
За пета поредна година се прове-
де новогодишна благотворителна 
вечер, която е завършекът на ця-
лостната кампания по набиране на 
средства за децата сираци от общи-
на Сатовча. 
Събитието уважиха общински 

съветници, кметове на кметства от 
общината, директори на училища 
и детски градини, жители на об-
щината, представители на местния 
бизнес, както и бизнесмени от об-
щините Хаджидимово, Гоце Дел-
чев  и Доспат.
Общината като организатор на 

мероприятието бе подготвила за 
благотворителната вечер разноо-
бразна програма, включваща:  ху-
дожествено - музикална програма в изпълнение на децата  при ЦДГ „Пролет“ село 
Кочан,  самодейци от читалищата в село Кочан и село Сатовча. 
В програмата бе включена интересна томбола и викторина, както и разпродажба на 

детски рисунки и сувенири, изработени от възпитаници на детските градини и учили-
щата в общината. За вече превърналият се в традиция търг в името на каузата Татяна 
Тундорова от село Кочан предостави своя ръчна изработка - гоблен „Майчина прегръд-
ка“, самоукият художник Цветан Кавраков от село Сатовча отново предостави своя 
творба - картина изработена от пясък „Дяволският мост над река Арда“,  от ОУ -Вакли-
ново предоставиха две рисувани кратунки, Младен Хаджиев от село Кочан предостави 
малка гайда,  сувенир дърворезба от  местен самоук дърворезбар от село Годешево,  а 
уважилата мероприятието на общината нотариус Ваня Бумбарова предостави кошница 
с продукти необходими 
за коледната вечер. 
Предоставените пред-

мети за търга бяха спече-
лени от местни бизнес-
мени на обща стойност 
3985 лева. Гоблена бе 
спечелен  за стойността 
от 1500 лева, пясъчната 
картина също бе закупена 
за 1500 лева. Кошницата 
с продукти бе закупена 
на стойност 310 лева, 
дърворезбата бе продаде-
на на стойност 350 лева, 
гайдата на стойност 200 
лева и двете кратунки 
бяха продадени общо на 
стойност 125 лева.
Общо събраните средства за благотворителна кампания 2014 година за децата сира-

ци на община Сатовча са 34 014 лева. В навечерието на Новата година бяха предоставе-
ни по 300 лева на несемейните студенти сираци, които са на редовно обучение. По 700 
лева на 7 абитуриента сираци. По 300 лева на 33 децата сираци от училища и детски 
градини и по 250 лева на 46 деца с увреждания до 16 годишна възраст.
Благодарение на Вашата подкрепа през изминалите години събраните 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, а през 
миналата 2013 година и студентите сираци.
По време на кампанията през 2010 година бяха събрани 12 555 лв. и бяха подпомог-

нати 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 община. През 2013 година кампанията набра средства в размер на 27 943 лева, с 
които бяха подпомогнати 123 деца, включително и 25 студента сираци.
През изминаващият вече месец декември се организираха акции за набиране на сред-

ства за кампанията, освен от кметовете по насе-
лени места, служители от Общинската админи-
страция, но и от ученици от гимназиите в Кочан, 
Вълкосел и Слащен. Специални благодарности 
на инициативните деца от: СОУ-Слащен, които 
събраха и предоставиха за кампанията 836 лева, 
СОУ - Вълкосел  предоставиха сума в размер на 
200 лева и СОУ-Кочан, които събраха 96,47 лева. 
СОУ - Сатовча  не се включиха в инициативата.
Това, че за всяка следваща кампания събра-

ната сума се увеличава значително е и нашата 
мотивация, за да продължаваме благородната 
кауза, коментира кметът на общината д-р Ар-
бен Мименов. 

„Благодаря на всички вас благодетели. Бла-
годаря за вашата съпричастност и  щедрост, 
която ще стопли сърцата на много деца и  ще 
ги накара да се усмихнат, ще ги накара да се 
почувстват обичани и желани. Благодаря. Нека 
доброто и надеждата да живее винаги в нас, за 
да се подкрепяме взаимно. Благодаря на всички 
вас, че бяхте част от инициативата в помощ на 
децата сираци от община Сатовча.” 

29 декември 2014 г. - 4 януари 2015 г., година (X), 52 /480/

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

ОБЩО 34 014 ЛЕВА СА НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА 
ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ 2014 ГОДИНА 

ЗА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА САТОВЧА 
СПИСЪК НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА САТОВЧА ПОЛУЧИЛИ
ПАРИЧНО ПОДПОМАГАНЕ ОТ КАМПАНИЯ 2014-2015 ГОДИНА 
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EASYJET НАБИРА СТАЖАНТИ  
Краен срок: 11 януари 2015г. 
Easyjet започна набирането на стажанти за 2015 

г., съобщиха от компанията. Стажантската програма 
предоставя на завършващите студенти възможност да 
натрупат опит в основните оперативни и търговски 
дейности на авиокомпанията, както и да се включат в 
по-дългосрочни бизнес проекти.
Продължителността на програмата е от две години, 

като заявленията се подават онлайн през уебсайта на 
Easyjet до 11 януари 2015 г. В последната фаза на процеса на подбор одобрените учас-
тници ще бъдат поканени на финално интервю в тренировъчната академия на авиоком-
панията във Великобритания.
Стажантите ще бъдат разпределени в ключовите отдели на Easyjet - „Операции“, 

„Финанси“, „Инженерен отдел“, „Информационни технологии“, „Търговска дейност“, 
„Маркетинг“ и „Човешки ресурси“. През двугодишния период младежите ще получат 
подкрепата на ментор, който ще им помага да натрупат опит и ще ги напътства в кари-
ерното им развитие. „Търсим хора, които имат толкова страст към авиацията, колкото и 
към обслужването на клиенти“, коментира Алита Бенсън, директор „Човешки ресурси“ 
в Easyjet. След успешно приключване на програмата, стажантите ще имат възможност 
да започнат постоянна работа в авиокомпанията. 

 НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ДЕМОКРАТИЧНА РАБОТИЛНИЦА – 
ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО И ДЕМОКРАЦИЯ НА УЧАСТИЕТО”  
Краен срок: 13 януари 2015 г. 
Екипът на фондация „Институт за пряка демо-

крация“, съвместно с швейцарски специалисти в 
областта на демокрацията, набират кандидати за 
участие в „Демократична работилница“ - обучение 
за активни граждани. Обучението е част от проект 
„Пряката демокрация в България: възможности и 
предизвикателства“, който се реализира с финан-
совата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез 
Фонд за партньорство и експертна помощ.
Обучението има за цел да разшири познанията за активно гражданство и демокрация 

на участието, като се основава на опит и примери от Швейцария и България. Фокусът 
ще бъде поставен преди всичко върху инструментите за пряка демокрация и демокрация 
на участието.
Програмата ще включва както примери от швейцарския опит, така и оценка и обсъж-

дане на конкретните възможности и ограничения за пряката демокрация в България, 
включително анализ на малки или големи инициативи като квартални събрания, общест-
вени обсъждания, граждански петиции, референдуми. На тази база ще бъдат формули-
рани препоръки и насоки за приложение на обсъжданите инструменти, които ще бъдат 
тествани в практически експерименти, съобразно интереса и желанието на участниците. 
Обучението е разделено на два тридневни модула, както следва:
Модул 1 - ще се проведе на 29-30-31 Януари 2015 г.
Модул 2 - ще се проведе  на 23-24-25 Април 2015 г.
Демократичната работилница ще включва общо 30 участници - по петима представи-

тели от 6-те района за планиране в България. Тя е ориентирана към активни граждани, 
млади политици, студенти, изследователи, журналисти, представители на НПО или 
публичната администрация. Занятията ще се водят на български език, но ще има въз-
можност за директни контакти и консултации с швейцарските партньори.

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ПОЕТИЧЕН КОНКУРС ЗА ЛЮБОВНА ЛИРИКА „НАЗДРАВИЦА 
ЗА ЛЮБОВТА“ ЗА АВТОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ   

Краен срок: 30 декември 2014 г.
Националният поетичен конкурс за любовна лирика 

„Наздравица за любовта” ще се проведе за втора по-
редна година в гр. Асеновград, като част от събитията, 
съпътстващи традиционния конкурс „Най-добро до-
машно вино”. Откакто Асеновград се помни, все вино 
е правил, и то хубаво. А хубавото вино се прави с много 
любов и вдъхновение.
Тема на конкурса е опияняващата като лудо вино 

любов.
Конкурсът е анонимен. В него могат да участват автори, 

навършили 18 г., от цялата страна.
Всеки автор може да представи до 3 (три) стихотворения.
Творбите трябва да са на български език, непубликувани в печатни или интернет издания.

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - БАБИНО ПИСМО
Едно момче гледало баба си как пише писмо. По едно време я попитало:
- Какво пишеш? История за нас ли? За мен ли пишеш?
Бабата спряла да пише и му отговорила:
- Да, всъщност пиша за теб, но по-важен от думите е моливът, който из-

ползвам. Надявам се един ден да станеш като този молив, когато пораснеш.
Заинтригувано, момчето погледнало молива. Той не изглеждал нещо 

особено.
- Но той е съвсем обикновен! – разочаровано възкликнало то.
- Зависи как гледаш на нещата – отвърнала бабата. – Той има пет важни качества, които, 

ако успееш да отгледаш в себе си, ще се превърнеш в човек, който е в мир със света.
Първо, ти си способен на велики неща, но не бива никога да забравяш, че има една 

ръка, която направлява твоите стъпки. Ние я наричаме Бог и той винаги ни води според 
волята си.
Второ, от време на време трябва да спра да пиша и да подостря молива. Това може и да 

го заболи, но след това става много по-остър. Така и ти трябва да се научиш да понасяш 
определена болка и тъга, защото те ще те направят по-добър човек.
Трето, моливът винаги ни позволява да използваме гума, за да изтрием грешките си. 

Това означава, че да поправиш нещо, което си сбъркал, не е непременно лошо. То ни 
помага да продължим по пътя към справедливостта.
Четвърто, това, което има най-голямо значение, не е дървената обвивка на молива, а 

графита, който лежи в сърцевината му. Затова винаги търси в себе си и в хората онова, 
което се намира вътре в тях.
И петото качество на молива е, че той винаги оставя следа. По същия начин, трябва 

да запомниш, че всичко, което правиш в живота си, оставя следа и никога не бива 
да го забравяш при всяка стъпка, която правиш.

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

29 Декември 2014г., Понеделник, Международен ден на биологичното 
разнообразие
Отбелязва се по решение на 49-ата сесия на Общото събрание на ООН от 1995г. 

в деня на влизане в сила през 1993 г. на Международната конвенция за биоло-
гичното разнообразие, подписана на 14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.

 Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и 
има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната 
цялостност на хората.
Поради географското си положение, релеф и климатични условия България 

притежава едно от най-богатите сред европейските страни и най-съхранено 
биологично разнообразие.

31 Декември 2014г., Сряда, Новогодишна нощ
Нова година е празник, при който се отбелязва краят на текущата и началото 

на следващата календарна година.
Всички култури, използващи годишен календар, празнуват в някаква форма 

Нова година. Посрещането на новата година датира отпреди 4 000 години, ко-
гато на първия ден от новата година („Акиту“) са се организирали празненства 
в древен Вавилон.
За римляните новата година е започвала от 1 април - денят в който встъпвали 

в длъжност новоизбраните консули. Но през 153 г. пр. Хр. избухва голямо въс-
тание против римската власт в Иберия, което налага консулите, които са били 
и главнокомандващи армията, да заемат постовете си предсрочно на 1 януари. 
Този прецедент се превръща в традиция. С въведения през 45 г. пр. Хр. Юлиан-
ски календар промяната вече е окончателна. На 1 април започва да се празнува 
„лъжливата“ нова година и постепенно този ден се превръща в празник на 
шегите и смеха.
В Египет през 4241 г. пр. н.е. в  Хелиополис е създаден най-древният календар, 

в който годината е разделена на 12 месеца и има 365 дни. В него новата година 
започва през месеца на разливането на Нил - Юли. Този календар бил използван 
в Египет до въвеждането на Юлианския през 26 г. пр. н. е.
През 2700 г. пр. н. е. китайците съставили свой цикличен календар, според 

който новогодишните тържества, наричани „Празник на пролетта“, траят 3 дни 
и се честват през февруари. Едва 3 000 г. по-късно те приели, че годината има 
365 и половина дни. От 1949 г. в Китай се използва Григорианският календар, 
но и сега в някои области продължават да си служат с цикличния.
Според древния японски календар, всяка година преминава под знака на един 

от всичките 12 зодиакални символа: плъх, бивол, тигър, заек, дракон, змия,кон, 
овца, маймуна, петел, куче и прасе. Новогодишният празник трае от 30 декември 
до 3 януари и се отбелязва с 108 камбанни удара.
Според индийския календар от 1952 г. новата година започва на 22 март, а 

високосната - на 21 март.
Виетнамската Нова година, наричана „празник Тет“, се празнува според лун-

ния календар.
1 Януари 2015г., Четвъртък, 
• Международен ден на молитвата за мир 
Отбелязва се от 1967 г. Обявен от папа Павел Шести в рамките на католи-

ческата общност.
• Ден на световното семейство
Чества се от 2007 г. по инициатива на американската фондация „Световно 

семейство” с подкрепата на Конгреса (Парламента) на САЩ и на Общото съ-
брание на ООН като ден на мира и разбирателството между хората и народите, 
за обединението на човечеството в едно световно семейство.

• Ден на Свети Василий Велики (Васильовден)
Имен ден празнуват: Васил, Василка, Василия, Василена, Весе-

лин, Веселина, Весела, Василий, Василина, Васияна, Васо, Влада, 
Властин, Властина, Властомир, Влайко, Ваца, Въло, Въла, Въто, 
Царена, Царил, Царила.
На 1 януари източноправославната църква празнува Васи-

льовден или Сурваки. На този ден източните християни почитат 
паметта на Св. Василий Велики.
Един от великите философи и писатели на раннохристиянската църква.
Празничната трапеза на Васильовден е богата и блажна. Трапезата се прекадява 

с тамян, за да се прогонят злите духове. На празничната трапеза, освен нового-
дишната баница с късмети присъства и свинска пача приготвена от коледното 
прасе. В някои райони на страната в това число и Еленския край се коли петел. 
Обикновено той се приготвя с кисело зеле. На масата също трябва да има пло-
дове и пуканки.
Наред с Коледа и Сурваки може да се причисли към най-мистичните български 

празници, защото по-голяма част от ритуалите и обредите извършвани през тези 
дни носят духа на старите българи.

3 Януари 2015г., Събота, Ден на Свети мъченик Гордий и на Свети пророк 
Малахия

 Имен ден празнуват: Горан, Горица, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Сера-
фим, Силва, Силвия, Силвана, Силвестър
Православната църква почита днес Свети Силвестър. Той е управлявал цели 

21 години римската църква и е покръстил самия император Константин Велики.
Денят е известен в народния календар и като Караманов ден. Той е свързан с обичая 

Полазване. И на този ден като на Игнажден се вярва, че какъвто човек пръв ти влезе 
в къщата, добър или лош, здрав или болнав, богат или беден - такава ще е годината.
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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

ЧЕСТИТА
НОВА ГОДИНА!  

С най-искрени благопожелания за здраве и сили,  
за ползотворни дела, за топлота и доброта –

 дарявани и получавани, за дни на радост с усмивки 
и веселие, за мигове на сбъднати мечти.

Д-р Арбен Мименов,  Кмет на Община Сатовча



Въпрос:  Ако служител сключва договор на 15-ти 
декември, който влиза в сила от 16-ти декември, въз-
можно ли е уведомлението до НАП да бъде подадено 
на 17-ти декември? Спазени са 3-те дни от сключване 
на договора, но задължително ли е уведомлението до 
НАП да е подадено преди влизане в сила на договора?
Отговор: Съгласно чл. 63, ал. 1 от КТ, работодателят е 
длъжен да предостави на работника или служителя пре-
ди постъпването му на работа екземпляр от сключения 
трудов договор, подписан от двете страни, и копие от 
уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториал-
ната дирекция на Националната агенция за приходите.
С императивния текст на ал. 2 от чл. 63 на КТ е разпо-
редено, че работодателят няма право да допуска до ра-
бота работника или служителя, преди да му предостави 
документите по ал. 1. 

