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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

УЧЕНИЦИ  ОТ  СОУ  САТОВЧА  В  СТРАСБУРГ
24 ученици от СОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ в Сатовча посетиха Ев-
ропейския парламент в Страсбург и 
бяха евродепутати за един ден. Гру-
пата беше придружавана от трима 
учители с ръководител Цветана Яне-
ва, координатор на Клуб ООН - Дже-
ват Дунчев и Маруся Лозанова.
Вероятно денят 28-и ноември ще 

остане в съзнанието на учениците от 
Сатовча дълги години, защото този 
шанс, това емоционално преживява-
не не всеки човек може да има - да 
откриеш парламентарната сесия из-
между други 28 групи  представи-
тели на други държави. Ученичката 
Цвети Ушева имаше честта и удо-

волствието да застане на високата трибуна в Европейския парламент в Страсбург и да даде 
старт на есенната младежка сесия.
Учениците от Сатовча имаха възмож-

ността да дебатират по важни теми като 
икономически растеж, създаване на ра-
ботни места, младежки политики, мигра-
ция, енергетика и като цяло теми свърза-
ни с бъдещето на Европа.
Групата ученици заминаха за Страс-

бург, защото се класираха на първо място 
и спечелиха голямата награда на регио-
нално състезание по европейската про-
грама „Евроскола” от отбора на Клуб за 
ООН - Сатовча.
Състезанието бе организирано от  Ре-

гионалното бюро на Европейския парла-
мент в България  и се проведе през месец 
април  тази година в Благоевград, в което 
участваха  осем (8) отбора от областите 
Благоевград, Кюстендил и Перник. 

По проект на Община Сатовча, финанси-
ран по Програмата за развитие на селските 
райони, започва изграждане на пречиства-
телни станции за отпадни води в селата: 
Крибул, Долен, Осина, Ваклиново, Фърго-
во, Жижево, Боголин, Туховища и Годеше-
во. Стойността на проекта е 2 980 231 лева.
В петък, 05 декември 2014 година Общи-

ната като възложител на обекта, съвместно с 
представители на фирмата изпълнител - Аг-
ромах ЕООД и фирмата упражняваща стро-
ителен надзор - Агроводинвест гр.София  в 
присъствието на кметове на населени места 
и жители на общината стартираха строител-
но монтажните работи.
Основната цел на проекта, финансиран 

от Държавен фонд „Земеделие” е изграж-
дането на модулни пречиствателни стан-
ции, имащи основната задача да подобрят 
условията за живот и качеството на ос-
новните услуги за жителите и бизнеса на 
селата Крибул, Долен, Осина, Ваклиново, 
Фъргово, Жижево, Боголин, Туховища и 
Годешево.
С реализацията на проекта ще се подо-

бри достъпа до качествена  канализацион-
на  инфраструктура и ще се изградят девет 
пречиствателни съоръжения.  Ще се оси-
гури опазване на чистотата и предпазване 
от замърсяване на повърхностните води /
реки/ преминаващи през гореизброените 

села. Ще се съхрани биологичното разно-
образие на водните басейни, в чийто водо-
сбор участват контактните в селата реки.  
Ще бъде осигурена качествена канализаци-
онна мрежа и съоръжения, с конкурентни 
качества съотносима с по-големите населе-
ни места от страната.
Изграждането на пречиствателните съ-

оръжения ще доведе до задържане на на-
селението по селата и  до редуциране на 
миграционните процеси в общината. Ще 
се повиши туристическия потенциал на об-
щина Сатовча, както и ще бъде осигурена 
по-дълготрайна заетост в населените мес-
та по време на изпълнение на проекта, а и 
след неговата реализация. 

ТЮТЮН

ЧЕСТИТ 8 ДЕКЕМВРИ – ПРАЗНИКЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ!
Уважаеми студенти, 
Най-сърдечно Ви поздравявам по-случай 8 декември
Въпреки трудното време, в което живеем образованието остава най-добра-

та инвестиция. Знаем, че високообразованите хора са бъдещето на нашата 
държава, затова не пестете сили и средства, бъдете мащабни в мисленето и 
независими в делата си!
Пожелавам на всички вас много здраве, успех и сбъдване на мечтите ви!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Д-р АРБЕН МИМЕНОВ – Кмет на община Сатовча

След проведената по инициати-
ва на Съюза на производителите 
на ориенталски тютюн в България 
– СПОТ БГ с председател д-р Ар-
бен Мименов на 24.11.2014 година 
в гр.Гоце Делчев среща с предста-
вители на Министерство на земе-
делието и храните, на фирмите из-
купуващи тютюн, на депутатите от 
Благоевградски избирателен район 
- Алиосман Имамов, Муса Палев 
и Георги Андонов, както и кметове 
на общини, кметове на кметства от 
региона и тютюнопроизводители 
предизвикана от незапочналата на-
време изкупна кампания на тютюн 
реколта 2014 година, недоставения 
в необходимите количества амбалаж 
за манипулирането на тютюна, също 
така и ниската му изкупна цена  се 
взе решение писмено да се инфор-
мира Министъра на земеделието и 
храните г-жа Десислава Танева за 
проблемите в бранша.
Министър Танева на 04.12.2014 

година свика Консултативен съвет 
по тютюна към Министерство на зе-
меделието и храните, в който посто-
янен член е и кмета на общината и 
Председател на СПОТ-БГ д-р Арбен 
Мименов.
На Консултативния съвет се ко-

