ДЕКЕМВРИ 2014 г.



КАК ДА ПОЧИСТИМ ДЪРВЕНА 
ДЪСКА ЗА РЯЗАНЕ

Дъската за рязане е една от най-често използва-
ните домакински принадлежности в кухнята. И тъй 
като върху нея обработваме каква ли не храна, по-
някога редовното измиване с веро и вода не е дос-
татъчно, за да отстрани бактериите и нечистотиите, 
проникнали в дървото.
И тук на помощ идва един много любим плод, 

който освен, че е безкрайно полезен за здравето, е 
и най-практичното, евтино и ефективно решение за 
дълготрайното почистване на кухненската принад-
лежност.
Да, става въпрос за лимона. Разбира се, за да до 

усъвършенстват неговата роля, в хигиеничното 
трио се включват още солта и кокосовото олио.
Подгответе си необходимите материали за трети-

рането на дъската. Това са един голям лимон, 2-3 
супени лъжици сол (всички варианти са подходящи 
- калиева, флуорирана, натриева, йодирана), както и 
кокосово олио.
Олиото ще ви бъде необходимо след почистване-

то, за да полирате дървото. Ако нямате кокосово, 
можете да използвате слънчогледово или няколко 
капки зехтин.
Разсипете равномерно солта върху дъската и за-

почнете да триете с въртеливи движения разрязано-
то парче лимон, откъм страната на плода, а не на 
кората.
Когато нечистотиите по дървената повърхност 

са отстранени, почистете солта и лимоновия сок и 
добавете няколко капки растителна мазнина, която 
нежно ще полира дървесината, отново с въртеливи 
движения.
Когато сте готови, оставете дъската да изсъхне. 

Когато това се случи, можете спокойно отново да я 
използвате, сигурни, че храната, която обработвате 
върху нея, се реже на чиста повърхност.
Прилагайте този трик веднъж на 2 седмици, за да 

поддържате дъската все така перфектно почистена.

КАК ВЛИЯЯТ БИЛКИТЕ НА КЪРМАТА?
Що се отнася до кърмещата жена, билките могат да 

бъдат както полезни, така и противопоказни. Билките 
имат свойството да уве-
личават кърмата, а други 
пък спират лактацията.
Как влияят билките на 

кърмата?
Когато прибягвате до 

билкови отвари по вре-
ме на кърмене, бъдете 
особено предпазливи и 
се консултирайте с лекар 
дали билките са противопоказни за вашето бебе и каква 
е препоръчителната доза за прием.
Много билки са природни лекарства и естествени 

стимулатори на лактацията. В резултат от приема им се 
увеличават нивата на естроген, окситоцин и пролактин, 
което е ключов момент за отделянето на повече кърма. 
Такива билки са женското биле, копъра, сминдуха, коп-
ривата, листата от малина.
Салвията, ментата, мащерката и магданозът пък са 

идеални за спиране на лактацията, когато решите да от-
биете кърмачето.
Липата, лайката, джинджифила и маточината са бил-

ки с успокояващо действие, които значително подобря-
ват кърменето, оказвайки положително влияние както 
на майката, така и на бебето. Ако кърмите и приемате 
чай от тези билки, ще се облекчат и намалеят коликите, 
характерни за първите месеци след раждането.
Билките са богати също на витамини, антиоксиданти, 

полезни минерали и вещества, укрепващи организма и 
подсилващи имунната система, които се приемат и от 
бебето чрез кърмата.
Билковите компреси и чайове са ефикасен при-

роден лек и що се отнася до възникването на въз-
паления на гърдите в резултат от кърмене. Билките 
имат дезинфектиращо, обезболяващо и облекчаващо 
действие върху кърмачките.