Въпрос: Директор на детска градина има отпуск 
за 2013 г.в размер на 58 р.д. от тях е използвал 38 р. 
д,/не е отложен по реда на чл. 176 от КТ .При пре-
кратяване на трудовия договор как се процедира с 
неизполваният отпуск?
Отговор: Отлагането на ползването на платения годи-
шен отпуск е предвидено в случаите на чл. 176, ал. 1, 2. 
В чл. 176, ал. 3 от КТ е предвидено, че в случаите на ал. 
1 (поради важни производствени причини) и ал. 2 (при 
уважителни причини по писмено искане на работника 
или служителя) общият размер на платения годишен 
отпуск, който се отлага за следващата календарна година, 
е не повече от 10 работни дни. За да бъде гарантирано в 
по-голяма степен правото на платен годишен отпуск, от 
една страна, и от друга – за да бъде ограничено правото 
на ползване във времето, законодателят в чл. 176а от КТ 
е предвидил двугодишна погасителна давност. Независи-
мо от причините за неползването на платения годишен 
отпуск или част от него, правото на ползването му в 
хипотезата на чл. 176а, ал. 1 КТ се погасява с изтичането 
на две години от края на годината, за която се полага 
отпускът. Следователно неползвания платен годишен 
отпуск в размер на 38 работни дни за 2013 г. може да 
се ползва или да се обезщетява при прекратяване на 
трудовото правоотношение до изтичане на давностния 
срок – 31 декември 2015 г.

ЩЕ ПЛАЩАМЕ ПО 2000 ЛВ. ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ НИ ПРАВА 
Таксата за възстановяване на здравните права за 

всички българи, които не са си плащали здравните 
осигуровки в продължение на повече от 3 години, 
да стане 2000 лв. от април 2015-а. Около тази мяр-
ка за борба с неосигурените се е обединил Висши-
ят медицински съвет към Здравното министерство. 
Към момента, за да получи достъп до лечение по 
каса, всеки, който не се е осигурявал, в продълже-
ние на три или повече години, трябва да заплати 
здравните си осигуровки за последните 36 месе-
ца, което възлиза на около 700 лв. Предвижда се 
обаче тази сума да се увеличи на 2000 лв., защото 
толкова била и средната в Европа. На заседанието 
си съветът взе решение още пакетът от услуги, 
които Здравната каса покрива, да се раздели на 
три.
Към  мо -

мент а  а ко 
сме здравно-
неосигурени, 
в продълже-
ние на годи-
ни, за да се 
лекуваме  в 
болница по 
Здравна каса, 
трябва да по-
крием всички здравни осигуровки за последните 
три години. Сумата, която дължим в този случай, не 
надвишава 700 лв.

„В първото тримесечие ние няма да увеличаваме 
тази сума, т.е. ще изчакаме тези, които имат съвест, да 
си възстановят върху тази сума. След тази дата обаче 
ще увеличим реалната сума за възстановяване на здрав-
ни осигуровки на 2000 лева. Изчислено е, че сумата, 
която обикновено се заплаща в Европа, имам предвид 
тези страни, които са по-близки по манталитет, като 
Гърция, Италия, Испания и Португалия, е 1000 евро“.
Когато заплати тези средства, неосигуреният вече 

ще има достъп до пакета от услуги, които покрива 
Здравната каса. Той пък от своя страна ще се раздели 
на три - спешен, базов и допълнителен. Спешният се 
отнася до оказването на спешна медицинска помощ 
и от него ще могат да се възползват и неосигурените.

„Предложението, което ще залегне в законодателни 
изменения, е свързано с формиране на базов пакет на 
Националната здравноосигурителна каса, който обхва-
ща всички тези заболявания, които оформят 90% от 
причините да сме болни и да умираме по-рано, откол-
кото хората в ЕС. Останалото количество заболявания 
оформят допълнителен пакет“.
Така всички здравноосигурени лица ще имат достъп 

и до спешния, и до базовия, и до допълнителния пакет. 
Последният обаче ще им даде възможност да доплащат 
доброволно, в случай, че искат да се лекуват по-бързо.

„Допълнителен пакет. Той ще бъде лимитиран като 
количество пациенти, които могат да бъдат лекувани 
от съответното заболяване за определено време, т.е. 
е свързан с формирането на листа на чакащи, което 
може да бъде избегнато при допълнително доброволно 
осигуряване“.
Пакетът от законови промени, в който се предвижда 

всичко това, се очаква да бъде относително завършен 
до април следващата година.