ментираха проблемите с изкупува-
нето на тютюна и промените в новия 
Закон за тютюна и тютюневите из-
делия. Проблема относно изкупната 
кампания беше разискван широко 
и взискателно. Основният мотив на 
фирмите купувачи за ненавремен-
но започналата изкупна кампания е 
високата влажност на тютюна, като 
обяснението им бе, че при влажност 
на тютюна над 16% фирмите не из-
купуват или ако купуват под натиск 
ще се наложи да връщат влажните 
бали с тютюн, а от там ще се породи 
нежелан конфликт между тютюноп-
роизводители и купувачи.  Фирмите 
купувачи,  след нормализиране на 
влажността гарантират масовото из-
купуване на тютюна, както на дого-
ворирания, така и на недоговориран 
тютюн. 
След зададения от мен въпрос към 

фирмите купувачи, сподели д-р Ми-
менов, защо фирмите Михайлидис 
и Булгартабак купуват и на такава 
влажност а те некупуват. Комента-
рът им беше, че тези две фирми раз-
полагат с бази подходящи за съхра-
нението на такъв тютюн.
Спорихме относно цената, като аз 

отстоявах позицията, че тютюн под 
цена 6.00 лева е на загуба, коментира 
Мименов.
На Консултативният съвет се разиск-

ваше и размера на средствата по ре-
ферентния период, като лично замест-
ник-министъра  г-н Димитров каза, че 
всичко възможно ще се направи, за да 
се предвидят средства за референтния 
период в бюджет 2015 година  не по-
малък от миналогодишния. 

По отношение направените раз-
искваният за промените на Закона 
за тютюна и тютюневите изделия 
сме ги коментирали много пъти, 
каза кмета на община Сатовча, и не е 
необходимо да ги коментирам в под-
робности, но акцента на моето пред-
ложение бе, че промени са спешно 
необходими и закона трябва да се 
промени така, че да се избегне това 
ежегодно напрежение между тютю-
нопроизводители и фирми купувачи. 
Да се уреди един път завинаги спо-
койствието и сигурността на тютю-
нопроизводителя с ясни правила на 
изкупната кампания, сроковете за 
започване на изкупната кампания, 
сроковете за завършване на изкупна-
та кампания, срокове за получаване 
на семена, срокове за получаване на 
средствата за референтния период, 
договорите да бъдат юридически из-
държани, да са регламентирани нор-
мални партньорски взаимоотноше-
ния между производител и купувач, 
да има регламентирана  възможност 
за предварително договаряне на из-
купна цена, чрез евентуалното об-
разуване на Национална тютюнева 
камара и Изпълнителна агенция по 
тютюна и т.н.
На проведената в Гоце Делчев сре-

ща на 24.11.2014 година народният 
представител Георги Андонов обе-
ща, че ще съдейства за провежда-
нето на среща в Комисията по земе-
делие в парламента. Действително 
такава среща бе уговорена, сподели 
д-р Мименов, и каза, че е поканен в 
сряда 10 декември 2014 година в Ко-
мисията по земеделие към Народно-
то събрание заедно с  представители 
на фирмите купувачи, на която ще се 
коментира ускоряването на изкуп-
ната кампания и изкупните цени на 
тютюна. За проведената среща ще 
ви информирам своевременно, обе-
ща Мименов.



свикан като вселенски. В този събор вземат участие около 300 епископи от всички части 
на Римската империя. Може би, защото едно от главните действащи лица на събора е св. 
Атанасий Велики името на св. Спиридон Тримитунтски остава в неговата сянка. 

14 Декември 2014г., Неделя, Ден на ветеринаря
На тази дата е професионален празник за всички ве-

теринарни специалисти. На 14 декември 1897 г. е приет 
Законът за санитарноветеринарната полиция, с което се 
поставя началото на Ветеринарномедицинската служба в 
България. Първият законодателен акт, с който се подсказва 
необходимостта от организирането на ветеринарна служ-
ба, е Временни правила за устройването на медицинско 
управление в България, утвърден на 11 февруари 1879 от Първото обикновено народно 
събрание. Първата ветеринарно-бактериологична станция е открита през 1901 г., а през 
1923 г. е открит и Ветеринарно-медицинският факултет при Софийския университет. От 
1924 г. ветеринарните служби стават държавни.

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

8 Декември 2014г., Понеделник,  Студентски празник
Студентският празник - 8-ми декември се чества 

в България от 1916 г.
8-ми декември е денят на свети Климент Охридски 

по нов стил на календара. Българската православна 
църква празнува деня на свети Климент Охридскипо 
стар стил (25 ноември). Свети Климент Охридски 
е един от Светите Седмочисленици и е считан за 
покровител на българското висше образование.
През 1897 г. за годишен празник на Университета се предлага датата 3 октом-

ври, на която се предвижда и помен на дарителите Евлогий и Христо Георгиеви. 
На заседанието си от 2 ноември 1902 г. Академичният съвет определя деня на св. 
Седмочисленици – 25 ноември за празник на Висшето училище. В Правилника 
на Университета от 1905 г. за пръв път е записан текстът, че 25 ноември, денят 
на св. Климент Охридски, става патронен празник на Университета.

9 Декември 2014г., Вторник, Международен ден 
за борба с корупцията
От 2004 г. на днешната дата - 9 декември, се отбе-

лязва Международният ден за борба с корупцията. 
В този ден през 2003 г. в Мексико е открита под-

писка за Конвенция на ООН срещу корупцията. 
Цел на този международен ден, както се споме-

нава в резолюцията на Общото събрание на ООН, 
е задълбочаване на разбирането за проблемите на 

корупцията и ролята на Конвенцията за борбата с корупцията. 
• Зачатие на Света Анна (Анна)
Имен ден празнуват: Ана, Анна, Анита, Анета.
На 9 декември православната църква чества зачатието 

на Св. Анна - майка на Богородица. Християнският култ 
към светицата се разпространява във Византийската им-
перия още през VI век, когато е построена първата църк-
ва, носеща името й. В същия ден се почита и майката на 
пророк Самуил, която носи същото име - Анна. Според 
Стария завет, тя била бездетна и се помолила на Бог да 
я благослови с дете, като обещала да му го посвети. Мо-
литвите й се сбъднали и синът й Самуил станал един от 
най-известните пророци.
Св. Анна е покровителка на женското начало, на брака, семейството и май-

чинството. Закрилница е на момичетата, бременните и вдовиците. В деня на 
нейния празник жените не работят, за да не се разболяват децата им. Гадае 
се за брак на момите като се засяват пшеничени зърна в ново гърне с вода. В 
случай че до нова година семената покълнат - това е знак за скорошна сватба.