ПОВЕЧЕ ЦВЯТ НА ТРАПЕЗАТА
ЗА ПО-ЗДРАВО ТЯЛО

Някои казват, че ние сме това, което ядем, и със си-
гурност това, което ядем може да бъде полезно в бор-
бата с нашите заболявания.
Яденето на разнообразие от цветни плодове и зелен-

чуци ви набавя безброй хранителни вещества.
Балансирано меню, богато на цветни плодове и 

зеленчуци допринася за здраво тяло и здравословно 
тегло. Плодовете и зеленчуците съдържат уникални 
съставки, които помагат предотвратяването на редица 

хронични заболявания.
Консумацията на 

плодове и зеленчуци, 
като част от цялостна-
та здравословна диета, 
може да намали риска 
от развитие на инсулт, 
исхемична болест на 
сърцето и диабет. Ан-
тиоксидантите и фи-

брите в плодовете и зеленчуците, могат да предотвра-
тят редица тежки болести. Фибрите играят важна роля 
за подобряването на храносмилателната система, а 
също допринасят за понижаването на нивата на холес-
терола в кръвта.
Яденето на плодове и зеленчуци помага на органи-

зма ни да набави нужния калий, който помага за ре-
гулиране на кръвното налягане и намалява риска от 
камъни в бъбреците, а те са един изключително важен 
орган от човешкото тяло.
Витамин A, се намира в много оранжево-оцветени 

зеленчуци и плодове. Той е отговорен за зрението ни. 
Витамин С, в плодовете и някои зеленчуци, поддържа 
имунитета на организма ни. Плодовете и зеленчуците 
също са източник на фолиева киселина и витамин Б, 
който е от съществено значение за функцията на чер-
вените кръвни клетки.
Съвкупността от тези елементи, заедно с минерали-

те изграждат правилното функциониране на нашите 
органи. Ето защо е важно да подсигурим големи ко-
личества и да енергизираме тялото, така че то да бъде 
силно и със изградена защита за студените зимни ме-
сеци, когато сме най-податливи на грипове.
Освен за подобряване на имунитета ни, плодовете и 

зеленчуците като начин на хранене са подходящи и за 
пречистване и контрол на теглото. Причината? Ниско-
то съдържание на калории. Те съдържат големи коли-
чества вода и фибри, които освен полезни ни помагат 
да се чувстваме сити.
Смяната на по-високо калорични храни, като чипс, 

бонбони и рафинирани въглехидрати, с по-ниско ка-
лоричните - зеленчуци и плодове, може да ни помогне 
да намалим калориите, като по този начин подпомог-
нем метаболизма си, а в следствие на това да загубим 
някое друго излишно кило. 

ЗАСАЖДАНЕ НА ЛУКОВИЦИ
ЗА ЦВЕТНА ЗИМА

Понякога зимата може да бъде скучна и сива. Но ако 
засадите луковици на пролетни цветя сега, през зимните 
месеци ще заредите дома си с цветно настроение. Вижте 
какво трябва да знаете за засаждане на луковици за цвет-

на зима.
Цветята се нуждаят от ох-

лаждане
За да цъфнат пролетните 

цветя, някои от тях се нужда-
ят от достатъчно време за ох-
лаждане – период, в който да 
съберат достатъчно сили, за 
да зарадват собственика си с 
цвят. Такива са например ла-

летата, зюмбюлите, минзухарите. Обикновено периодът 
на охлаждане трае между 8 и 15 седмици – време, през 
което цветята се държат в тъмно и хладно помещение, 
без драстични промени в условията на виреене.
След като покарат, сменят местоположението си с по-

топло и светло, но имат нужда от още 2-3 седмици преди 
да цъфнат. Така че ако сега засадите луковици на пролет-
ни цветя, ще се радвате на техните цветове през февру-
ари. Ако ги засадите през ноември, ще имате пролетна 
градина през Март.
Засаждане на луковици за цветна зима
Луковиците на пролетни цветя се засаждат в саксия, 

която се пълни с почвена смес малко над половината. 
Важно е да осигурите на растението добър дренаж, за да 
не загние, затова предварително поставете на дъното на 
саксията камъчета, парчета от керемида или миди. Луко-
вицата се поставя с острата част на горе – препоръчител-
но е да я пипате само с ръкавици, защото в противен слу-
чай растението може да предизвика алергична реакция.
Луковицата се покрива с 1 пръст почвена смес, така че 

острата й част да остане открита. Накрая полейте добре. 
Приберете цветето на тъмно и хладно за известно време, 
докато пусне корени. След 2-3 седмици го поставете на 
топло и слънчево място. Когато цветето порасне доста-
тъчно и даде пъпка, го преместете на място, което не е 
пряко огряно от слънцето.
Полезни съвети при засаждане на пролетните лукови-

ци:
• Изберете саксия, която да е поне 2 пъти по-голяма от 

размера на луковиците.
• Поддържайте почвата леко влажна, без растението да 

подгизва.
• По време на охлаждането гледайте температурата да 

не надвишава 7-8 градуса. 