НОИ ПУБЛИКУВА СОФТУЕРА
ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ БОЛНИЧНИ 

На интернет страницата на Националния осигурите-
лен институт (НОИ) е публикуван софтуер за безплат-
но разпространение за издаване на болнични листове и 
решения по обжалването им, съобщават от института.
Той е публикуван в рубрика Е-услуги - еБолнични 

листове. Към него е приложена и инструкция за инста-
лирането му и ръководство за работа на потребителите.
Продуктът позволява извършване на всички дейст-

вия, необходими за издаването на болничен лист от 
1 януари 2015 г. Чрез него се извършва въвеждане, 
контрол, съхраняване, представяне/анулиране на да-
нните и изготвяне на 
справки за издадени/
анулирани болнични 
листове, както и на 
данните от решения 
на ЛКК по повод на 
обжалвани болнични 
листове.
Въведените данни 

се изпращат в НОИ и постъпват в електронния регис-
тър на болничните листове едновременно с издаването 
им или чрез експорт на файлове, които се подават в 
последствие също чрез продукта или през уеб-прило-
жението в сайта на НОИ.
От НОИ напомнят, че за да може от 1 януари 2015 

г. да се извършва подаване и проверка на данните от 
издадени болнични листове към електронния регистър 
в НОИ, както и за достъп до издадените документи и 
справки, се изисква лицата, които ще извършват тези 
действия с валиден сертификат за  Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), задължително да се регис-
трират еднократно като потребители на услугите през 
уеб-приложението в интернет страницата на НОИ.
Подаването и проверката на данните може да става 

директно чрез собствен програмен продукт, чрез про-
грамен продукт на НОИ или чрез подаване на файлове, 
изготвени предварително с програмен продукт през 
уеб-приложението в сайта на НОИ. 
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СРЕДСТВАТА ПО МЛАД ФЕРМЕР В 
ПРСР 2014-2020 СА УВЕЛИЧЕНИ. 

ПРИЕМ - ПРЕЗ МАЙ 2015
Средствата, ко-

ито са заложени 
по мярка „Млад 
фермер“  в Програ-
мата за развитие на 
селските райони 
2014 – 2020 г., са 
76 млн. лева. 
В първоначалния 

вариант на програ-
мата, изпратен на Европейската комисия през юли 
2014 г., предвидените средства бяха 46 млн. лева. Това 
е единствената мярка с толкова драстично увеличение 
на бюджета, спрямо първоначалните предложения. 
Очаква се приемът по „Млад фермер“ да започне през 
май 2015 година. Представителите на асоциацията бяха 
поканени да вземат участие и в писането на наредбите, 
които се отнасят до мярката. 

„Усилията на екипа на Министерството на земеде-
лието и храните са насочени към изчистване на 426-те 
забележки и коментари, които Европейската комисия 
имаше към първия вариант на Програмата“. Очаква 
се България да получи официалното одобрение на 
ПРСР 2014-2020 до средата на следващата година. 
През първото тримесечие на 2015 г. ще бъде отворена 
и подмярка 4.1, която е за подпомагане на инвестиции 
в материални и нематериални активи, имащи отноше-
ние към подобряване на производствената дейност на 
земеделските стопанства.

 
ЛИВАДИ, ПАСИЩА И МЕРИ ЩЕ СЕ ОТДАВАТ 

СПРЯМО ПАСИЩНИТЕ ЖИВОТНИ
Ливадите, пасищата и мерите от общинския и дър-

жавния фонд ще се разпределят на фермерите в зависи-
мост от притежаваните пасищни животни. Останалите 

свободни земи ще 
бъдат включвани в 
търг, в който ще мо-
гат да участват само 
собственици на па-
сищни животни. В 
случай че останат 
още свободни имо-
ти, ще има втори 
търг, в който няма 
да има ограниче-

ние за участниците. Това гласят изменения в Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи. 

„Целта на тези промени е да въведем дългоочаква-
ното регламентиране на реда за отдаването на ливади 
и пасища на животновъди без търг или конкурс. Това 
е важна стъпка в използването на пасищата според 
тяхното предназначение“.

ФИРМИТЕ С НОВА ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА 
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ
Фирмите вече ще могат да ползват нова електронна 

услуга, която дава достъп до обобщени справки за ак-
туалното състояние на осигурителните декларации за 
всяко осигурено от тях лице. Също така дружествата 
може да получават информация за декларираните от 
тях задължения за осигуровки. Компаниите, които 
имат клонова структура, ще могат да получават ин-
формация за декларираните задължения за осигуровки 
както за тях, така и за техните клонове, съобщиха от 

Националната агенция 
за приходите.
Новата услуга е съз-

дадена по искане на 
бизнеса  и  ще  може 
да се използва както 
с електронен подпис, 
така и с персонален 
идентификационен код 
(ПИК). До тази услуга 
ще имат достъп всички 

осигурители, които имат права да ползват данъчно-
осигурителна информация.
В момента приходната агенция предлага над 50 елек-

тронни услуги, които могат да се ползват свободно, с 
електронен подпис или ПИК.
Първата електронна услуга, която НАП представи, 

беше подаването на ежемесечните справки-декларации 
по ДДС. Днес почти 100% от всички регистрирани по 
ДДС компании подават месечните си декларации по 
електронен път. Две трети от фирмите подават също и 
годишните си декларации за корпоративен данък чрез 
Интернет.
Годишно в НАП постъпват над 70 милиона елек-

тронни документа – декларации, справки, искания за 
издаване на удостоверения и други, като употребата 
им спестява на бизнеса и гражданите 350 млн. лв. 
годишно.   

ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ И 
ЗА БЕЗРАБОТИЦА СЕ ЗАМРАЗЯВАТ

Обезщетението за отглеждане на малко дете до 2 
години остава на ниво от 340 лева, решиха депутатите, 
като приеха текста на второ четене по бюджета на ДОО.
Депутатите приеха окончателно и предложението 

размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст 
да расте – от 1 януари до 
юни 2015 година до 154, 
50 лева, а от 1 юли до 31 
декември до 157,44 лева.
Решено бе и обезщете-

нието за безработица до-
година да остане на ниво 
от 7,20 лева на ден.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ДЕКЕМВРИ 2014 г.