10 Декември 2014г., Сряда, Международен Ден за човешки права
На 10 декември 1948 година е подписана Всеобщата декларация за правата на 

човека, в която за първи път на едно място са описани правата, чиито носител 
е всеки един човек. Декларацията е преведена на 375 езика и диалекта, което 
я превръща в най-превеждания документ в света, а две години по-късно тази 
дата се превръща в Международен ден на правата на човека.
Потребността от подобен документ, който черно на бяло посочва основните 

човешки права, най-силно се усеща след разкриването на престъпленията 
срещу човечеството, извършени от нацистите в Германия по време на Втората 
Световна Война. В ООН се взема решение да се оформи декларация, в която 
да бъдат упоменати всички изконни човешки права.

11 Декември 2014г., Четвъртък, Международният 
ден на планините
Международният ден на планините (International 

Mountain Day) е определен през 2003 г. на 57-та Гене-
рална асмаблея на ООН с резолюция 57/245 на Общото 
събрание на ООН от 2002 г., с цел да популяризира 
значението на устойчивото развитие за планинските 
региони. Решението за това е взето след успеха на обявената от ООН Междуна-
родна година на планините през 2002 г. За кратко време инициативата повишава 
глобалната осведоменост за значението на планините, стимулира основаването 
на национални комитети в 78 страни и подпомага създаването на Международно 
партньорство за устойчиво развитие на планинските региони, известно като 
Партньорство за планините, учредено на 2 септември 2002 г. в Йоханесбург.
Планините заемат около една четвърт от повърхността на планетата и са дом 

на почти 10% от населението на Земята.
12 Декември 2014г., Петък, Ден на Свети Спиридон, епископ Трими-

тунтски чудотворец
На 12 декември Църквата почита паметта на св. Спиридон Тримитунтски 

Чудотворец. Св. Спиридон е един от най-тачените светци в православието. 
Въпреки голямата почит и обич, на която се радва светецът включително и у 
нас, остава неизвестен фактът, че пътищата на този дивен светия са минали и 
през територията на днешна България. През 4 в. столицата ни София приютява 
привържениците на единосъщието на Сердикийския събор 342 г. (343-344), 
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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

На 28 ноември 2014 година се про-
веде заседание на Общински съвет 
– Сатовча. 
Общинският съвет - Сатовча прие:
> Следните изменения в Наредба №2 

за реда и условията за придобиване, 
управление и разпореждане с общин-
ско имущество, приета с Решение 
№184 от 2005 година: 

- Чл. 31б, ал. 2 се променя както 
следва: Цената се определя по пазар-
ни цени, изготвени от оценители, и 
приети от Общински съвет. 

-  В чл. 93, ал. 2 думите „като данъч-
ната оценка се увеличава с 

20%” се заменят с думите  „по па-
зарни цени, изготвени от оценители, 
и приети от Общинския съвет”.

  > Следната актуализация на Про-
грамата за управление и разпореждане 
с имотите – общинска собственост, 
през 2014 година, приета с Решение № 
403 от 05.02.2014 година на Общински 
съвет Сатовча: 
В раздел Б „Описание на имотите, 

които общината има намерение да 
продаде” се добавя: 
т. 21. Продажба на поземлен имот с 

пл. №290 с площ - 728 кв. м по 
плана на село Осина. 
т. 22. Продажба на земеделска земя, 

имот №061027, находящ се в мест-
ността Бърдо в землището на село 
Долен с площ – 0,923 дка. 
т. 23. Продажба, на земеделска земя, 

имот №012347, находящ се в мест-
ността Янкораша  в землището на село 
Кочан с площ – 0,586 дка. 
т. 24. Продажба на земеделска земя, 

имот №010163 с площ от 0,349 дка, 
имот № 010164 с площ – 0,802 дка 
и имот №010165 с площ 0,115 дка в 
местността Стара ливада, землището 
на село Кочан. 

> Изрази категоричното си несъгла-
сие с направените промени в марш-
рутно разписание София – Ваклиново  
№1101 и маршрутно разписание Со-
фия – Годешево  №1101 и  настоява 
направените промени да отпаднат и да 
се възстановят предишните маршрут-
ни разписания, като се променят само 
времето за пътуване от град София до 
град Благоевград предвид пускането 
на новите отсечки на автомагистрала 
„Струма“. 