1 - 7 декември 2014г., брой 48

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.

Трицветна теменуга
Описание: Едногодишно или двугодишно тре-

висто растение с 10-40 см високо стъбло. Листата са 
тъпо назъбени. Цветовете са единични, 2-3 см дълги. 
Чашката и венчето са петлистни. Цъфти от май до 
септември. 
Разпространение: 

Расте по тревисти мес-
та из ливади и пасища, 
в храсталаци и като 
плевел в обработваеми 
площи до 1800 м над-
морска височина. 
Употребяема част: 

Използва се надзем-
ната част, събрана по време на цъфтеж. Да не се 
смесва с останалите около 30 вида от този род, 
разпространени у нас! 
Лечебно действие: Ползва се с името на добро 

отхрачващо средство. Притежава също противовъз-
палително и диуретично действие. 
Приложения: • възпалителни заболявания на 

дихателната система - бронхити, кашлица с гъсти 
секрети 

• диуретично средство, при подагра, ревматизъм, 
потогонно и „кръвоочистително“ средство 

• при различни кожни заболявания
• при кожни заболявания (екземи, акне, импетиго),
• задържане на течности в организма, заболяване 

на пикочните органи,
• хистерия. 
• В българската народна медицина трицветната те-

менуга се употребява при бронхит, трахеит, камъни 
в бъбреците и пикочния мехур, кожни обриви, пода-
гра, атеросклероза, ревматизъм, гастрит, простудни 
заболявания. 
Външно приложение: За жабурене при гъбички в 

устата и гаргара при гърлобол, за налагане на лапи 
при рани и гнойни пъпки, за бани при сърбежи, 
краста; рахит при деца. 
Вътрешно приложение: 2 с.л. от билката се слагат 

в 500 мл вода. Ври 5 минути. Пие се по 1 винена 
чаша преди ядене, 4 пъти дневно.

СЛАДКИ МАКАРОНИ НА ФУРНА 
С ЯЙЦА И МЛЯКО

Продукти:
- 400 г макарони
- 200 г захар
- 100 г масло
- 4 яйца
- 400 мл. прясно мляко
- 1 ч.л. ванилия
Приготвяне:
Макароните (400 

г) се сваряват в под-
солена вода до пълна 
готовност, а след това 
се измиват със студена вода и се отцеждат.
Яйцата (4 бр) се разбиват и към тях се добавят захарта 

(200 г), ванилията (1 ч.л.) и прясното мляко (400 мл.). 
Разбърква се добре и в тази смес се изсипват макароните. 
Разбъркват се.
Тази смес се изсипва в намаслена тавичка и отгоре се 

нарязва твърдото масло (100 г).
Десертът се слага да се пече на 180 градуса за 20-30 

минути, докато се зачервят макароните.
По желание тавата се изважда и се поръсва с няколко 

лъжици захар и се връща обратно във фурната, за да се 
карамелизира.

Двама адвокати влизат в ресторант за бързо хранене, 
сядат на масата и изваждат от чантите си сандвичи. 
Точно преди да започнат да ядат, сервитьорът им 
прави забележка, че не може да ядат собствена храна 
в ресторанта.
Двамата адвокати се споглеждат, разменят си сандви-

чите и започват да ги ядат.

Учителката връща проверените контролни:
– Людмил – шестица, Марийка – шестица, Милен – 

петица, Иванчо – двойка.
– Извинете, госпожо, защо на мен двойка?
– Защото си преписал от Милен.
– А Вие как разбрахте?
– Защото отговорите на първите 6 въпроса са ви 

еднакви, обаче на последния Милен е написал “Този 
не го знам”, а ти – “И аз не го знам”.