До 31-ви декември: 
ЗМДТ
1. Подаване на декларация за освобождаване от так-

са за сметосъбиране и сметоизвозване на имоти, кои-
то няма да се ползват през следващата година.
ЗКПО
1. Подаване на декларация по чл. 259, ал.1 от ЗКПО 

за упражняване на  правото  на избор за облагане с 
данък върху дейността от опериране на кораби.

2. Подаване на декларация по чл. 202а, ал.4 от ЗКПО 
от чуждестранни юридически лица, които са избрали 
да преизчислят данъка, удържан при източника.
ЗДДФЛ
1. Подаване на декларацията по чл. 29а, ал. 4 от ЗД-

ДФЛ за упражняване правото на избор за облагане с 
данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от 
ЗДДФЛ. 

2. Издаване от работодателите и предоставяне на 
работниците/служителите на служебна бележка по 
чл. 45 от ЗДДФЛ за придобитите през годината обла-
гаеми доходи и за удържания през годината данък за 
правоотношения, когато трудовото правоотношение 
е прекратено през течение на годината, ако такава не 
е издадена в едномесечен срок от датата на послед-
ното плащане.
ЗДЗП
1. Внасяне от застрахователите или данъчните 

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

И ПРЕЗ 2015 Г. МАКСИМАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН 
ДОХОД ЩЕ ОСТАНЕ 2400 ЛВ.

И през 2015 г. максималният осигурителен доход 
ще остане 2400 лв.. Според първоначално предлага-
ния вариант в бюджета за общественото осигуряване 
той трябваше да бъде увеличен до 2600 лв.
Освен, че максималният осигурителен доход ще 

остане на нивото на 2400 лв., народните представи-
тели гласуваха минималният размер на осигурител-
ния доход на ре-
гистрираните зе-
меделски и тютю-
нопроизводители 
да бъде в размер 
на 300 лв. Според 
проектобюджета 
за общественото 
осигуряване той 
трябва да бъде в 
рамките на 240 лв.



СЪВЕТИ ЗА ТРАЙНИ БУКЛИ
Къдравата коса и женствените букли са сред най-пред-

почитаните прически за новогодишната нощ. За съжа-
ление обаче понякога буклите губят формата си само 
няколко часа след накъдрянето. Вижте някои съвети как 
да имате трайни букли.
Коса на букли е идеален избор за празнична прическа 

- причината е, че е универсално решение за всеки повод. 
В зависимост от формата на буклите, тя може да допълва 
вашия парти стил или пък да допринася за елегантната 
ви вечерна визия. Освен това може да си направите рет-
ро букли, ако търсите винтидж ефект.
Как обаче буклите да се запазят по-дълго време?
Като за начало, помнете, че чистата коса се къдри 

по-трудно, отколкото коса, която не сте мили от 1 или 
два дни. Причината е, че кичурите са по-податливи на 
стилизиране. Грешно е разбирането, че от мократа коса 
стават красиви букли. Напротив – ако косата ви е току 
що измита и все още мокра, когато я навиете на ролки, 
тя няма да успее да изсъхне и след като махнете ролките 
ще трябва наново да я оформяте.
Важно е също да се отбележи, че ако сте решили да 

къдрите косата си на букли и искате прическата да трае 
по-дълго, тогава при последното миене не трябва да 
ползвате балсам за коса. Причината е, че той прави коса-
та по-тежка и я тегли надолу, така че я изправя. Това ще 
попречи на буклите да се задържат.
Трайността на буклите зависи и от други фактори – 

например с каква дължина е косата ви и дали косъмът е 
по-дебел. Колкото по-дълга е косата, толкова по-трудно 
е за къдрене, тъй като е по-тежка, пада надолу и буклите 
се изправят. Същото важи и ако се радвате на гъста и 
мека коса. По-дебелият косъм се поддава по-трудно на 
стилизиране.
За да имате трайни букли, трябва да изберете правил-

ния метод за накъдряне. Например, машата за коса пра-
ви красиви букли, но те са временни. Ако искате да има 
следи от тях и на следващия ден, тогава е по-добре да 
помислите за къдрене без нагряване. Горещите ролки са 
добър избор, ако косата ви е права и не се къдри лесно. 
Навиването с хартия, парчета плат или на кок през но-
щта е подходящо решение, ако искате трайни букли, но 
нямате време да ги изчакате през деня.
Буклите ще се запазят повече време, ако къдрите ко-

сата на малки кичури и започвате от долните пластове и 
продължите към горните. От големите кичури също ста-
ват букли, но косата е по-тежка и те бързо се изправят.
Освен това не е препоръчително да разресвате косата, 
след като веднъж сте я накъдрили, защото така променя-
те плътността и формата на буклите. Най-добре я стили-
зирайте с пръсти.
Ако имате възможност, след като сте накъдрили ко-

сата на букли, закрепете временно къдриците с фиби на 
главата, за да не се отпуснат, докато са още топли.
Не забравяйте, че козметиката също е важна, ако ис-

кате да запазите къдриците по-дълго време. Пяна, мус 
или спрей за къдрава коса може да използвате преди да 
започнете с къдренето, а накрая запечатайте буклите с 
лак за коса.