> Даде  съгласие  да  се  проведе 
публичен търг с явно наддаване за 
продажба на:

- поземлен имот с пл. №290 с площ 
0,728 дка по плана на село Осина и 
определи начална тръжна цена в раз-
мер на 10 000 лева 

- земеделски имот №061027 - нива 
с площ 0,923 дка, находящ се в мест-
ността Бърдо в землището на село 
Долен с начална тръжна цена в размер 
на 1 050 лева

- земеделски имот № 010163 – из-
оставена нива, с площ от 0,349 дка, 
находящ се в местността Стара ливада 
в землището на село Кочан, с начална 
тръжна цена 350 лева

- земеделски имот № 010164 – из-
оставена нива, с площ от 0,802 дка, 
находящ се в местността Стара ливада 
в землището на село Кочан, с начална 
тръжна цена 800 лева

- земеделски имот № 010165 – из-
оставена нива, с площ от 0,586 дка, 
находящ се в местността Янкораша в 
землището на село Кочан, с начална 

тръжна цена 1 080 лева
- земеделски имот № 012347– из-

оставена нива, с площ от 0,349 дка, 
находящ се в местността Стара ливада 
в землището на село Кочан, с начална 
тръжна цена 350 лева

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

- имот №027063 с площ от 1,984 дка, 
находящ се в местността Кавазови 
чешми, землището на село Фъргово, 
от пасище мера в изоставена нива

- имот №027061 с площ от 3,005 дка, 
находящ се в местността Кавазови 
чешми, 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 Ибраим Ибра-
имов Маневски – бивш жител на село 
Сатовча  - имот №031009, с площ – 
4,218 дка и имот №000428, с площ  - 
0,628 дка, находящи се в местността 
Мисалково в землището на село Са-
товча, община Сатовча, 

-  на  наследниците  на  Мустафа 
Байрямов Чавдаров – бивш жител 
на село Вълкосел, имот №000165, с 
площ – 1,084 дка  и имот  №006106, 
с площ – 0,837 дка, находящи се в 
местността Кочине в землището на 
село Вълкосел, община Сатовча. 

- на  наследниците на Рустем Юсе-
инов Атипов – бивш жител на  село 
Жижево:    имот №007125, находящ 
се в местността Усое в землището 
на село Жижево, община Сатовча, с 
площ – 3,460 дка, 

 имот №015060, находящ се в 
местността Старчевица в землището 
на село Жижево, община Сатовча, с 

площ – 1,618 дка, 
 имот  №  024160,  находящ  се  в 

местността Ливадите в землището на 
село Кочан, община Сатовча, с площ 
– 1,634 дка, 

 имот № 002111, находящ се в мест-
ността Хвърлелото в землището на 
село Ваклиново, община Сатовча, с 
площ – 1,563 дка, 

 имот №006066, находящ се в мест-
ността Проданица в землището на 
село  Ваклиново, община Сатовча, с 
площ – 0,436 дка, 
имот №030304, находящ се в мест-

ността Стара ливада в землището на 
село Кочан, община Сатовча, с площ 
– 0,299 дка, 

 имот  №007127,  находящ   се  в 
местността Усое в землището на село 
Жижево, община Сатовча, с площ - 
3,460 дка.

> Предлага за съдебни заседатели 
към Районен съд – Гоце Делчев от 
община Сатовча за мандат 2015 – 2019 
година следните кандидати:

1. Нафие Еминова Бошнакова 
2. Гюлзара Джаитова Качанова 
3. Емил Яворов Бакалов  
4. Давид Ангелов Исьов 
5. Кемал Байрямов Меджитов.
> Реши да бъдат заделени по 50 

лева от възнаграждението на всеки 
общински съветник за месец ноември, 
които да бъдат дарени за лечението на 
Евелина  Георгиева от село Годешево.

.: 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 28



ЧАСТ ОТ ЗДРАВНАТА ВНОСКА ОСТАВА 
ПО ЛИЧНА ПАРТИДА НА ПАЦИЕНТА 

25% от парите, които ние лично плащаме от джо-
ба си за здраве (останалите дава работодателят), 
ще са само за пациента. Средствата ще се трупат в 
индивидуалната партида на всеки осигурен.
Очаква се промяната да влезе в сила от средата на 

2015 г. Следваме модела на Германия и Холандия.
Предвижда се още безплатно лечение в санато-

риум за хората над 65 години, за останалите ще е 
платен наполовина.
По-добре заплатено ще е лечението на деца и 

възрастни.

МИНИМАЛНАТА ЗАПЛАТА СТАВА 
360 ЛВ. ОТ 1 ЯНУАРИ

От 1 януари ще бъде увеличена минималната работна 
заплата от 340 на 360 лева. Правителството предвижда 
от 1 юли 2015 година минималната работна заплата да 
бъде увеличена още веднъж – от 360 на 380 лева. От 1 
януари 2016 година минималната заплата ще нарасне от 
380 до 420 лева, а от 1 януари 2017 - от 420 на 460 лева.

„Ще се създаде предпоставка за доходите на най-ни-
ските длъжности и ще се отговори на очакванията, че 
постепенно ще се върви към увеличаване и приближа-
ване на минималната към средната заплата“. В момента 
съотношението е около 42%, което е ниско за ЕС.

З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О
8 - 14 декември 2014г., брой 49

ПРОДАЖБАТА НА ВИНЕТКИТЕ ЗА 
2015 Г. ЗАПОЧВА ОТ 15 ДЕКЕМВРИ
От 15 декември започва продажбата на винетките за 

2015 г. За шеста поредна година цената остава непро-
менена. Годишният стикер за лек автомобил струва 67 
лв., месечният – 25 лв., седмичният – 10 лева.
До началото на коледните празници в разпростра-

нителските пунктове ще има около 2,8 млн. винетки 
от различните видове и за различните категории пре-

возни средства. Винетни 
стикери могат да се купят 
основно от бензиностан-
циите, от офисите на АПИ 
и на „Български пощи“.
До края на декември ще 

има паралелна продажба 
на винетни стикери за 
2014 г. и за 2015 г.

Годишните винетки от 2014 г. ще важат до 31 януари 
2015 г. Месечни и седмични винетки, купени през де-
кември, ще важат за съответния текущ срок и в 2015 г.
Визията на винетните стикери е променена с цел да 

не могат да се фалшифицират.
Ръстът на приходите от винетни такси през 2014 г. 

е около 6%, а броят на безплатните винетки, които се 
дават на социално слаби и на инвалиди, е нараснал 
значително. 
В момента 176 хил. автомобила се движат по пъ-

тищата с безплатна винетка, като се очаква до края 
на годината те да станат 200 хил. През 2010 г. такива 
безплатни винетки е имало на 129 хил. автомобила. По 
тази причина предстои да бъде направен анализ заедно 
с експерти от Министерството на здравеопазването и 
МТСП.
Страната трябва да преминава постепенно към Toll-

система за плащане при пътуване по пътищата. Отдавна 
е време да направим по-справедлива системата при 
ползването на пътищата и тези, които най-много ги полз-
ват и най-много ги рушат, да плащат по-висока цена. 
ВЪВЕЖДАТ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА
От данъчната основа ще 

се приспадат по 200 лева за 
едно дете
Данъчни облекчения за 

деца ще бъдат въведени от 
следващата година. Плано-
вете са заложени в бюджета 
за 2015 година. Решено е 
от данъчната основа да се приспадат 200 лева за едно 
дете, 400 лева- за две, и 600 лева- за три деца. За дете с 
увреждане облекчението ще е 2000 лева. 
Груби сметки показват, че при заплата от 500 лева и 

две деца, годишно семействата ще пестят около 40 лева. 

ОТ 1 ДЕКЕМВРИ ПАЦИЕНТИТЕ МОГАТ ДА 
СМЕНЯТ ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

До края на годината 
всеки здравноосигу-
рен гражданин може 
да избере нов общо-
практикуващ лекар, 
ако желае.
Не  е  необходимо 

хората, които избират 
нов семеен лекар, да 
известяват досегаш-

ния, а това се случва по служебен път. За смяната е 
необходимо пациентът да има регистрационна форма 
за постоянен избор на общопрактикуващ лекар, която 
може да бъде разпечатана от сайта на Националната 
здравноосигурителна каса (НЗОК).
Попълват се единствено полетата за личните 

данни на пациента, а останалата информация се 
нанася от новоизбрания лекар, който трябва да има 
сключен договор с касата. Информацията се нанася 
и в здравноосигурителната книжка, която остава на 
съхранение у пациента, а номерът й се вписва във 
формата за постоянен избор.
Новият общопрактикуващ лекар е длъжен да поеме 

задълженията си от датата, на която е осъществен 
изборът му.
Здравноосигурените пациенти имат възможност 

да сменят своя личен лекар два пъти годишно – през 
декември и през юни. По всяко време на годината 
е възможно да се направи временен избор на лекар, 
когато това се налага - например в случай на преби-
ваване за повече от месец (но не над пет месеца) в 
друг град. Формулярът за временен избор на лекар 
също е достъпен на сайта на НЗОК.

ОТ 2015 Г. АВТОМОБИЛИТЕ НЯМА ДА Е 
НУЖНО ДА СЕ РЕГИСТРИРАТ В ОБЩИНАТА
При покупка на ав-

томобил, след като 
той бъде регистри-
ран в КАТ, собстве-
никът няма да има 
нужда да ходи в об-
щината и отново да 
подава декларация. 
Промените  ще 

влязат в сила от 1 
януари 2015 г. и са записани в пакета законодателни 
промени по отношение на местните данъци, който 
вече е в парламента. Целта е да се облекчат граж-
даните и да се пресече укриването на данъци. Сега 
често, след като човек си купи кола, не я регистрира 
в общината, за да скрие дължимия за нея данък.
От 2015 г. данъчните декларации ще може да се 

подават безплатно по интернет с персонален иден-
тификационен код, който се взима от НАП.

Внасяне на осигурителните вноски за задължител-
но здравно осигуряване:
до 25 декември (първият работен ден след 25 Декември 

2014 г. е 29 Декември 2014 г.)
> за авансово дължимите здравноосигурителни вноски 

от лицата по чл.  4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социал-
но осигуряване – лица, регистрирани като упражняващи 
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 земеделски производители и 
тютюнопроизводители (самоосигуряващите се лица по 
смисъла на КСО) за месец Ноември 2014 г. 

> за лицата, които работят без трудови правоотношения 
върху изплатените възнаграждения през месец Ноември 
2014 г.

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

> за морските лица за положения труд през месец Но-
ември 2014 г.

> за служителите на Българската православна църква и 
други нормативно признати вероизповедания, които не 
получават възнаграждения за извършвана дейност за ме-
сец Ноември 2014 г.
Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005  г. 
> Подаване на декларации образец № 1 от работодате-

лите, осигурителите и техните клонове и поделения, с 
данните за месец Ноември 2014 г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работодате-
лите, осигурителите и техните клонове и поделения, с да-
нните за месец Ноември 2014 г. при полагащо се обезще-
тение на трудоустроено лице, на което не е предоставена 
подходяща работа.

> Подаване на декларации образец № 1 от работодате-
лите, осигурителите и техните клонове и поделения, с 
данните за месец Ноември 2014 г. за лицата, на които 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 работодате-
лите, осигурителите и техните клонове и поделения, за 
начислени или изплатени допълнителни доходи от трудо-
ва дейност за месец Октомври 2014 г., които са  начисле-
ни или изплатени след 25 Ноември 2014 г.

> Подаване на декларации образец № 1 от работодате-
лите, осигурителите и техните клонове и поделения, за 
начислени или изплатени допълнителни доходи от тру-
дова дейност за месец преди Октомври 2014 г., които са 
начислени или изплатени през месец Ноември 2014 г.

> Подаване на декларация образец № 1 от самоосигуря-
ващите се лица с данните за месец Ноември 2014 г.