ИНТЕРНЕТ, ДЕЦАТА, РОДИТЕЛИТЕ
Винаги казваме „Говорете с децата“. Добре, но е по-

лесно да се каже, отколкото да се направи. Разговорите 
понякога водят до силни емоции или пък са предизвика-
ни от неприятни случки и затова може да искаме да ги 
избегнем.
Въпреки това вероятно няма майка или татко, които 

биха отрекли, че общуването е най-добрият метод на 
възпитание, а в това число и на изграждане на умения 
за справяне във виртуалното пространство. Затова изве-
дохме няколко важни елементи на разговора с тийней-
джърите относно интернет.
Започнете разговора преди изобщо да помислите, че 

може да има проблем. Най-добре е да тръгнете с въпро-
си, с които да изразите желанието да говорите на темата 
интернет. „Кои сайтове са ти интересни?“, „Какво е най-
готиното нещо във Фейсбук за теб?“, „От къде взимаш 
информация за домашното?“ са само примери, с които 
да започнете.
Спокойните ситуации ви предлагат възможността да 

заздравите връзката с порастващото си дете и да прека-
рате време заедно в забавни и приятни дейности.
Говорете лично на детето си. Когато правите наблю-

дения над поведението на тийнейджъра и решите да 
споделите заключенията си, използвайте език, който 
показва, че говорите на момчето или момичето ви, а не 
на всички тийнейджъри в модерния свят. Примамливи 
генерализации като „днешното поколение“ и „техноло-
гиите съсипват общуването между хората днес“ звучат 
повърхностно за децата.
Те познават само света, който виждат днес. За тях той 

е добър и пълен с интересни занимания. Затова е добре 
да уважаваме тяхната гледна точка.
Споделяйки наблюденията си, споделяйте чувствата 

и преживяванията си. Вашето послание като родител е 
по-силно когато го казвате през емоциите, които пове-
дението на вашия тийнейджър провокира. Споделете и 
причината защо тази емоция се заражда у вас.
Децата откликват добронамерено, когато могат да на-

карат майките и бащите си да се чувстват добре. Ето ня-
колко примерни неща, които можете да кажете:

„Притеснявам се, че прекарваш много време пред ком-
пютъра, защото нямаме възможност да общуваме два-
мата.“

„Плаша се, като играеш тези игри с насилие, защото и 
сестра ти гледа, а все още е малка и не разбира за какво 
става дума.“

„Радвам се, че използваш информацията в мрежата, 
за да си напишеш домашното по биология, защото така 
научаваш неща, които аз не мога да ти кажа. А знаеш 

ли как да проверяваш дали една информация е вярна?“
Обръщайте внимание на положителните неща и ги 

използвайте за повод за разговор и за практикуване на 
умения – технически и социални.
От една страна, можете да покажете на детето как да 

въвежда по-ясно ключовите думи при търсене или как 
да инсталира WOT, за да избягва сайтове, на които не 
може да разчита.
Но от друга, може-

те да поговорите и 
какво означава да си 
критичен и къде да 
потърсиш достоверна 
информация, ако не 
си сигурен дали даде-
но нещо е вярно.
Не се притеснявайте да потърсите подкрепа, ако има-

те нужда. На пръв поглед може да изглежда, че търсе-
нето на помощ е проява на слабост и символ за провал, 
но всъщност при по-задълбочено размишление се виж-
да, че е обратното. Да потърсиш начин да се справиш с 
трудна ситуация е смелост и първа крачка към реални 
действия за решение на проблем.

КАК ДА СЕ ОТГЛЕЖДАТ КРАСТАВИЦИ 
ВЪРХУ СЛАМА. ПОДГОТОВКА НА БАЛИТЕ
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева, Красимир Странджев и Емине Дренкова

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

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

Бял имел
Viscum album L.

Описание: Вечнозелено, полупаразитно, двудомно 
храстче. Прикрепва се най-често върху клоните на иг-
лолистните дървета и по тополите. Развива вилужно 
разклонено стъбло и срещуположни, седящи, цело-
крайни листа, продълговати, кожести с тъмнозелен 
цвят. Цветовете са малки, жълтозелени, събрани на 
групички.
Разпространение: Паразитира върху широколист-

ни и иглолистни дървета главно в Източна България.
Употребяема част: Използват се стръковете и лис-

тата. Дрогата притежава слаба своеобразна миризма 
и горчив вкус.
Действие: Снижава повишеното артериално 

налягане, което се свързва със способността му да 
разширява кръвоносните съдове и да премахва съ-
довите спазми. Смята се, че този ефект се дължи на 
съдържащия се в белия имел вискотоксин. Неговото 
успокояващо действие спомага за забавяне на сър-
дечния ритъм, подобряване на сърдечната дейност, 
тонизират миокарда.
Дрогата действа кръвоспиращо при маточни кръ-

воизливи, кръвотечения от носа, продължителна 
менструация, кървящи хемороиди.
Намира приложение като противогърчово средство 

при епилепсия, заболявания на нервната система, 
главоболие, невралгии, при атеросклероза, артроза, 
хронични заболявания на ставите.
Съществуват цял ред интересни научни разработ-

ки, посветени на противораковата 
активност на белия имел.
Приложения:
•  като хипотензивно средство в 

ранните стадии на хипертоничната 
болест

•  повлиява виенето на свят, гла-
воболие

•  при атеросклероза
•  има кръвоспиращо действие, 

засилва маточните контракции
•  при коклюш, отоци, хронични ставни заболявания
•  за увеличаване млякото на кърмещи жени, за 

забременяване
Вътрешно приложение:
1. Две чаени лъжички бял имел се заливат с 200 г 

студена вода, оставят се да кисне 12 часа. След пре-
цеждане извлекът се изпива сутрин. Същата дрога 
се накисва повторно със същото количество вода и 
полученият извлек се изпива вечерта.