> Подаване на декларация образец № 1 с код за вид оси-
гурен 22 от самоосигуряващите се лица, които са поже-
лали да подадат еднократно декларацията, в случай, че 
се осигуряват само във фонд „Пенсии” за инвалидност 
поради общо заболяване, за старост и смърт, когато  оси-
гуряването е възникнало след 1 Октомври 2014 г. и месец 
Ноември 2014 г. е първия пълен календарен месец в оси-
гуряване.

> Подаване на декларация образец № 1 от самоосигу-
ряващите се лица, с данните за месец Ноември 2014 г. за 
съпруг/съпруга, когато участва в упражняваната трудова 
дейност и по желание се осигурява за инвалидност пора-
ди общо заболяване, старост и смърт и за общо заболява-
не и майчинство.

Въпрос: Безработна съм от 4 г., оттогава не съм 
имала доходи, не съм получавала и обезщетения. В 
момента съм бременна в първи месец с второ дете и 
ми предстои м. декември сключване на трудов дого-
вор (бъдещия работодател е уведомен за състояние-
то ми). На база на какво ще се изчисли обезщетение-
то, което ще получавам по време на майчинството, 
при условие, че съм била безработна дълго време, и 
изобщо ще получавам ли такова (от назначаването 
ми до излизането в отпуск за бременност и раждане 
ще съм работила само 7 месеца)?
Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 48а от Ко-
декса за социално осигуряване, осигурените лица за 
общо заболяване и майчинство имат право на парично 
обезщетение за бременност и раждане вместо трудово 
възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен 
стаж като осигурени за този риск. Това означава, че за 
да получавате обезщетение за бременност и раждане е 
необходимо към 45-ия ден преди раждането да имате 
осигурителен стаж 12 месеца и да извършвате трудова 
дейност, за която да сте осигурена за общо заболяване 
и майчинство.
Съгласно чл. 49, ал. 1 КСО, дневното парично обезще-
тение при бременност и раждане се определя в размер 
на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възна-
граждение или среднодневния осигурителен доход, 
върху който са внесени или дължими осигурителни 
вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени 
осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство, 
за периода от 18 календарни месеца, предхождащи ме-
сеца на настъпване на временната неработоспособност 
поради бременност и раждане. За дните, включени в 
периода от 18 календарни месеца, се взема предвид 
среднодневната минимална работна заплата за страната 
за съответния период, ако лицето не е било осигурено за 
общо заболяване и майчинство. За конкретна информа-
ция по поставения въпрос се обърнете към съответното 
териториално поделение на Националния осигурителен 
институт или на адрес София - 1303, бул. „Александър 
Стамболийски“ № 62-64 или на e-mail: NOI@nssi.bg. 

Въпрос: Предстои ми пенсиониране през месец де-
кември 2014 г с максимален размер . При увеличение 
евентуално максималния размер на пенсията през 
2015 г ще ми бъде ли актуализирана пенсията при 
голям индивидуален коефициент?
Отговор: Според предвиденото в § 6, ал. 1 от преходни-
те и заключителни разпоредби на Кодекса за социално 
осигуряване, максималният размер на получаваните 
една или повече пенсии, отпуснати до 31 декември 
2018 г., без добавките към тях, се определя считано 
от 1 юли на всяка календарна година в размер на 35 
на сто от максималния осигурителен доход за същата 
календарна година, определен със Закона за бюджета на 
държавното обществено осигуряване. Това означава, че 
ако със Закона за бюджета на държавното обществено 
осигуряване за 2015 г. бъде увеличен максималния оси-
гурителен доход, ще се увеличи и максималния размер 
на получаваните от Вас една или повече пенсии, считано 
от 1 юли на същата година.

Въпрос: Майка ми е с пожизнен ТЕЛК, но през август 
е изтекъл срокът на решението за интеграционните 
добавки. Нова молба за социална оценка пуснахме 
през ноември. Ще и бъдат ли изплатени интегра-
ционните добавки със задна дата за септември, 
октомври и ноември? ТЕЛК - ът и не е променен.
Отговор: Месечната добавка за социална интеграция 
се изменя, спира, възобновява и прекратява със заповед 
на директора на дирекция „Социално подпомагане“ 
или на упълномощено от него длъжностно лице от 1-во 
число на месеца, следващ промяната в обстоятелствата. 
Изплащане на добавка за социална интеграция със задна 
дата се допуска само в случай на преосвидетелстване 
на лицето с трайно увреждане.
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До 14-ти декември: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

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

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 ноември.
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 

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

ление за неподаване на месечни декларации за ноември 
2014 г.
До 15-ти декември: 
ЗКПО
1. Месечните авансови вноски за декември за корпо-

ративния данък по Закона за корпоративното подоходно 
облагане. 

2. Тримесечните авансови вноски за трето тримесечие 
за корпоративния 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 ноември

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 ноември
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МАГНЕЗИЙ – ТАЙНАТА
НА ДЪЛГОЛЕТИЕТО

Наричат магнезия (Mg) тайната на дълголетието и 
това никак не е случайно.
Този минерал е жизненоважен, а наличието му в доста-

тъчно количество в тялото допринася за електролитния 
баланс, нормалното протичане на метаболизма и про-
изводството на енергия, за правилното функциониране 
на нервната система, на мускулите, за поддържането на 
нормалната психична функция.
Може би ще се учудите, като разберете, че магнезият 

взема участие в повече от 300 процеса в човешкия ор-
ганизъм, като най-важните са предаването на нервните 
импулси, работата на сърцето и мускулите, изграждане-

то на костите.
Затова не е редно да го подце-

няваме и най-вече – да лишаваме 
организма си от него.
Специално при дамите той е 

неизменна част от менструалния 
цикъл и е необходим както за 

овулацията и зачеването, така и за безпроблемното про-
тичане на бременността.
От друга страна при бременност нивото на Mg в орга-

низма спада значително и повечето гинеколози препо-
ръчват неговия прием като хранителна добавка. Някои 
специалисти смятат, че допълнителният прием на магне-
зий по време на бременност благоприятства раждането 
на бебе с по-висока резистентност на стрес.
В същото време магнезият намалява рисковете от де-

пресия на майката непосредствено след раждането. Кър-
менето пък предизвиква загуба на магнезий от порядъка 
на 50 до 75 мг на ден, които майката трябва да навакса, 
за да се пребори с умората.
При ползване на контрацептиви на базата на естроге-

ни, магнезият се задържа в костите и не циркулира нор-
мално в организма. 
Повечето жени, вземащи таблетки против бременност 

имат недостатъчно ниво на Mg в кръвта и трябва да се 
грижат внимателно да си набавят този елемент чрез хра-
ната.
По време на критическата възраст женският органи-

зъм секретира големи количества естрогени, които имат 
неблагоприятно влияние върху нивото на магнезия в 
кръвта и увеличават нервно-мускулната възбудимост. 
От друга страна, един сериозен дефицит от Магнезий 
може да доведе до проблеми при минерализацията на 
костите и остеопороза.
Магнезият е важен микроелемент, който поддържа 

доброто състояние на кожата и има отношение към мла-
достта на клетките.
Освен това този минерал не се синтезира или съхра-

нява за дълго в организма , затова трябва да се приема 
редовно и в достатъчно количество.
Витамините от група В подпомагат нормалното про-

тичане на метаболизма, производството на енергия и 
нормалната сърдечна функция.

3 ТОПЛИ НАПИТКИ ЗА ЗИМНИТЕ 
ДНИ (ИЛИ НОЩИ)

Студените дни пораждат във 
всеки нуждата за по-топли на-
питки. Тази колекция от рецепти 
е изпълнена с най-ароматните 
топли напитки, на които обича-
ме да се наслаждаваме.
Повечето от тях се сервират 

в чаша или съд от устойчиво 
стъкло. Ще имате най-добрите 
напитки, ако предварително за-
греете съда, за да се гарантира, 
че напитката ще остане топла 
за по-дълъг период от време. 
Тази проста стъпка може да се 
направи по няколко начина: чрез 
топла вода от чайника, за да се 
загрее чашата, чрез загряване-
то на чаша пълна с вода в ми-
кровълновата за 20-30 секунди 
или просто да тече гореща вода 
над вашите чаши. Съвпадени-
ето между напитката и темпе-
ратурата са едни от тези лесни 
стъпки, които са от ключово зна-
чение за усъвършенстване на 
вашите коктейли.

Chocolate Kiss
Това е прекрасна шоколадо-

ва напитка, която ще ви затопли 
във всеки един момент. Разно-
видност на обикновения горещ 
шоколад с леко докосване на 
кафе ликьор за по-дълбок аро-
мат. В съответствие с името му 
на върха му е поставен топинг 
от шоколад.
Съставки:
2 с.л. ликьор
горещ шоколад
сметана
шоколадов топинг
Приготвяне:
Изсипете ликьора в чаша и 

напълнете догоре с горещ шо-
колад. Разбъркайте добре. От-
горе украсете с бита сметана и 
топинг.
Карамелено мляко
Лесна за приготвяне напитка, 

която може да приготвите за 5 
минути без усилия в студените 
съботни дни.
Съставки:
1 ч.ч. прясно мляко
1 с.л. захар
1 ч.л. мед
канела на вкус
Приготвяне:
Разтопете захарта на сре-

ден огън докато се втечни, но 
внимавайте да не загори. Към 
нея добавете млякото. Раз-
бърквайте за няколко минути. 
Не е нужно млякото да завира, 
нужно е само да се затопли до 
средна температура. Бъркайте 
и загрявайте докато захарта се 
разтвори напълно. Прибавете 
останалите 2 съставки – меда 
и канелата. Разбъркайте и под-
несете.

White Chocolate Latte
За тези от вас, които обичат 

аромата на шоколад и кафе, 
защо не забъркате едно Лате с 
бял шоколад.
Съставки:
2 чаши мляко
2 с.л. захар
2/3 бял шоколад
2 с.л. разтворимо кафе 

на гранули
1 ч.л. екстракт от вани-

лия
¼ ч.л. бадемов екстракт
сметана
канела на вкус
Приготвяне:
Разбъркайте първите чети-

ри съставки заедно в малка 
тенджера на слаб огън, докато 
белият шоколад се разтопи. 
Сложете ваниловия и бадемо-
вия екстракт. Изсипете поравно 
получената смес - например в 
4 чаши. Гарнирайте с разбита 
сметана. Пожелание и с канела. 
Сервирайте веднага.

НЕСТАНДАРТНИ КОЛЕДНИ ЕЛХИ
Дъската за рязане е една от най-често използвани-

те домакински принадлежности в кухнята. И тъй като 
върху нея обработваме каква ли не храна, понякога 
редовното измиване с веро и вода не е достатъчно, 
за да отстрани бакте-
риите 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 по-
чистване на кухненската принадлежност.
Да, става въпрос за лимона. Разбира се, за да до усъ-

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

нето 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 почистването, 

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

нете да триете с въртеливи движения разрязаното пар-
че лимон, откъм страната на плода, а не на кората.
Когато нечистотиите по дървената повърхност са 

отстранени, почистете солта и лимоновия сок и доба-
вете няколко капки растителна мазнина, която нежно 
ще полира дървесината, отново с въртеливи движе-
ния.
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.