2. Една супена лъжица от билката се залива с 300 
г кипяща вода и се вари в продължение на 5 минути. 
Оставя се да кисне 30 мин. След прецеждане се пие 
3 пъти дневно по 80 г след ядене.
Състав: вискотоксин, инозит, флаваноиди, дъбил-

ни вещества, витамин с, провитамин а, органични 
киселини, белтъчини, смоли и др.
Действие: кръвоспиращо, понижава кръвното 

налягане,разширява кръвоносните  съдове, проти-
вокашлично, противогърчаво,успокояващо, проти-
воневралгично.
Помощно средство при: проблеми с обмяната на 

веществата, смущения в сърдечния ритъм.

РЪЖЕНИ КРЕКЕРИ
Продукти:
- 150 г ръжени крекери
- 200 г сирене Крема
- 300 г пушена сьомга
- 2 стръка лимонова трева
Приготвяне:
Ръжените крекери се намаз-

ват със сирене Крема, върху 
него се поставя парче пушена 
сьомга и за декорация се из-
ползва пресен стрък лимонова 
трева, копър или зелен лук. 
Сервират се веднага.

Мъж влиза в бар и вижда възпълничко момиче 
да танцува върху масата. Мъжът се приближава и с 
удивление в гласа възкликва:

– Уау, това са уникални крака!!!
– Наистина ли го мислите? – с неприкрито удоволст-

вие пита момичето.
– Естествено – отговаря мъжът. – Ако бяха обикно-

вени крака, масата досега да се е счупила под твоята 
тежест.
Бащата мие чиниите, момченцето ги бърше, а 

майката играе на карти в другата стая със съседките. 
По едно време жените се скарват и започват да крещят. 
Бащата тежко въздиша. Момченцето тихо:

– Трябва да сме благодарни на съдбата, тате. В някои 
страни мъжете имат по 5-6 жени.

Отглеждането на крастави-
ци върху бали слама е стара 
технология, която все по-ряд-
ко се използва в практиката, 
тъй като има много по-нови и 
съвременни методи. Въпреки 
това тя е подходяща за прила-
гане от любители, които имат 
стъклена оранжерия.
Отглеждането на крастави-

ци върху бали слама в стък-
лени оранжерии има много 
предимства: осигурява се 
оптимална температура за 
развитието на корените на 
растенията; осъществява се 
по-добро проветряване, тъй 
като се обогатява почвата с 
въздух; няма и болестотворни 
почвени микроорганизми.
Преди да се пристъпи към 

засаждане на растенията, 
трябва да се направи много 
добра подготовка.
Кои са акцентите:
Оранжерията се почиства 

от предшестващата култура, 
като растителните остатъци се 
изнасят от съоръжението и се 
унищожават.
След това се извършва дъл-

бока обработка и почвата се 
обеззаразява.
Прави се основно торене, 

като вида и количеството на 
торовете се определят въз 
основа на агрохимичен анализ 
на почвата. Торовете се вна-
сят равномерно на дълбочина 
около 20 см.
Оформят се траповете и в 

тях се нареждат плътно една 
до друга балите слама.
Използва се пшеничена
При отглеждане на краста-

вици върху слама най-често 
се използват стандартни бали 
от пшеничена слама, които са 
с тегло 12-15 кг. Желателно е 
по-възможност сламата да е от 
посеви, които не са пръскани с 
хербициди.
Балите се подреждат в ле-

хите, като трябва да са на раз-

стояние 30-40 см от отоплител-
ните тръби. Те се вкопават на 
известна дълбочина - до 1/3 от 
височината на балата, но могат 
и да се оставят на повърхност-
та на почвата. Поставят се лег-
нали, като се допират една до 
друга с късите си страни.
По-дълбоко вкопаване не 

е препоръчително, защото се 
затруднява проветряването и 
растенията не използват це-
лия субстрат.
Ако балите са поставени 

плитко, то около тях и под 
отоплителните тръби, трябва 
да се мулчира със ситна слама 
и торф.
Подготовка на балите
Балите слама също трябва 

да се подготвят, като за целта 
се навлажняват много добре и 
се подхранват с минерални то-
рове. Препоръчва се на бала 
с маса 12-15 кг да се внесат 
250 г амониева селитра, 160 г 
обикновен суперфосфат и 190 
г млян варовик.
Подготовката на балите за-

почва около 15-20 дни преди 
срока за засаждане. Първо се 
навлажняват обилно с вода, 
затоплена до 30 градуса. 
Поливането се провежда по-
степенно, за да се задържи 
повече вода в сламата. Върху 
добре навлажнените бали най-
напред се разхвърлят варови-
кът и 1/3 от азотните торове, 
след което се полива умерено 
и равномерно, докато торът 
се разтвори, като се внимава 
да остане в балата. После се 
внасят фосфорните и калиеви-
те торове, като се разхвърлят 
равномерно и отново се поли-
ва. Препоръчително е супер-
фосфатът и калиевият сулфат 
да не се внасят заедно, тъй 
като се образува кора. Накрая 
се слага останалото количе-
ство азотни торове, магнези-
ев и железен сулфат и пак се 
полива.