ЦВЕТНО ВДЪХНОВЕНИЕ
ПО КЛАВИАТУРАТА

Ако буквите и символите по клавиатурата ви вече 
едва се разпознават, а бутоните видимо изглеждат заха-
бени, то идеята, която ще ви предложим, е точно за вас.
Още повече - ако харесвате вдъхновението и настрое-

нието, което създават цветовете.
За целта ще са ви необходими единствено цветно тик-

со (може в един цвят, а може и фигурално) и ножица. 
Разбира се, ако нямате такова тиксо под ръка, винаги 
можете да експериментирате и с лента за подаръчни 
опаковки и малко 
лепило.
Изрежете във 

формата и разме-
ра на копчетата на 
клавиатурата ква-
дратчета от тик-
сото - в различни 
шарки и багри.
Облепете част от 

бутоните (най-вече 
тези, които са най-изтрити и захабени) и ако е необхо-
димо, добавете с перманентен маркер буквата или сим-
вола, на които съответства клавишът. Така няма да се 
бъркате, докато свиквате с новия дизайн на компютър-
ната принадлежност.
Когато сте готови, по желание можете да фиксира-

те цветното тиксо върху копчетата със съвсем тънък 
слой безцветен лак за нокти - колкото да сте сигурни, 
че пъстрото настроение по клавиатурата ще се задържи 
върху нея още дълго време.
А сега е време да се наслаждавате на уникална кла-

виатура по ваш модел и декорация, която никоя марка 
компютри или лаптопи не могат да ви предложат.

8 - 14 декември 2014г., брой 49

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.

Репей - Arctium lappa L.
(бутрак, кущрява, лепка, лопуш) 

Описание: Двегодишно тревисто растение с врете-
новиден месест корен, сивокафяв отвън и бял и сочен 
отвътре. Стъблото е високо до 1,5 м, силно разклонено. 
Цветовете са двуполови с тръбесто венче. Плодовете 
са леко сплеснати. Цъфти през лятото. 
Разпространение: Расте по влажни, необработени и 

буренливи места, из гори и храсталаци в цялата страна. 
Употребяема част: За лечебна цел се използва ко-

ренът. 
Лечебно действие: Стимулиращо върху обмяната на 

веществата, усилва клетъчния растеж. Има диуретич-
но, потогонно и дезинфекционно действие. Младите 
листа имат антибактериално действие. Билката задър-
жа развитието на туморите.
Приложения: 
• при бъбречни камъни, пода-

гра, ревматизъм, гастрит, язва на 
стомаха 

• външно: за заздравяване на 
рани, язви, изгаряния, хемороиди 

• отвара: средство за укрепване 
на косата при косопад

• при захарен диабет. 
• В българската народна ме-

дицина корените на репея се 
препоръчват при малария, язва на 
стомаха, гастрит, газове, бронхит, хемороиди.

• Отвара от семената се използва при виене на свят. 
Външно приложение: За налагане при ревматизъм, 

натъртване, подагра. Коренът, сварен във винен оцет 
(2:10) се прилага против пърхот и за заздравяване на 
косата. Настойка от корените в терпентин (1:10) се 
използва за мазане при ревматизъм и шипове. Сва-
рените листа се препоръчват за налагане на лапи при 
ревматизъм, подути лимфни възли, рани от изгаряния, 
хемороиди. 
Вътрешно приложение: 1 кафена лъжичка смлени 

корени се вари 10 минути в 500 мл вода. Пие се по 1 
кафена чашка преди ядене, 4 пъти дневно. Семената 
може да се употребяват и по следния начин: 1 кафена 
лъжичка, леко счукани, се заливат вечер с 400 мл 
студена вода. На сутринта се прецежда и се изпива на 
3 пъти през деня преди ядене по една винена чашка. 
Състав: сухо вещество 100%
Приложения: при бъбречни камъни, подагра, рев-

матизъм, гастрит, язва на стомаха, за заздравяване на 
рани, язви, изгаряния, хемороиди, средство за укреп-
ване на косата при косопад, при захарен диабет. 
Корените на репея се препоръчват при малария, язва 

на стомаха, гастрит, газове, бронхит, хемороиди.
Опаковка: 50 гр. сухо вещество
Чай, добавка към храната.

КАРТОФЕНИ ПАЛАЧИНКИ
Продукти:
- 1 кг картофи
- 2 яйца
- 1 пресен кориандър
- 60 г сирене
- черен пипер
- 2 с.л. олио
- 6 с.л. кисело мляко
- сол
- 2 с.л. брашно
- 1/2 връзка пресен лук
Приготвяне:
Картофите (1 кг) се обел-

ват и настъргват на едрото ренде, сиренето (60 г)също. 
Лукът (1/2 връзка) се нарязва на малки колелца. Яйцата 
(2 бр) се разбиват с киселото мляко (6 с.л.), брашното 
(2 с.л.), солта, черния пипер и кориандъра (1 пресен). 
Всичко се смесва и разбърква добре. В намазан с олио 
(2 с.л.) и нагорещен тиган се изпържват палачинките.

Посред нощ в дома на главния лекар на една бол-
ница звъни телефона. Обажда се дежурният лекар:

- Шефе, гори пети корпус. Пожарната е тук и гаси.
Главният лекар става бързо и паникьосан звъни 

в пожарната, за да разбере ситуацията. Обажда се 
дежурният офицер:

- Лоша работа докторе! Пожара го изгасихме, 
обаче в помещението е имало десет човека, шест 
от тях успяхме да спасим, обаче останалите четири 
не можахме.Главният лекар:

- А стига бе!? Пети корпус е моргата!

Двама ловци попадат на следи от лъв.
- Иди да видиш накъде е тръгнал - казва единият.
- А ти?
- Аз ще проверя откъде е дошъл...


